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 سمٗمديؿ
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 حفظه اهلل تعاىل

 زمًؿ اهلل ايمرمحـ ايمرضمٝمؿ

 احلٚمد هلل رب ايمٔم٣مظمكم وصعم اهلل فمعم حمٚمد وفمعم آيمف وؽمٙمؿ وزمٔمد

هم١من أطم٣مٞم٣م ايمٖم٣موؾ أزم٣م فمٌداهلل حمٚمد زمـ أمحد  اظمِمٛمٔمل وم٣مم زمتٟميمٝمػ ىمت٣مب فمٓمٝمؿ صمدًا مجع همٝمف أؽمامء رواة 

 اشمٛمكمإضم٣مدي٧م ايمذيـ يمٝمًقا دم سمٗمري٤م ايمتٜمذي٤م يمٙمح٣مهمظ ازمـ ضمجر وهذا اظممموع ومد سمؿ إلم أن مجع ٞمحق 

ٖمع اهلل زم٣ميمذي ومد سمؿ إطمراصمف إلم أن سمرمج٥م وٓ يزال َمًتٚمرًا دم اجلٚمع صمزاه اهلل طمغمًا وومد ٞم أيمػ وأرزمٔمكم

همجزاه اهلل طمغمًا وزم٣مرك دم فمٚمره وٞمٖمع زمف اإلؽمالم واظمًٙمٚمكم وه٘مذا يٛمٌٕمل أن سمٌمف إفمامر ٞمًٟمل اهلل يمٛم٣م ويمف 

 اإلطمالص دم ايمٗمقل وايمٔمٚمؾ واحلٚمدهلل رب ايمٔم٣مظمكم.

 

 ايمػمفمل كىمتٌف فمٌدايمٔمزيز زمـ حيٝم

 هـ62/5/0341ضمرر دم 

 ضمٌٝمشَمٖمرق  -إب  -ايمٝمٚمـ 
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 حفظه اهلل تعاىل

 ايمًالم فمعم رؽمقيمف وفمعم آيمف وصحٌف وَمـ وآه ايمِمالة واحلٚمد هلل و

 أَم٣م زمٔمد:

)َمِم٣ٌمح إري٤م دم ذىمر ايمرواة ايمذيـ همٗمد سمِمٖمح٦م ىمت٣مب أطمٝمٛم٣م ايمٖم٣موؾ أيب فمٌداهلل حمٚمد اظمِمٛمٔمل اظمًٚمك 

همقصمدسمف ومد زمذل همٝمف صمٜمدًا ؿمٝم٣ٌم يُم٘مر فمٙمٝمف ذىمر همٝمف ايمرواة ايمذيـ هؿ طم٣مرج ايمتٗمري٤م  ايمتٗمري٤م(يمٝمًقا دم 

َمـ زمْمقن ايم٘مت٤م اظمتٔمددة َمع ذىمر َم٣م يمٙمراوي وفمٙمٝمف  0يمٙمح٣مهمظ ازمـ ضمجرهمٌٙمغ َم٣ممجٔمف أىمثرَمـ شمالشمكم أيمػ راوي٣م

 َمـ ىمالم أهؾ ايمٔمٙمؿ همٜمذه طمدَم٥م ؿمٝم٥ٌم يمْمٙم٥ٌم فمٙمؿ احلدي٧م ورصم٣ميمف .

 حمٚمدا زم٣مٓؽمتٚمرار دم ؿمٙم٤م ايمٔمٙمؿ وفمدم آٞمٗمْم٣مع ضمتك يٛمٖمع اهلل زمف وزمٔمٙمٚمف .وٞمقيص أطم٣مٞم٣م 

وٞمًٟمل اهلل أن يٌمف فمٛم٣م وفمٛمف ايمٖمتـ َم٣م ـمٜمر َمٛمٜم٣م وَم٣م زمْمـ وطم٣مص٥م همتٛم٥م ايمدٞمٝم٣م وهمتٛم٥م احلززمٝم٥م اظمًـــ٣مطم٥م إٞمف 

 فمٙمٝمؿ ضمٖمٝمظ .وصعم اهلل وؽمٙمؿ فمعم ٞمٌٝمٛم٣م حمٚمد وآيمف وصحٌف وؽمٙمؿ 

 هـ0365/صٖمر 65

 

 

 

                                                           
1
 . في الطبعة االولى ,أما هذه فأكثر  
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 حفظه اهلل تعاىل

 

 احلٚمد هلل وايمِمالة وايمًالم فمعم رؽمقيمف آيمف وصحٌف أَم٣م زمٔمد:

همٗمد سمِمٖمح٦م ىمت٣مب أطمٝمٛم٣م ايمٖم٣موؾ / أيب فمٌد اهلل حمٚمد اظمِمٛمٔمل وهق )َمِم٣ٌمح إري٤م دم ذىمر ايمرواة ايمذيـ 

وٞمٗمؾ ىمالم ايمٔمٙمامء  6ضمٝم٧م ذىمر أىمثر َمـ شمالشمكم أيمٖم٣ًم َمـ ايمرواةيمٝمًقا دم ايمتٗمري٤م( همقصمدسمف ومد وم٣مم زمحُمد ؿمٝم٤م 

 فمٙمٝمٜمؿ صمرضم٣ًم وسمٔمدياًل همٜمذا ايمٔمٚمؾ َمـ مجٙم٥م اخلدَم٥م يمْمالب فمٙمؿ احلدي٧م.

 

.همجزاه اهلل طمغمًا وأشم٣مزمف وزم٣مرك دم فمٙمٚمف وٞمٖمع زمف  

 هـ0363رصم٤م  8

 دار احلدي٧م زمٚمٔمػم
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 حفظه اهلل تعاىل

احلٚمدهلل رب ايمٔم٣مظمكم وأؾمٜمد أن ٓ إيمف إٓ اهلل وضمده ٓ ذيؽ يمف وأؾمٜمد أن حمٚمدًا فمٌده ورؽمقيمف صعم اهلل 

 فمٙمٝمف وؽمٙمؿ أَم٣م زمٔمد:

يمٗمد سمِمٖمح٦م زمٔمض ىمت٣مب أطمٝمٛم٣م ايمٖم٣موؾ أيب فمٌداهلل حمٚمد اظمِمٛمٔمل اظمقؽمقم )َمِم٣ٌمح إري٤م دم سمٗمري٤م 

٤م( همقصمدسمف ىمت٣مزم٣ًم ٞم٣مهمٔم٣ًم زم١مذن اهلل، همٗمد زمذل صمٜمدًا ىمٌغمًا صمدًا، همٜمق يذىمر ايمرواة ايمذيـ يمٝمًقا دم سمٗمري٤م ايمتٜمذي

ايمراوي وَم٣م ذىمر همٝمف ايمٔمٙمامء َمـ صمرح وسمٔمديؾ زم٣مطمتِم٣مر ضمًـ َمع ذىمر اظمرصمع ودم هذا طمدَم٥م يمٙمًٛم٥م وسمٗمري٤م 

ِمٛمٔمل َم٣م هق َمتٖمرق دم زمْمقن ايم٘مت٤م دم ىمت٣مب واضمد، همٜمق صمٜمد فمٓمٝمؿ همٟمؽمٟمل اهلل أن جيزي أطم٣مٞم٣م أزم٣م فمٌداهلل اظم

طمغمًا فمعم هذا اظممموع، همٗمد ذىمر دم ىمت٣مزمف هذا أىمثر َمـ أرزمٔمكم أيمػ راوي، أؽمٟمل اهلل أن يٛمٖمع زمف ؿمالب فمٙمؿ 

 احلدي٧م إٞمف ؽمٚمٝمع فمٙمٝمؿ واحلٚمد هلل رب ايمٔم٣مظمكم.

 ىمتٌف أطمقىمؿ: فمثامن زمـ فمٌداهلل ايم٣ًمظمل

هجري٥م.06/01/0341



6 
 

 زمًؿ اهلل ايمرمحـ ايمرضمٝمؿ

 مقدمت الطبعت الثانيت

رب ايمٔم٣مظمكم، إضمد ايم٘مريؿ، ايمٔمٓمٝمؿ اظمٛم٣من، وأؾمٜمد أن ٓ إيمف إٓ اهلل وضمده ٓ ذيؽ يمف وأؾمٜمد أن  احلٚمدهلل

 حمٚمدًا فمٌده ورؽمقيمف صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ.

 -أؽمٟمل اهلل ايمتقهمٝمؼ وايمًداد -أَم٣م زمٔمد: 

دم زمْمقن َمئ٣مت  ىمت٣مب ىمٌغم صم٣مَمع ، ضمقى فمممات أٓف َمـ ايمؼماصمؿ اظمٖمروم٥م َمِم٣ٌمح إري٤مهمٜمذا ىمت٣مب 

اد زمف إفمج٣مزم٣ًم، دزااظمجٙمدات وإصمزاء وايم٠ًمآت ونمغمه٣م. وفمٙمؿ ايمرصم٣مل ىمٙمام ازداد اظمحدث همٝمف سمٌحرًا، 

واسمًع فمٙماًم وهمٜماًم، وص٣مر زمحؼ حمدشم٣ًم، همٗمد ىم٣من همٝمٚمـ َم٢م ٓ يًٚمك ايمٔم٣ممل فم٣مظم٣ًم حمدشم٣ًم ضمتك ي٘مقن فم٣مرهم٣ًم 

 ئٜمؿ... زمٟمضمقال ايمرواة وَمراسمٌٜمؿ، ممٝمزًا زمكم شمٗم٣مهتؿ وؤمٖم٣م

 وم٣مل ايمت٣مج ايمًٌ٘مل رمحف اهلل سمٔم٣ملم: إٞمام اظمحدث َمـ فمرف إؽم٣مٞمٝمد وايمٔمٙمؾ وأؽمامء ايمرصم٣مل.

وَمـ همّمؾ اهلل سمٔم٣ملم فمٙمٝمٛم٣م أن وهمٗمٛمل يمٙمتٟميمٝمػ دم فمٙمؿ احلدي٧م وايمرصم٣مل وَمـ ذيمؽ هذا ايم٘مت٣مب اجل٣مَمع 

إلم فم٣مَمٛم٣م  (هـ0361)، وومد ىم٣من ؽمٖمرًا ؿمقياًل َمع رصم٣مل احلدي٧م ورواسمف وٞمٗم٣مده َمٛمذ فم٣مم َمِم٣ٌمح إري٤م

نمغم أٞمف ٓ يٚم٘مـ دفمقى اإلضم٣مؿم٥م  زمجٚمٝمع ايم٘مت٤م وايمرواة يم٘مثرهت٣م ويم٘مـ ٞمرصمق أٞمٛم٣م ومد أسمٝمٛم٣م  (هـ،0346 )هذا

 فمعم إىمثر وإؾمٜمر.. همٌٙمغ فمدد ايمؼماصمؿ زي٣مدة فمعم أرزمٔمكم أيمػ سمرمج٥م َمع ايم٘مٛمك وإيمٗم٣مب وٞمحقه٣م.

 وشمٚم٦م سمٛمٌٝمٜم٣مت ه٣مَم٥م:

 فمعم ايمْمٌٔم٥م إولم وَمٙمحٗمٜم٣م، همٜمل ٞم٣مؽمخ٥م هل٣م.هذه ايمْمٌٔم٥م همٝمٜم٣م زي٣مدات ىمثغمة  -0

 دم هذه ايمْمٌٔم٥م سمٔمديالت ىمثغمة يمؼماصمؿ َمـ ايمْمٌٔم٥م إولم دم ايمتقشمٝمؼ أو اجلرح أو نمغمه٣م. -6

ايمتٔم٣مون فمعم اخلغم أَمر َمْمٙمقب همٚمـ وصمد َمالضمٓم٥م أو هم٣مئدة أو سمراصمؿ َمـ اظمٜمؿ زمٚم٘م٣من إحل٣مومٜم٣م  -4

ٞمدفمق يمف زمٓمٜمر ايمٕمٝم٤م. هم١مذا صم٣مء هذا زمتٛمٌٝمف وهذا زم٣ميم٘مت٣مب همٙمغمؽمٙمٜم٣م إيمٝمٛم٣م وٞمحـ ٞمّمٝمٖمٜم٣م وٞمُم٘مر يمف و

 زمٖم٣مئدة، وهذا زمؼممج٥م،... اصمتٚمع طمغم ىمثغم.
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إن سمٝمن يمٛم٣م دم اظمًتٗمٌؾ صمٔمٙمٛم٣م هلذه ايمؼماصمؿ ىمت٣مزم٣ًم واؽمٔم٣ًم ٞمذىمر همٝمف ايمؼممج٥م فمعم ؿمريٗم٥م احل٣مهمظ - 3

واهلل  -أو خمتٌمة فمعم إومؾ  – اظمزي دم هتذي٤م ايم٘مامل ضمٝم٧م ئمْمك ايمراوي سمرمج٥م ىم٣مَمٙم٥م َمٖمِمٙم٥م

 اظمقهمؼ.
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 لطبعت األوىلمقدمت ا

 

احلٚمد هلل ٞمحٚمده وٞمًتٔمٝمٛمف وٞمًتٕمٖمره وٞمٔمقذ زم٣مهلل َمـ ذور أٞمٖمًٛم٣م وَمـ ؽمٝمئ٣مت أفماميمٛم٣م َمـ هيد اهلل همال َمّمؾ يمف 

وَمـ يّمٙمؾ همال ه٣مدي يمف وأؾمٜمد أن ٓ إيمف اهلل وضمده ٓ ذيؽ يمف وأؾمٜمد أن حمٚمدًا فمٌده ورؽمقيمف صعم اهلل 

 أَم٣م زمٔمد.فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ 

همٜمذا ىمت٣مب ) َمِم٣ٌمح إري٤م دم سمٗمري٤م ايمرواة ايمذيـ يمٝمًقا دم سمٗمري٤م ايمتٜمذي٤م( ٞمٗمدَمف يمألَم٥م اإلؽمالَمٝم٥م 

 فمٚمقَم٣ًم ويمْمالب ايمٔمٙمؿ طمِمقص٣ًم.

وٞمرصمق َمـ اظمقلم صمؾ وفمال أن يتٗمٌؾ َمٛم٣م وأن جئمٙمف فمٚماًل ٞم٣مهمٔم٣ًم طم٣ميمِم٣ًم يمقصمٜمف ايم٘مريؿ وأن يٛمٖمع زمف اإلؽمالم 

 واظمًٙمٚمكم

 إٓ زم٣مهلل،،،ل وٓ ومقة قوٓ ضم

 

 

 وىمت٤م أزمق فمٌد اهلل اظمِمٛمٔمل 

 ويمٙمٚمًٙمٚمكم وظمُم٣مخيف نمٖمر اهلل يمف ويمق ايمديف

 ايمٝمٚمـ / دار احلدي٧م زمدَم٣مج 

 هـ0361ذو ايمٗمٔمدة /اجلٚمٔم٥م 
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 .َمٔمرهم٥م أيمٖم٣مظ اجلرح وايمتٔمديؾ وَمراسمٌٜم٣م 

 إولم: َمـ ضمديثف دم َمرسم٥ٌم ايمِمح٥م وهل أفمعم اظمراسم٤م وهل: 

شم٦ٌم.شمٗم٥م ضم٣مهمظ ، أوشمؼ ايمٛم٣مس ، ٓ أفمٙمؿ يمف ٞمٓمغمًا، ٓ يًٟمل فمـ َمثٙمف، شمٗم٥م َمٟمَمقن، إيمٝمف أ ( شمٗم٥م شم٦ٌم ضمج٥م ، شمٗم٥م 

اظمٛمتٜمك دم ايمتثٌٝم٦م، أشم٦ٌم ايمٛم٣مس،. شمٗم٥م و٣مزمط، ىم٣مٞم٦م إيمٝمف ايمرضمٙم٥م دم وومتف، شمٗم٥م َمتٗمـ، شمٗم٥م إَم٣مم، شمٗم٥م شمٗم٥م، شم٦ٌم 

 ضم٣مهمظ، َمتٗمـ شم٦ٌم، شمٗم٥م أطمذ ايمٛم٣مس فمٛمف ىمثغمًا، أشم٦ٌم ايمٛم٣مس.

  .قن ، شمٗم٥م صدوق. و٣مزمط، َمتٗمـ، ىمٟمٞمف َمِمحػ، حيت٨م زمف فمعم ىمؾ ضم٣مل، َمٟمَمقنب( شمٗم٥م ،شم٦ٌم، ضمج٥م،َمٟمَم

 شمٗم٥م َمٗم٣مرب احلدي٧م، روى ايمٛم٣مس فمٛمف. ،شمٗم٥م رزمام أنمرب، وٞمحقمه٣م ،ج( شمٗم٥م رزمام وهؿ

 ،ًـ وهؿ أٞمزل درصم٥م ممـ ومٌٙمٜمؿاحلايمث٣مٞمٝم٥م : َمـ ضمديثٜمؿ حمت٨م زمف يم٘مٛمف دم رسم٥ٌم 

 ٞمذىمره٣م:

صـدوق ضمـ٣مهمظ. صـدوق ر  ، روى صدوق ضمًـ احلدي٧م،صـدوق صـحٝما ايم٘متـ٣مب.  -

صدوق َمٟمَمقن ، َمًتٗمٝمؿ احلدي٧م، َمًتٗمٝمؿ إَمر دم احلدي٧م، يمـٝمس زمـف زمـٟمس، ٓ  ،ايمٛم٣مس فمٛمف

ــ٣مرب  ــ٣مر، صــدوق َمٗم ــف ايمِمــدق،صمٝمد احلــدي٧م، طمٝم ــف صــدوق، حمٙم ــف، أرصمــق أٞم ــٟمس زم زم

احلدي٧م،صدوق رزماموهؿ، صدوق يمف أوه٣مم ،صدوق هيؿ، صدوق خيْمئ، صدوق يمف َمٛمـ٣مىمغم 

 وٞمحقه٣م. 

 ه زمقهؿ أوٞم٘م٣مرة همٜمق ضمًـ احلدي٧م َم٣ممل يٛم٘مر فمٙمٝمف أو خي٣ميمػ َمـ هق أرصما َمٛمف ، واهلل أفمٙمؿ.وَمـ ظمزو

 ايمث٣ميمث٥م: َمـ ضمديثٜمؿ ؤمٝمػ يم٘مٛمف ٓ يٛمزل فمـ رسم٥ٌم اإلؽمتُمٜم٣مد وهل .  

همٝمف ؤمػ، دم ضمديث٥م رء، ص٣ميما، ؾمٝمخ، ي٘مت٤م ضمديثف، همٝمف َمٗم٣مل، صدوق ىمثغم اخلْمٟم،صدوق ىمثغم ايمقهؿ، 

يمٝمس زم٣محل٣مهمظ، جمٜمقل ضم٣مل، ُؤّمػ، سمٔمرف وسمٛم٘مر، يمكم، خمتٙمػ همٝمف، يمٝمس زمذاك، ؽمك،احلٖمظ، ٞمزىمقه ، يمٝمس 

ف ٞمٓمر، ؿمٔمٛمقا زمحج٥م، يمٝمس زم٣ميمٗمقى ، ؤمٝمػ ،يمٝمس زمٗمقى، ٓ حيت٨م زمف ، نمٚمزوه،ؤمٖمقه، َمّمْمرب احلدي٧م،همٝم

همٝمف ،يمٝمس زم٣مظمتكم ، يمٝمس زمٔمٚمدة، َمٗم٣مرب احلدي٧م،  ىمثغم ايمقهؿ ، فمٛمده َمٛم٣مىمغم، دم ضمديثف ٞم٘م٣مره ، جمٜمقل فمكم ، 

ئمتػم زمف ، ٓ يّمٌط احلدي٧م ، صقيٙما ، يمٝمس زمٚمؼموك ، ٓ ئمجٛمل ، إلم ايمّمٔمػ أومرب ، فمٛمده نمرائ٤م ، نمغمه 
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٣م أومرب ضمديثف، يمٝمس زمذاك ايمٗمقي، اطمتٙمػ همٝمف، َمْمٔمقن أضم٤م إلم َمٛمف ، خي٣ميمػ دم ضمديثف ، وؽمط، ُيروى فمٛمف، َم

همٝمف، ص٣ميما احلدي٧م، يمكم احلدي٧م، جيٙمد احلدي٧م، همٝمف أدٞمك َمٗم٣مل، يمٝمس حيٚمدوٞمف، دم ضمديثف ؤمػ، ٓ يٗمٝمؿ 

اإلؽمٛم٣مد ، ٓ أدري َم٣م هق، ىم٣من همًاًل، يمٝمس َمـ إزمؾ ايمٗم٣ٌمب، يمٝمس َمـ مج٣مل اظمح٣مَمؾ، يمٝمس َمـ مج٣مزات 

٣مب ٞمٝم٣ًمزمقر، همالن يزرف احلدي٧م، ىم٣من يث٨ٌم احلدي٧م،حيدث َمـ اظمح٣مَمؾ، َم٣م أؾمٌف ضمديثف زمثٝم

 نمغمىمت٣مزمف ،ونمغمه٣م.   

 ايمرازمٔم٥م :َمـ ضمديثف ؽم٣مومط فمـ رسم٥ٌم آؽمتُمٜم٣مد: 

ؽم٣مومط ، َمْمروح ،  احلٖمظ صمدًا، َمٛم٘مر احلدي٧م ، ؽم٘متقا فمٛمف ، واه ، َمؼموك ، سمرىمقه ،ضمديثف َمٛم٘مر ، سم٣ميمػ، ءد

، ذاه٤م احلدي٧م ، ينق احلدي٧م ، ٓ ئمتػم زمف ، َمتٜمؿ ، ٓ ٓ حتؾ ايمرواي٥م فمٛمف ، يمٝمس زمًمء ، يمٝمس زمثٗم٥م 

د ضمديثف ، ٓ ي٣ًموي همٙم٣ًًم ، ٓي٘م٣مد يِمدق ، ىمذاب ، وو٣مع ، دصم٣مل ، ه٣ميمؽ ، يروي اظمقوقفم٣مت ، رُ 

يِمدق ،ؤمٝمػ زمٚمرة، يمٝمس زمر  ، يمٝمس يمف أصقل ئمتٚمد فمٙمٝمٜم٣م ، أحلؼ ؽمامفم٥م زمًامع نمغمه ، ٓ رء، ريا ،  

واه زمٚمرة، ؤمٝمػ صمدًا، ؤمٝمػ واه، َمتٖمؼ  ،فمٛمده فمج٣مئ٤م ، يمٝمس زمٚمحٚمقد ايمرواي٥م إرم زمف ، يمٝمس زمٚمٟمَمقن ،

ح احلدي٧م، ٓ ئمتػم  ح، َمْمرَّ فمعم سمرىمف، َمتٜمؿ زم٣ميم٘مذب، َمتٜمؿ زم٣ميمقوع، ردوا ضمديثف، َمردود احلدي٧م، َمْمرَّ

٣مزم٥م زمحديثف، نمغم َمٟمَمقن، نمغم شمٗم٥م وٓ َمٟمَمقن، ي٘مذب، يّمع احلدي٧م، ووع ضمديث٣ًم، ٓ ي٘مت٤م ضمديثف، ٓ حتؾ ىمت

أضم٣مدي٧م نمغم  ، هق فمعم يدي فمدل، يٖمتٔمؾ احلدي٧م،-زمً٘مقن ايمقاو أي: ه٣ميمؽ -ضمديثف، ٓ ي٣ًموي ؾمٝمئ٣ًم، َُمْقد  

 ومد همرغ َمٛمف َمٛمذ دهر، ونمغمه٣م. حمٖمقـم٥م،
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 منهج الكتاب
ٞمجٚمع ايمرصم٣مل ايمذيـ يمٝمًقا دم سمٗمري٤م ايمتٜمذي٤م َمـ ىمت٤م ايمرصمـ٣مل اظمٔمتٚمـدة. ممــ سمـقدم ومٌـؾ  -0

 نم٣ميم٣ًٌم . -ايمًتامئ٥م 

 أومقال ايمٔمٙمامء ايم٣ًمزمٗمكم دم ايم٘مالم فمعم ايمراوي صمرضم٣ًم وسمٔمدياًل. َمع سم٣مريخ ايمقهم٣مة إن سمٝمنٞمٛمٗمؾ  -6

 َمـ ومٝمؾ همٝمف ) جمٜمقل( ومل يرو فمٛمف إٓ واضمد ٞمٗمٙمٛم٣م ذيمؽ. -4

   (3)َمـ روى فمٛمف اشمٛم٣من أو شمالشم٥م ومل ٞمجد همٝمف صمرضم٣ًم وٓ سمٔمدياًل أومقل همٝمف جمٜمقل ضم٣مل -3

 وَمـ روى فمٛمف أىمثر َمـ شمالشم٥م  ومل ٞمجد همٝمف ىمالَم٣ًم يمٙمٚمتٗمدَمكم ومٙمٛم٣م همٝمف ) روى فمٛمف مج٣مفم٥م(  -5

َمـ مل ٞمجد روى فمٛمف إٓ واضمد وؽم٘م٦م فمٛمف إئٚم٥م سمرىمٛم٣مه ىمام هق. وهذا أؽمٙمؿ َمـ احل٘مؿ فمٙمٝمف  -2

 زم٣مجلٜم٣ميم٥م، وئًمٛم٣م دم هذا َم٣م وؽمع أئٚم٥م اجلرح وايمتٔمديؾ ايمذيـ ذىمروه دم ىمتٌٜمؿ وؽم٘متقا فمٛمف.

ايمؼممج٥م زم٣ميمرومؿ أو اجلزء وايمِمٖمح٥م ظمـ أراد ايمرصمقع يمٙمتثٌٝم٦م وايمٌح٧م  ٣مصمع ايمذي ٞمٗمٙمٛم٣م َمٛمٜمااظمرٞمذىمر  -7

 وهق إهمّمؾ. 

 رسمٌتف فمعم ضمروف اظمٔمجؿ ومدر اظمًتْم٣مع يمٝمًٜمؾ ايمٌح٧م همٝمف. -8

 ظم٣م ىم٣من ايم٘مت٣مب ) سمٗمري٤م( ىم٣مٞم٦م ايمؼماصمؿ خمتٌمة .  -9

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 وهذا جمرد اصْمالح همٙمُٝمٔمٙمؿ هذا.(  3)
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 الكتب املعتمدة يف البحث

رَمــــــز  ايمْمٌٔم٥م اؽمؿ ايم٘مت٣مب 

 ايم٘مت٣مب

 فم٣ًمىمر دار ايمٖم٘مر دَمُمؼ سم٣مريخ: اظمًٚمك –سم٣مريخ ازمـ فم٣ًمىمر  0

ــ٤م  زمٕمداد سم٣مريخ: اظمًٚمك –سم٣مريخ اخلْمٝم٤م  6 ــ٥م ايمًــٙمٖمٝم٥م أو دار ايم٘مت اظم٘متٌ

 ايمٔمٙمٚمٝم٥م

 طمط

 ضم٣مسمؿ دار ايمٖم٘مر اجلرح وايمتٔمديؾ ٓ زمـ أيب ضم٣مسمؿ 4

 يم٣ًمن َم٘مت٥ٌم زمـ سمٝمٚمٝم٥م يم٣ًمن اظمٝمزان 3

 سمخ دار ايمٖم٘مر سم٣مريخ ايمٌخ٣مري 5

 ؽمغم َم٠مؽم٥ًم ايمرؽم٣ميم٥م فممم ت٣مؽمعؽمغم أفمالم ايمٛمٌالء إلم اظمجٙمد ايم 2

 ذىمر َمْمٌٔم٥م زمريؾ ودار ايم٘مت٤م ايمٔمٙمٚمٝم٥م صٌٜم٣من ٕيب ٞمٔمٝمؿأذىمر أطم٣ٌمر  7

 –ؾمــــٝمخ  َم٠مؽم٥ًم ايمرؽم٣ميم٥م صٌٜم٣من ٕيب ايمُمٝمخٟمؿمٌٗم٣مت اظمحدشمكم زم 8

 أصٌٜم٣من

 خم٤م دار ايم٘مت٤م ايمٔمٙمٚمٝم٥م اظمٛمتخ٤م َمـ سم٣مريخ ٞمٝم٣ًمزمقر 9

 ك رَمكم َمٌماحلدار  يمٙمقادفملرصم٣مل احل٣مىمؿ  01

 ومط دار أشم٣مر رصم٣مل ايمدار ومْمٛمل يمٙمقادفمل 00

زمٙمٕم٥م ايمٗم٣ميص وايمداين دم َمٔمجـؿ َمُمـ٣مئخ ايمْمـػماين  06

 يمألٞمِم٣مري

 ؿم٤م َم٘مت٥ٌم ايمٕمرزم٣مء إشمري٥م

 آصمري دار أهؾ ايم٘مقهم٥م ٕيب داوود أصمريؽم٠مٓت  04

 س دار ايمٕمرب اإلؽمالَمل ؽم٠مٓت ايمًجزي يمٙمح٣مىمؿ 03

 ج َم٘مت٥ٌم ايمدار زم٣مظمديٛم٥م اجلٛمٝمد ٓ زمـ َمٔمكمؽم٠مٓت  05

 فم٨م دار ايم٘مت٤م ايمٔمٙمٚمٝم٥م شمٗم٣مت ايمٔمجقم 02
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 ؾم٣م دار ايم٘مت٤م ايمٔمٙمٚمٝم٥م شمٗم٣مت ازمـ ؾم٣مهكم 07

 ؽمٜمؿ َم٘مت٤م اظمٔم٣مرف ؽم٠مٓت ايمًٜمٚمل يمٙمدار ومْمٛمل 08

 زمر َمِمقر ؽم٠مٓت ايمػمومل يمٙمدار ومْمٛمل 09

 فمٗمٝمقم دار ايم٘مت٤م ايمٔمٙمٚمٝم٥م ؤمٖم٣مء ايمٔمٗمٝمقم 61

 َمٝمزان دار اظمٔمرهم٥م يمٙمذهٌلاظمٝمزان  60

 م دار ايمؼماث ايمٔمريب اظمٕمٛمل دم ايمّمٔمٖم٣مء يمٙمذهٌل 66

 – أو –همف  دار ايمٌُم٣مئر سمٔمجٝمؾ اظمٛمٖمٔم٥م 64

 سمؿ

 فمدي دار ايم٘مت٤م ايمٔمٙمٚمٝم٥م ايم٘م٣مَمؾ ٓ زمـ فمدي 63

 صم٣مَمع فم٣ممل ايم٘مت٤م اجل٣مَمع دم اجلرح وايمتٔمديؾ 65

 د َم٘مت٥ٌم ايمٔمٙمقم و ضم٘مؿ ؽم٠مآت أيب داوود يمإلَم٣مم أمحد 62

 ضم٤م دار ايمٖم٘مر شمٗم٣مت ازمـ ضم٣ٌمن 67

 َمل دار اظمٟمَمقن يمٙمؼماث سم٣مريخ ايمدارَمل 68

 ذيؾ  ذيؾ يم٣ًمن اظمٝمزان 69

 دفم٣مء دار ايمٌُم٣مئر  رصم٣مل ايمْمػماين دم ىمت٣مب ايمدفم٣مء َمـ اظمجٙمد إول  41

 ضم٣ٌمن َم٘مت٥ٌم ايمرؾمد ٣من يمألخ حيٝمك ايمُمٜمريٌزوائد رصم٣مل ازمـ ضم 40

 دٞمٝمن دار ايم٣ًٌمئر  سم٣مريخ دٞمٝمن 46

 يقٞمس دار ايم٘مت٤م ايمٔمٙمٚمٝم٥م سم٣مريخ ازمـ يقٞمس /مجع وحتٗمٝمؼ فمٌدايمٖمت٣مح همتحل 44

 روم٥م دار ايمٌُم٣مئر سم٣مريخ ايمروم٥م 43

 نمرزم٣مء دار ايم٘مت٤م ايمٔمٙمٚمٝم٥م سم٣مريخ ايمٕمرزم٣مء ٓزمـ يقٞمس  45

 صمرصم٣من دار ايم٘مت٤م ايمٔمٙمٚمٝم٥م  سم٣مريخ صمرصم٣من  42

 فمٙمامء دار ايمٔم٣مصٚم٥م  سم٣مريخ فمٙمامء َمٌم 47
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 َمٌم دار ايمٔم٣مصٚم٥م اظمٌميكم يمٙمح٣ٌملوهمٝم٣مت  48

 ايمديمٝمؾ دار ايم٘مٝم٣من ايمديمٝمؾ اظمٕمٛمل يمؼماصمؿ ؾمٝمقخ ايمدارومْمٛمل 49

 إرؾم٣مد دار ايم٘مٝم٣من إرؾم٣مد ايمٗم٣ميص وايمداين يمؼماصمؿ َمُم٣ميخ ايمْمػماين 31

 ٞمٝم٣ًمزمقر دار ايمٌُم٣مئر سم٣مريخ ٞمٝم٣ًمزمقر 30

 همٜمرس دار ايمٕمرب همٜمرس ازمـ فمْمٝم٥م 36

 صف َم٘مت٥ٌم اخل٣مٞمجل زمُم٘مقال ايمِمٙم٥م دم سم٣مريخ إٞمديمس ٓزمـ 34

 إحت٣مف اظمٝمامن إحت٣مف اظمرسمٗمل زمؼماصمؿ ؾمٝمقخ ايمٌٝمٜمٗمل 33

 

حتٖم٥م ايمٙمٌٝم٤م زمٚمـ سم٘مٙمؿ همٝمٜمؿ احلـ٣مهمظ طمـ٣مرج  35

 ايمتٗمري٤م /ايمٗمًؿ ايمث٣مين

 حتٖم٥م َم٘مت٥ٌم ازمـ فم٣ٌمس 

 ىمؼ َم٘مت٥ٌم اظمٔم٣مرف ؽم٠مٓت احل٣مىمؿ يمٙمدارومْمٛمل  32 
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 زمًؿ اهلل ايمرمحـ ايمرضمٝمؿ

 

 ضمرف إيمػ

صمٔمٖمر أزمق ؽمٔمٝمد ؾمٝمخ زمٌمي ) وم٣مل ازمـ نمالم ايمزهري : يّمع احلدي٧م، ووم٣مل احل٣مهمظ: أضمد ايمّمٔمٖم٣مء ( أزم٣مء زمـ 

 ( .0( )حتٖم٥م/0/019)يم٣ًمن 

 (.6/698أزم٣من أزمق َمًٔمد ايمٌميٚمل )شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم ()ضم٣مسمؿ

 . -أزم٣من ايمالضمٗمل: هق ازمـ فمٌد احلٚمٝمد

 (.6/695أزم٣من زمٌمي فمـ ازمـ فمٚمر )ضم٣مسمؿ 

 (.2/062يزيد زمـ َمٔم٣موي٥م إَمقي )فم٣ًمىمرأزم٣من زمـ أيب زم٘مر زمـ 

 ( 0/010أزم٣من زمـ أرومؿ إؽمدي ايم٘مقدم ؾمٝمٔمل ) يم٣ًمن 

 ( 0/010أزم٣من زمـ أرومؿ ايمْم٣مئل أزمق إرومؿ ايم٘مقدم ؾمٝمٔمل ) وشمٗمف أزمق صمٔمٖمر ايمْمقد()يم٣ًمن 

 (0/010أزم٣من زمـ أرومؿ ايمٔمٛمزي أو ايمٕمٛمقي ايم٘مقدم شمؿ اظمدين ؾمٝمٔمل ) يم٣ًمن 

 (6/699()ضم٣مسمؿ0/010وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()يم٣ًمنأزم٣من زمـ زمُمغم اظم٘مت٤م )جمٜمقل 

 (.2/062أزم٣من زمـ زمُمغم زمـ ٞمٔمامن إٞمِم٣مري )فم٣ًمىمر 

 (.4/016أزم٣من زمـ صمٌٙم٥م أزمق فمٌد ايمرمحـ ايم٘مقدم )َمٛم٘مر احلدي٧م وم٣ميمف ايمٌخ٣مري()يم٣ًمن

 (.0/016أزم٣من زمـ صمٔمٖمر ايمٛمحٝمزَمل )ىمذاب وم٣ميمف ايمذهٌل()يم٣ًمن

 (.6/411()ضم٣مسمؿ٣0/016منأزم٣من زمـ ضم٣مسمؿ إَمٙمقىمل )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()يمً
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 (.0353()سمخ6/698أزم٣من زمـ طم٣ميمد أزمق زم٘مر ايمًٔمدي ايمٌٌمي )ٓ زمٟمس زمف وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ

 (.0/016أزم٣من زمـ طم٣ميمد احلٛمٖمل ايمًٔمدي )يمٝمٛمف إزدي وم٣ميمف ايمذهٌل()يم٣ًمن

 (.407أزم٣من زمـ ديٛم٣مر فمٛمف حيٝمك زمـ ؽمٙمٝمامن )صمذوة/رومؿ/

 (.0349()سمخ2/062صح٥ٌم وم٣ميمف ازمـ فم٣ًمىمر( )فم٣ًمىمرأزم٣من زمـ ؽمٔمٝمد زمـ فم٣مص إَمقي ايمٗمرر )يمف 

 (.0/014أزم٣من زمـ ؽمٖمٝم٣من اجلزري اظمقصقم )َمؼموك وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل()يم٣ًمن

أزم٣من زمـ ؽمٖمٝم٣من اظمٗمدد )وم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن: روى أؾمٝم٣مء َمقوقفم٥م، ووم٣مل احل٣مهمظ: َمٔمروف زمقوع احلدي٧م() 

 (.0/014()يم٣ًمن6حتٖم٥م/

 (.0/015أزم٣من زمـ ؽمٖمٝم٣من زمـ صدوم٥م ايم٘مقدم ؾمٝمٔمل )يم٣ًمن

 (.037أزم٣من زمـ ؽمٙمٝمامن فمٛمف فمٌد ايمٔمزيز زمـ أصٌغ)ك

 (.0330أزم٣من زمـ ؽمٚمع فمـ ازمـ فمٚمر )سمخ

 (.7/33()طمط0/019أزم٣من زمـ فمٌد احلٚمٝمد زمـ ٓضمؼ ايمالضمٗمل ايمُم٣مفمر )يم٣ًمن

 (.0/015أزم٣من زمـ فمٌد ايمرمحـ أزمق فمٌد اهلل ايمٌٌمي ؾمٝمٔمل )يم٣ًمن

 (.2/035أزم٣من زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ زمًْم٣مم ايمٛمٚمغمي )فم٣ًمىمر

 (.٣2/032من زمـ فمٌد ايمٔمزيز )فم٣ًمىمرأزم

 (.676( )صف/رومؿ/ 489أزم٣من زمـ فمٌد ايمٔمزيز زمـ أزم٣من ايمٝمحِمٌل ايمٗمرؿمٌل )ت 

 (.0/015أزم٣من زمـ فمٌد اهلل ايمُم٣مَمل )وم٣مل إزدي: سمرىمقه()يم٣ًمن

 (.0/015أزم٣من زمـ فمٌد اهلل وايمد يزيد ايمروم٣مر )ؤمٝمػ وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم وايمدارومْمٛمل()يم٣ًمن

 (.0/015ايم٘مقدم ؾمٝمٔمل )يم٣ًمن أزم٣من زمـ فمٌد اظمٙمؽ ايمٛمخٔمل

 (.0/012أزم٣من زمـ فمٌده ايمِمغمدم ايم٘مقدم ؾمٝمٔمل )يم٣ًمن
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أزم٣من زمـ فمثامن إمحر )وم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن: خيْمئ وهيؿ، ووم٣مل إزدي: ٓ يِما ضمديثف، ووم٣مل حمٚمد زمـ أيب فمٚمر: 

 (.0/012ىم٣من َمـ أضمٖمظ ايمٛم٣مس()يم٣ًمن

 (.0/012أزم٣من زمـ فمٖمٝمػ ايم٘مٛمدي )همٝمف ٞمٓمر وم٣ميمف ايمدوٓيب()يم٣ًمن

 (.2/058زم٣من زمـ فمقم )فم٣ًمىمرأ

 (.0/017أزم٣من زمـ فمٚمر إؽمدي ؾمٝمٔمل )يم٣ًمن

 (6/411أزم٣من زمـ فمٚمر ايمقايمٌل أزمق طم٣ميمد ايم٘مقدم )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ

 (.6/411أزم٣من زمـ فمٚمر زمـ أيب فمٌد اهلل اجلدرم )ضم٣مسمؿ

 (.0357()سمخ6/699أزم٣من زمـ فمٚمران ايمْمح٣من ايمقاؽمْمل )ضم٣مسمؿ

 (.6/411 ؾمٝمٔمل )ضم٣مسمؿأزم٣من زمـ فمٚمران ايمٖمزاري ايم٘مقدم

 (.0/017أزم٣من زمـ فمٚمرو أو فمٚمغم اجلدرم ايم٘مقدم )يم٣ًمن

 (.6/411أزم٣من زمـ فمٛم٥ٌم أو فمٛم٥ًٌم زمـ أزم٣من ايمٗمرر )ضم٣مسمؿ

أزم٣من زمـ فمٝمًك زمـ ديٛم٣مر زمـ واومد ايمٕم٣مهمٗمل فمٛمف حمٚمد زمـ وو٣مح وحمٚمد زمـ فمٚمر زمـ يم٣ٌمزم٥م. )وم٣مل احلٚمٝمدي: َمـ 

 (.408( )صمذوة/رومؿ/626ايمٖمٗمٜم٣مء ايمِم٣محلكم( )ت 

 (.0/052زم٣من زمـ وم٣مؽمؿ )دفم٣مء أ

 (.0/017أزم٣من زمـ ىمثغم ايمٕمٛمقي ايم٘مقدم ؾمٝمٔمل )يم٣ًمن

 ( يمٔمٙمف ازمـ زمُمغم اظمتٗمدم.2/28أزم٣من زمـ ىمثغم اظم٘مت٤م )ضم٤م

أزم٣من زمـ حمػم فمـ ٞم٣مهمع )َمؼموك وم٣ميمف إزدي وايمذهٌل ووم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن: ٓ جيقز اإلضمتج٣مج زمف وٓ ايمرواي٥م فمٛمف، 

 (.0/017ووم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: ؤمٝمػ جمٜمقل() يم٣ًمن 

 (.0/018أزم٣من زمـ حمٚمد ايمٌجقم ايمٌزاز ايم٘مقدم ؾمٝمٔمل )يم٣ًمن
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( 699أزم٣من زمـ خمٙمد أزمق ضمًـ إصٌٜم٣مين )وم٣مل أزمق ٞمٔمٝمؿ: ٓ زمٟمس زمف ووم٣مل أزمق ايمُمٝمخ: ؾمٝمخ صدوق( )ت

 (.0(()ؿم٤م4/591( )أصٌٜم٣من411وومٝمؾ)

 (.0/018أزم٣من زمـ َمِمٔم٤م ايمقؽمْمل )يم٣ًمن

 يٟميت. -أزم٣من زمـ َمٔمٝمْمل: هق ازمـ ويمٝمد زمـ هُم٣مم

 (.0/018زم٣من زمـ هنُمؾ )َمٛم٘مر احلدي٧م صمدًا، واهتٚمف احل٣مىمؿ()يم٣ًمنأ

 (.0337()سمخ6/698أزم٣من زمـ ويمٝمد ايمٌجقم ايمقاؽمْمل )ضم٣مسمؿ

 (.2/012أزم٣من زمـ ويمٝمد زمـ فمٗم٥ٌم زمـ أيب َمٔمٝمط أزمق حيٝمك ايمٗمرر )روى فمٛمف مج٣مفم٥م()فم٣ًمىمر

 (.6/411أزم٣من زمـ ويمٝمد زمـ هُم٣مم اظمٔمٝمْمل )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ

 (.2/026يزيد زمـ ومٝمس إٞمِم٣مري)فم٣ًمىمرأزم٣من زمـ 

 (.0/019أزم٣من فمـ أيب زمـ ىمٔم٤م )وم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن: ٓ أدري َمـ هق()يم٣ًمن

 (.0/019أزم٣من فمـ ؽمٔمٝمد زمـ صمٌغم )جمٜمقل وم٣ميمف ازمـ ومْم٣من()يم٣ًمن

( )يم٣ًمن 6/036إزمراهٝمؿ  زمـ ه٣مرون ايمِمٛمٔم٣مين ) وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ : شمٗم٥م و وم٣مل ازمـ َمٔمكم : ي٘مت٤م ضمديثف ( )ضم٣مسمؿ 

0/664) 

 (.6/050إزمراهٝمؿ أزمق إؽمح٣مق فمـ ازمـ صمري٨م )وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: َمٔمروف احلدي٧م()ضم٣مسمؿ

 (.6/051إزمراهٝمؿ أزمق إؽمح٣مق فمـ ص٣ميما زمـ ىمٝم٣ًمن )ضم٣مسمؿ

 إزمراهٝمؿ أزمق زم٘مغم:هقازمـ أيب زم٘مغم.

 (.7/688()فم٣ًمىمر6/051إزمراهٝمؿ أزمق ضمِمكم فمـ وم٣مؽمؿ زمـ فمٌد ايمرمحـ )ضم٣مسمؿ

 (.7/687إزمراهٝمؿ أزمق زرفم٥م فمٛمف ازمـ أىمٖم٣مين )فم٣ًمىمر

 (.6/051إزمراهٝمؿ إزدي أزمق إؽمامفمٝمؾ فمٛمف َمًٙمؿ زمـ إزمراهٝمؿ )ضم٣مسمؿ

 (.6/051إزمراهٝمؿ إصٖما فمـ أزمٝمف )ضم٣مسمؿ 
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 (.33إزمراهٝمؿ إٞمْم٣مىمل ايمِمٝمدٓين )َمٌم 

 (.6/051إزمراهٝمؿ ايمٌٌمي فمـ احلًـ )ضم٣مسمؿ 

 (.0/663إزمراهٝمؿ اخلقات وهق ايمًامك )ىمذزمف ايم٣ًمصمل()يم٣ًمن 

 (.7/693أزمق أمحد ايمْمػماين أٞمف ىم٣من ؾمٝمخ٣ًم هم٣مواًل()فم٣ًمىمر دَمُمٗمل )ذىمر ط٣مإزمراهٝمؿ اخلٝم

 (.32إزمراهٝمؿ ايمًٔمدي )ج

 (.016إزمراهٝمؿ ايمًٜمٚمل اظم٣ميم٘مل )َمٌم 

إزمراهٝمؿ ايمُم٣مَمل زمٕمدادي )ذىمره أزمق ايمٔمرب دم ايمّمٔمٖم٣مء وٞمٗمؾ فمـ أيب ايمْم٣مهر اظمديٛمل أٞمف ؤمٖمف، ووم٣مل احل٣مهمظ: 

 (.0/664ؤمٝمػ( )يم٣ًمن

ضّمدث دم ضمدود ؽمٛم٥م شمامٞمكم وشمالشمامئ٥م زمٗمٙم٥م ضمٝم٣مء فمـ فمقم زمـ أيب ؿم٣ميم٤م يم٘مـ سمٖمرد  إزمراهٝمؿ ايمممايب )وم٣مل ايمذهٌل:

 (.0/663ؽمٔمد زمـ فمقم()يم٣ًمن -هبذا فمٛمف ىمذاب

 (.6/066إزمراهٝمؿ ايمٔمٗمٝمقم فمـ فمٚمف شمقر زمـ ومداَم٥م )جمٜمقل ضم٣مل()ضم٣مسمؿ

 (.6/039إزمراهٝمؿ ايمٔمٛمػمي زمٌمي )ضم٣مسمؿ 

 (.6/051ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ إزمراهٝمؿ ايمٗمرر فمـ ؽمٔمٝمد زمـ ذضمٌٝمؾ )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق 

 (.6/051إزمراهٝمؿ ايم٘مٛمدي فمـ ايمُمٔمٌل )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ  

 (.038إزمراهٝمؿ اظمٛمٗمري فمٛمف ازمٛمف إؽمامفمٝمؾ )ومط

 (.0/000إزمراهٝمؿ زمـ أزم٣من ايمٌٌمي )ؤمٖمف ايمدارومْمٛمل وم٣ميمف ايمذهٌل()يم٣ًمن

( )صمذوة/ 687ضم٣مل( )ت  فمثامن إٞمديمز )جمٜمقل إزمراهٝمؿ زمـ أزم٣من زمـ فمٌد اظمٙمؽ زمـ فمٚمر زمـ َمروان أزمق

 (6(. )ايمٕمرزم٣مء/625

 -هق ايمٌٌمي  -إزمراهٝمؿ زمـ أزم٣من فمـ أزمٝمف

 (.0/065إزمراهٝمؿ زمـ إزمراهٝمؿ زمـ زممم ايمرازي ؾمٝمٔمل )يم٣ًمن
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 (.6/064إزمراهٝمؿ زمـ إزمراهٝمؿ زمـ ومٌٝمِم٥م ايمٝمامَمل )ضم٣مسمؿ

 ( .6/91( ) ضم٣مسمؿ 890إزمراهٝمؿ زمـ أزمك إزمراهٝمؿ ايمٛمح٣مم ) سمخ 

 (.0/067ؾمٝمٔمل )وشمٗم٥م ايمْمقد()يم٣ًمن إزمراهٝمؿ زمـ أزمك ايمٌالد 

 (.006إزمراهٝمؿ زمـ أيب اجلحٝمؿ فمٛمف أمحد زمـ فمٝمًك )ومط

 سمٗمدم. -إزمراهٝمؿ زمـ أيب ايمٔمٛمٌس: هق زمـ إؽمح٣مق زمـ إيب ايمٔمٛمٌس

( ) وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من همٗمٝمٜم٣ًم..( 344إزمراهٝمؿ زمـ أيب ايمٔمٝمش زمـ يرزمقع ايمٗمٝمز ايمًٌتل أزمق إؽمح٣مق )ت

 (.641)صف/

 (.0/083()وم٣مل ازمـ يقٞمس : روى فمـ أؾمٜم٤م َمٛم٣مىمغم()يم٣ًمن635ٖمٝم٣مض اظمٌمي )تإزمراهٝمؿ زمـ أيب ايم

 (.0/081إزمراهٝمؿ زمـ أيب ايم٘مرم اجلٔمٖمري ؾمٝمٔمل )يم٣ًمن

  -يٟميت  -إزمراهٝمؿ زمـ أيب أَمٝمف: هق ازمـ حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ ايمْمرؽمقد 

 إزمراهٝمؿ زمـ أيب أيقب اظمٌمي: هق ازمـ فمٝمًك ايمْمح٣موي )يٟميت(.

 ( .889ايمزهري ايمٗمرر ) سمخ إزمراهٝمؿ زمـ أيب زم٘مر 

 ( .0/062إزمراهٝمؿ زمـ أيب زم٘مر اظمٛم٘مدر ايمتٝمٚمل َمدين ) ؤمٝمػ وم٣ميمف ايمدار ومْمٛمل ( ) يم٣ًمن  

 .-يٟميت–إزمراهٝمؿ زمـ أيب شم٣مزم٦م : هق ازمـ حمٚمد زمـ فمٌد ايمٔمزيز 

إزمراهٝمؿ زمـ أزمك ضمديد أزمق إدريس إودي )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ، ووم٣مل احل٣مهمظ: جمٜمقل احل٣مل..( 

 ( .6/92() ضم٣مسمؿ 06)حتٖم٥م/

( 2/481()فم٣ًمىمر 6/92إزمراهٝمؿ زمـ أزمك ضمرة احلراين)شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم، وؤمٖمف ايم٣ًمصمل ()ضم٣مسمؿ

 (. 04)حتٖم٥م/

 (.6/94إزمراهٝمؿ زمـ أيب ضمِمـ )ضم٣مسمؿ
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إزمراهٝمؿ زمـ أزمك ضمٖمص أزمق إؽمح٣مق ايم٘م٣مسم٤م)أشمٛمك فمٙمٝمف ايمْمقد : وم٣مل َم٣م رأي٦م افمٗمؾ َمٛمف وٓ أضمًـ 

 (0/045َمٛمف()يم٣ًمن 

 (2/8()ضم٤م0/042ـ أزمك ضمٖمِم٥م ايمٔمجقم َمقٓهؿ)وم٣مل ايمْمقد :شمٗم٥م ()يم٣ًمنإزمراهٝمؿ زم

 ( 0/047إزمراهٝمؿ زمـ أزمك محٝمد : هق ازمـ أمحد احلراين)وم٣مل أزمق فمروزم٥م :ىم٣من يّمع احلدي٧م( )يم٣ًمن

 (0/049إزمراهٝمؿ زمـ أزمك ضمٝم٥م يًع زمـ أؾمٔم٧م أزمق إؽمامفمٝمؾ اظم٘مل )َمؼموك وم٣ميمف ايمدار ومْمٛمل()يم٣ًمن 

 (01()سمؿ6/98تٝم٥ٌم اهل٣مؾمٚمل)جمٜمقل ضم٣مل ()ضم٣مسمؿ إزمراهٝمؿ زمـ أزمك طمداش زمـ فم

 –يٟميت –إزمراهٝمؿ زمـ أزمك داود ايمِمقري :هق ازمـ ؽمٙمٝمامن زمـ داود 

 ( 0/034ديٙم٥م)وم٣مل ايمذهٌل ٓ ئمرف()يم٣ًمن-وومٝمؾ–إزمراهٝمؿ زمـ أزمك ديمٝمٙمف 

 سمٗمدم–إزمراهٝمؿ زمـ أيب ديٙم٥م :هق ازمـ أزمك ديمٝمٙمف 

 ( 3/01إزمراهٝمؿ زمـ أيب رزمٝمٔم٥م اظمخزوَمل ) ضم٤م 

 (0/033ايم٘مقدم ؾمٝمٔمل ) يم٣ًمن  –وومٝمؾ : ازمـ رصم٣مء –ؿ زمـ أيب رصم٣مء إزمراهٝم

 .-يٟميت -إزمراهٝمؿ زمـ أيب ؽمٖمٝم٣من ايمٗمٝمناين: هق ازمـ َمٔم٣موي٥م زمـ ذىمقان

  –ي٣ميت  –إزمراهٝمؿ زمـ أيب ؾمٝم٣ٌمن : هق ازمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ أيب ؾمٝم٣ٌمن 

 (.0/079إزمراهٝمؿ زمـ أيب ص٣ميما اظم٘مل )يم٣ًمن

 (.0/057ازمـ راهقيف ووم٣مل أزمق ضمًكم :صمٜمٚمل ٓ ي٘مت٤م ضمديثف()يم٣ًمنإزمراهٝمؿ زمـ أيب ص٣ميما ه٣مؾمؿ )ىمذزمف 

 (.6/017إزمراهٝمؿ زمـ أيب رضيس فمـ رزمٝمع زمـ أٞمس )ضم٣مسمؿ

 -يٟميت –إزمراهٝمؿ زمـ أيب ؿم٣ميم٤م: هق ازمـ حمٚمد زمـ ٞمقح 

 (.983()سمخ6/060إزمراهٝمؿ زمـ أيب فمْم٣مء ايمػمجمل )ضم٣مسمؿ

 (.6/061إزمراهٝمؿ زمـ أيب فمْمٝم٥م ايمقاؽمْمل يمٔمٙمف ايمذي ومٌٙمف )ضم٣مسمؿ 

 (.0/080إزمراهٝمؿ زمـ أيب هم٣مؿمٚم٥م ؾمٝمٔمل )يم٣ًمن
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 (.665( ؾم٣مفمر َمُمٜمقر )صف/544إزمراهٝمؿ زمـ أيب همتا اخلٖم٣مصمل )ت 

 (.7/95إزمراهٝمؿ زمـ أيب ىمريٚم٥م ايمِمٝمداوي )فم٣ًمىمر

 .-يٟميت –إزمراهٝمؿ زمـ أيب يمٝم٧م ايمؼمَمذي: هق زمـ ٞمٌم 

 (.0/088/666)يم٣ًمنإزمراهٝمؿ زمـ أيب حمذورة )وم٣مل ايمذهٌل: هق وإطمقسمف يّمٔمٖمقن( 

  –يٟميت  –إزمراهٝمؿ زمـ أيب حمٚمد ايمٔمدوي : اؽمؿ أزمٝمف حيٝمك زمـ َم٣ٌمرك 

 (0/615إزمراهٝمؿ زمـ أيب حمٚمقد اخلراؽم٣مين ؾمٝمٔمل ) يم٣ًمن 

  –يٟميت  –إزمراهٝمؿ زمـ أيب ٞمٔمٝمؿ : هق ازمـ هُم٣مم 

 .-سمٗمدم -إزمراهٝمؿ زمـ أيب حيٝمك : هق ازمـ ضمٝم٥م

 ( .2/672إزمراهٝمؿ زمـ أمحد أزمق إؽمح٣مق ايمًٙمٚمل ) فم٣ًمىمر 

 ( .2/2إزمراهٝمؿ زمـ أمحد أزمق إؽمح٣مق اظم٣مرؽمت٣مين ) طمط 

 سمٗمدم. –إزمراهٝمؿ زمـ أمحد ايمٌزوري / اؽمؿ صمده / إزمراهٝمؿ زمـ فمٌد اهلل 

 . -يٟميت –إزمراهٝمؿ زمـ أمحد احلراين ايميير :هق ازمـ محٝمد 

 ( .0/006( ) يم٣ًمن 8/78إزمراهٝمؿ زمـ أمحد اخلزافمل ) وم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن خيْمكء وخي٣ميمػ ()ضم٤م 

 (. 0/084( )ذىمر 4/621راهٝمؿ زمـ أمحد اخلْم٣ميب ) جمٜمقل ضم٣مل ( )ؾمٝمخ إزم

 ( .0/092إزمراهٝمؿ زمـ أمحد اخلٙمٛمجقم ) ذىمر 

 (.054إزمراهٝمؿ زمـ أمحد ايمزاهد أزمق إؽمح٣مق ايمًٙمامين ايمرازي )ٞمٝم٣ًمزمقر/

 (.052( )صمر305إزمراهٝمؿ زمـ أمحد ايمًامن أزمق إؽمح٣مق اخلٛمدومل )ت

 (.4)وم٣مل احل٣مهمظ: ىم٣من َمُمٜمقرًا زمِمح٥م ايمٛمٗمؾ( )حتٖم٥م/ -تزوني –إزمراهٝمؿ زمـ أمحد ايمْمػمي ايمٛمحقي 

 (. 0/000إزمراهٝمؿ زمـ أمحد ايمٔمجقم إزمرازي )رَم٣مه أزمق ضمًـ زمـ ؽمٖمٝم٣من زم٣ميمقوع ()يم٣ًمن 

 (. 0/006إزمراهٝمؿ زمـ أمحد ايمٔمً٘مري ) جمٜمقل وم٣ميمف ايمذهٌل ()يم٣ًمن 
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 (.496( )َمٌم 354إزمراهٝمؿ زمـ أمحد ايمٗمرويٛمل أزمق إؽمح٣مق )ت 

 ( .2/677()فم٣ًمىمر 404أمحد اظم٣مدراين ) ت إزمراهٝمؿ زمـ 

 (. 4/459()ؾمٝمخ 05/369( ) َمُمٜمقر ()ؽمغم 431إزمراهٝمؿ زمـ أمحد اظمروزين ايمٖمٗمٝم٥م ) ت 

 (.4/016( )ؾمٝمخ 0/086إزمراهٝمؿ زمـ أمحد اظمٛمخؾ أزمق إؽمح٣مق ايمٛمخٔمل )جمٜمقل ضم٣مل ( )ذىمر 

 سمٗمدم . –إزمراهٝمؿ زمـ أمحد اظمٝمذي : اؽمؿ صمده حمٚمد 

 ( .4/459()ؾمٝمخ 0/087()ذىمر 680ايمٛمٗم٣مش أزمق إؽمح٣مق اظمٗمرئ ) ت إزمراهٝمؿ زمـ أمحد 

 (. 2/00إزمراهٝمؿ زمـ أمحد اهلٚمذاين ) طمط 

 (604( ) سمؼ 473إزمراهٝمؿ زمـ أمحد زمـ إزمراهٝمؿ ايمٌٙمخل أزمق إؽمح٣مق ) ت 

إزمراهٝمؿ زمـ أمحد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ أمحد أزمق إؽمح٣مق اظمًتٚمقم )شمٗم٥م وم٣ميمف أزمق ذر زمـ 

 (..02/396()ؽمغم472أمحد()ت

 (.047إزمراهٝمؿ زمـ أمحد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ آدم أزمق إؽمح٣مق اجلرصم٣مين )جمٜمقل ضم٣مل( )صمر

()وم٣مل ازمـ أيب ايمٖمقارس: مل ي٘مـ 420إزمراهٝمؿ زمـ أمحد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ فمٌد اهلل أزمق إؽمح٣مق اظمٗمرئ ايمٌزوري )ت

 (.0/006()يم٣ًمن07-2/02حمٚمقدًا دم ايمرواي٥م وىم٣من همٝمف نمٖمٙم٥م وسم٣ًمهؾ()طمط

إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ فمجٝمػ أزمق إؽمح٣مق ايمٔمجٝمٖمل إرصم٣مهل )شمٗم٥م وم٣ميمف  إزمراهٝمؿ زمـ أمحد زمـ

 (.676ايمٖم٣مرد()خم٤م

إزمراهٝمؿ زمـ أمحد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ َمْمرف أزمق إؽمح٣مق اظمْمردم )ىم٣من همٗمٝمٜم٣ًم هم٣مواًل شمٗم٥م شمٌت٣ًم دم ايمرواي٥م( )صمر 

0124.) 

 إزمراهٝمؿ زمـ أمحد زمـ أيب ضمِمكم: يٟميت همٝمٚمـ صمده: حمٚمد زمـ ضمًكم ايم٘مقدم.

 (.2/02ؿ زمـ أمحد زمـ إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ اظمخرَمل )طمطإزمراهٝم

 (.23إزمراهٝمؿ زمـ أمحد زمـ أؽمٝمد ايمٙمخٚمل احلدد اظمٌمي )يقٞمس
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()شمٗم٥م وم٣ميمف إزهري 481)ت -َمٙمٗم٤م ؽمٛم٣من -إزمراهٝمؿ زمـ أمحد زمـ زمممان زمـ زىمري٣م أزمق إؽمح٣مق ايمِمغمدم

 (.2/08ونمغمه()طمط

 (.2/09()شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ونمغمه()طمط473)تإزمراهٝمؿ زمـ أمحد زمـ صمٔمٖمر زمـ َمقؽمك أزمق إؽمح٣مق اخلرومل 

( 096إزمراهٝمؿ زمـ أمحد زمـ صمٔمٖمر زمـ ه٣مرون إزدي إؿمرازمٙمز ايمػمومل فمٛمف أزمق إؽمح٣مق زمـ ؾمٛمٓمغم )صف/

 (.668)صف/

 (.2/626إزمراهٝمؿ زمـ أمحد زمـ ضمًـ زمـ فمقم أزمق ضمًـ إزدي ايمُم٣مهد )روى فمٛمف مج٣مفم٥م()فم٣ًمىمر

ـ اظمٗمرئ ايمرزم٣مفمل )وم٣مل اخلْمٝم٤م: َم٣م فمٙمٚم٦م َمـ أَمره إٓ إزمراهٝمؿ زمـ أمحد زمـ ضمًـ زمـ فمقم أزمق ضمً

 (.2/00طمغمًا()طمط

إزمراهٝمؿ زمـ أمحد زمـ ضمًـ زمـ َمٜمران أزمق إؽمح٣مق اخلٝم٣مط ايمٗمرَمٝمًٛمل )فمٛمف مج٣مفم٥م، ووشمٗمف اخلْمٝم٤م واظمٗمريزي( 

 (.0( )ايمديمٝمؾ/2/05( )طمط415)ت

 (.2/01إزمراهٝمؿ زمـ أمحد زمـ ؽمٜمؾ زمـ ؾمقىمر أزمق يقؽمػ ايمٌٕمدادي )طمط

 (.2/626زمـ أمحد زمـ ؾمٔمر ايمدصم٣مج )فم٣ًمىمرإزمراهٝمؿ 

 (.2/08إزمراهٝمؿ زمـ أمحد زمـ فمٌد ايمرمحـ اظمٖمن )طمط

 (.0120إزمراهٝمؿ زمـ أمحد زمـ فمٌد ايمرضمٝمؿ اإلؽمؼمازم٣مذي )شمٗم٥م فم٣مرف( )صمر 

 (.03إزمراهٝمؿ زمـ أمحد زمـ فمٌد اهلل زمـ إؽمح٣مق اظمٌمي: )فمٙمامء

 (.681()خم٤م00-2/01ي )طمطإزمراهٝمؿ زمـ أمحد زمـ فمٌد اهلل زمـ ؽمٙمٝمامن أزمق إؽمح٣مق ايمراز

إزمراهٝمؿ زمـ أمحد زمـ فمٌد اهلل زمـ ئمٝمش أزمق إؽمح٣مق )صدوق وم٣ميمف ازمـ أيب ضم٣مسمؿ ووشمٗمف 

 (.2/4()طمط6/88اخلْمٝم٤م()ضم٣مسمؿ

 (.050إزمراهٝمؿ زمـ أمحد زمـ فمٌٝمداهلل اظمًتٚمقم أزمق إؽمح٣مق اهلٚمداين إفمقر )ٞمٝم٣ًمزمقر/

 (.0/006ايمدارومْمٛمل()يم٣ًمنإزمراهٝمؿ زمـ أمحد زمـ فمثامن ايمٌٕمدادي )جمٜمقل وم٣ميمف 
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 (.690إزمراهٝمؿ زمـ أمحد زمـ فمقم أزمق إؽمح٣مق ايمٔمٚمٝمد )خم٤م

 (.35إزمراهٝمؿ زمـ أمحد زمـ فمٚمر أزمق إؽمح٣مق ايمٗم٣مرض )شمٗم٥م()سمؼ

-2/5()شمٗم٥م َمٟمَمقن وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل()طمط689إزمراهٝمؿ زمـ أمحد زمـ فمٚمر زمـ ضمٖمص أزمق إؽمح٣مق ايمقىمٝمٔمل )ت

2.) 

( 2/07ازمـ ؾم٣مومالن )جمٜمقل ضم٣مل( )طمط -٣مق ايمٖمٗمٝمفإزمراهٝمؿ زمـ أمحد زمـ فمٚمر زمـ محدان أزمق إؽمح

 (.02/696)ؽمغم

 (.0/089إزمراهٝمؿ زمـ أمحد زمـ فمٚمرو أزمق إؽمح٣مق اهلذرم )ذىمر

 (.49إزمراهٝمؿ زمـ أمحد زمـ فمٚمرو أزمق إؽمح٣مق اهلٚمذاين )صدوق ()سمؼ 

 (. 2/672إزمراهٝمؿ زمـ أمحد زمـ نم٣ٌمش احلجري ) فم٣ًمىمر 

 (.038()شمٗم٥م وم٣ميمف ايمذهٌل()ك433ق اظم٘مل)تإزمراهٝمؿ زمـ أمحد زمـ همراس ايمٗمٌٗمز أزمق إؽمح٣م

 (.0/098( )ذىمر4إصٌٜم٣مين )جمٜمقل ضم٣مل( )إرؾم٣مد/ -أو أزمق حمٚمد -إزمراهٝمؿ زمـ أمحد زمـ همّمؾ أزمق أمحد

 (.2/624إزمراهٝمؿ زمـ أمحد زمـ ىمٙمقؽمدان أزمق إؽمح٣مق إَمقم ايمْمػمي )جمٜمقل ضم٣مل()فم٣ًمىمر

 (.2/623إزمراهٝمؿ زمـ أمحد زمـ يمٝم٧م أزمق َمٓمٖمر إزدي )فم٣ًمىمر

 (.683إزمراهٝمؿ زمـ أمحد زمـ حمٚمد أزمق ٞمٌم ايمٖم٣مرد ايمٕمري٤م )خم٤م 

( )يم٣ًمن 470إزمراهٝمؿ زمـ أمحد زمـ حمٚمد اظمٝمٚمذي أزمق أؽمح٣مق إٞمِم٣مري )نمغم شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ( )ت 

0/006.) 

 (.2/09()شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م وايمٔمتٝمٗمل()طمط494إزمراهٝمؿ زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ أمحد أزمق إؽمح٣مق ايمْمػمي )ت

 (.4( )ىم٣من شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( )نمرزم٣مء/412أمحد زمـ حمٚمد زمـ ضم٣مرث ايم٘ماليب )ت إزمراهٝمؿ زمـ

إزمراهٝمؿ زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ ضمًكم أزمق وم٣مؽمؿ ايم٘مقدم، ويٗم٣مل: أزمق إؽمح٣مق وفمٛمف ايمدارومْمٛمل وأزمق ٞمٔمٝمؿ 

 (.6)ايمديمٝمؾ/
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وم٣مل أزمق فمقم ()وم٣مل احل٣مىمؿ: 423إزمراهٝمؿ زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ رصم٣مء أزمق إؽمح٣مق إزمزاري ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ت

 (.02/056()ؽمغم2/670ايمٛمٝم٣ًمزمقري ٕيب إؽمح٣مق أٞم٦م هبز زمـ أؽمد يمثٗمتف وإسمٗم٣مٞمف()فم٣ًمىمر

 (.053( )ٞمٝم٣ًمزمقر/430إزمراهٝمؿ زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل أزمق إؽمح٣مق ايمريقٞمدي اظم٘م٣مسم٤م )ت

فم٣ًمىمر إزمراهٝمؿ زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ َمقيمد أزمق إؽمح٣مق ايمرومل ايمقافمظ )روى فمٛمف مجع نمٖمغم( )

2/628.) 

 (.2/67( )فم٣ًمىمر 2/00إزمراهٝمؿ زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ َمقؽمك اجلقزي أزمق ايمٝمن اظمقصقم )طمط 

( )طمط 0/000إزمراهٝمؿ زمـ أمحد زمـ َمروان أزمق إؽمح٣مق ايمقاؽمْمل )يمٝمس زم٣ميمٗمقي وم٣ميمف ايمدار ومْمٛمل ( ) يم٣ًمن 

2/5.) 

 (.097/ 0إزمراهٝمؿ زمـ أمحد زمـ َمٔمدان )ذىمر

 (.2/00أزمق إؽمح٣مق اخلْمٝم٤م َمقلم زمٛمل ه٣مؾمؿ )طمط إزمراهٝمؿ زمـ أمحد زمـ َمٛمِمقر 

 (.2/07إزمراهٝمؿ زمـ أمحد زمـ َمقؽمك أزمق إؽمح٣مق ايمْمػمي ايمٛمحقي )طمط 

 (.2/09ازمـ زم٣مزي٣مر )طمط  –إزمراهٝمؿ زمـ أمحد زمـ ٞمٌم أزمق إؽمح٣مق ايم٘م٣مسم٤م 

 (.2/5إزمراهٝمؿ زمـ أمحد زمـ ٞمٔمامن أزمق إؽمح٣مق إزدي )جمٜمقل ضم٣مل ( )طمط 

 (. 0/614ق إؽمح٣مق اجلالب ) ذىمرإزمراهٝمؿ زمـ أمحد زمـ يقؽمػ أزم

 (. 2/32إزمراهٝمؿ زمـ إدريس أزمق إؽمح٣مق ايمٛمحقي ) طمط 

 (. 6/88)صدوق وم٣ميمف ازمـ أيب ضم٣مسمؿ ()ضم٣مسمؿ  –اطمق أيب ضم٣مسمؿ  –إزمراهٝمؿ زمـ إدريس ايمرازي 

 (.623إزمراهٝمؿ زمـ إدريس ايمٔمٙمقي احلًٛمل اظمٛمٌقذ زم٣مظمقزمؾ ؾم٣مفمر )صمذوة/ 

 ( .0/004إزمراهٝمؿ زمـ إدريس ايمٗمٚمل ؾمٝمٔمل ) يم٣ًمن 

 ( .0/004إزمراهٝمؿ زمـ أدهؿ زمـ زمُمغم اظم٘مل ) ؤمٝمػ وم٣ميمف ايمدار ومْمٛمل ()يم٣ًمن 

 .-سمٗمدم -إزمراهٝمؿ زمـ أروَم٥م : هق ازمـ أروَم٥م
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()ضم٣مسمؿ 2/36() شمٗم٥م ضم٣مهمظ وم٣ميمف ايمدار ومْمٛمل ()طمط 622إزمراهٝمؿ زمـ أروَمف إصٌٜم٣مين أزمق إؽمح٣مق ) ت 

6/88. ) 

 .( 2/33إزمراهٝمؿ زمـ آزر فمـ أمحد زمـ ضمٛمٌؾ ) طمط 

 ( .0/004إزمراهٝمؿ زمـ أزرق ايم٘مقدم زمٝم٣مع ايمْمٔم٣مم ) ؾمٝمٔمل( )يم٣ًمن 

()شمٗم٥م وم٣ميمف ايمدار ومْمٛمل()طمط 416إزمراهٝمؿ زمـ أؽم٣ٌمط زمـ ؽم٘مـ ايمٌزار ايمٌٕمدادي ) ت 

 (. 03/008()ؽمغم2/33

 (.055إزمراهٝمؿ زمـ إؽمح٣مق أزمق إؽمح٣مق اجلٔمٖمل )َمؼموك وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل()ك 

 (.018()ومط51وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل()ىمؼ/إزمراهٝمؿ زمـ إؽمح٣مق أزمق إؽمح٣مق ايمِمقاف )شمٗم٥م 

 (.055( )جمٜمقل ضم٣مل( )ٞمٝم٣ًمزمقر/478إزمراهٝمؿ زمـ إؽمح٣مق إدي٤م أزمق إؽمح٣مق ايميير )ت

( فمٛمف ايمِم٣مضم٣ٌمن 486ايمْمٙمٝمْمل أزمق إؽمح٣مق إٞمديمز )ت  -ازمـ أيب زرد–إزمراهٝمؿ زمـ إؽمح٣مق إَمقي 

 (.096)صف/

 (.0/007اظمخ٣مرومل )يم٣ًمن -أو احل٣مرث -إزمراهٝمؿ زمـ إؽمح٣مق احل٣مرشمل

 اؽمؿ صمده إزمراهٝمؿ زمـ زمُمغم . -إزمراهٝمؿ زمـ إؽمح٣مق احلريب

 إزمراهٝمؿ زمـ إؽمح٣مق اخلُم٣مب: اؽمؿ صمده إزمراهٝمؿ.

 (.8إزمراهٝمؿ زمـ إؽمح٣مق ايمداودي ؾمٝمخ يمٙمْمػماين ) إرؾم٣مد/

 إزمراهٝمؿ زمـ إؽمح٣مق ايمناج: اؽمؿ صمده إزمراهٝمؿ زمـ َمٜمران.

 (.0/005إزمراهٝمؿ زمـ إؽمح٣مق ايمِمح٣مف )وم٣مل َمًٙمٚم٥م: يمٝمس زمًمء()يم٣ًمن

 (.2()حتٖم٥م/0/003إزمراهٝمؿ زمـ إؽمح٣مق ايمِمٝمٛمل )َمؼموك وم٣ميمف ايمدراومْمٛمل، واحل٣مهمظ()يم٣ًمن

 إزمراهٝمؿ زمـ إؽمح٣مق ايمّمٌل: هق ايمِمٝمٛمل ايمذي ومٌٙمف.

 إزمراهٝمؿ زمـ إؽمح٣مق ايمٕمًٝمقم: اؽمؿ صمده إزمراهٝمؿ زمـ فمٝمًك.
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 (.0/007إزمراهٝمؿ زمـ إؽمح٣مق ايمٛمٜم٣مودي أزمق إؽمح٣مق إمحري )ىم٣من ؤمٝمٖم٣ًم دم ضمديثف وم٣ميمف ايمْمقد()يم٣ًمن

 (.0/003إزمراهٝمؿ زمـ إؽمح٣مق ايمقاؽمْمل ايمًقاق )وم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن: ٓ جيقز آضمتج٣مج زمف()يم٣ًمن

 (.0/616إزمراهٝمؿ زمـ إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ أزمق إؽمح٣مق اخلُم٣مب )ذىمر

()ذىمر 4/91()جمٜمقل ضم٣مل ( ) ؾمٝمخ 638إزمراهٝمؿ زمـ إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ أزمق إؽمح٣مق ايمٔمٗمٝمقم ) ت 

0/080. ) 

 (.4/82إزمراهٝمؿ اظمزي )ضم٣مسمؿإزمراهٝمؿ زمـ إؽمح٣مق زمـ 

إزمراهٝمؿ زمـ إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ زمـ إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ ايمٗم٣مري ايمزهري اظمٌمي )صدوق وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( 

 (.25( )يقٞمس615)ت

 (.04/452( ؽمغم)2/67إزمراهٝمؿ زمـ إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ زمـ زمُمغم احلريب )شمٗم٥م( )طمط 

( ) جمٜمقل ضم٣مل ()ؾمٝمخ 638ايمٔمٗمٝمقم ) ت إزمراهٝمؿ زمـ إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ زمـ ص٣ميما أزمق إؽمح٣مق 

 (.080/ 0()ذىمر 4/91

إزمراهٝمؿ زمـ إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ زمـ فمٝمًك ايمٕمًٝمقم ) وم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن :ىم٣من ينق احلدي٧م ووم٣مل احل٣مهمظ: ىم٣من 

 ( .3( )حتٖم٥م/0/005()يم٣ًمن 694ؤمٝمٖم٣ًم ()ت 

ٗم٥م وم٣ميمف ايمدراومْمٛمل ()شم684إزمراهٝمؿ زمـ إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ زمـ َمٜمران أزمق إؽمح٣مق ايمثٗمٖمل ايمناج ) ت

 (.04/389()ؽمغم2/62وايمذهٌل()طمط

 (.2/32()جمٜمقل ضم٣مل()طمط446إزمراهٝمؿ زمـ إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ زمـ ئمٗمقب أزمق إؽمح٣مق ايمممجيل )ت

 (.6إزمراهٝمؿ زمـ إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ زمـ ئمٗمقب زمـ يقؽمػ ايمٌزار آؽم٘مٛمدري )ازمـ ؽمٚم٣ًمر(:)فمٙمامء

ُم٣مَمل أزمق إؽمح٣مق ايمٌمهمٛمدي )جمٜمقل إزمراهٝمؿ زمـ إؽمح٣مق زمـ أيب ايمدرداء إٞمِم٣مري ايم

 (.05/521ضم٣مل()ؽمغم
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إزمراهٝمؿ زمـ إؽمح٣مق زمـ أيب ايمٔمتٌز ايمزهري ايم٘مقدم )وم٣مل اخلْمٝم٤م: ىم٣من شمٗم٥م هم٣مواًل 

 (.04/098()ؽمغم2/65()طمط677ص٣محل٣ًم()ت

 (.2/30إزمراهٝمؿ زمـ إؽمح٣مق زمـ أيب طمي ايمِمٝمدي أزمق إؽمح٣مق )جمٜمقل ضم٣مل()طمط

 (.2/452اظمٗمري )فم٣ًمىمر إزمراهٝمؿ زمـ إؽمح٣مق زمـ أمحد أزمق إؽمح٣مق

 (.2إزمراهٝمؿ زمـ إؽمح٣مق زمـ أصؿ ايمٔم٘م٣موي ؾمٝمخ يمٙمْمػماين ) إرؾم٣مد/

( )جمٜمقل 467إزمراهٝمؿ زمـ إؽمح٣مق زمـ زمُمغم زمـ َمقؽمك أزمق إؽمح٣مق إؽمدي )ت

 (.2/457()فم٣ًمىمر2/36ضم٣مل()طمط

 (.625( )صمذوة/687إزمراهٝمؿ زمـ إؽمح٣مق زمـ صم٣مزمر إٞمديمز ؽمٚمع ؽمٔمٝمد زمـ ضم٣ًمن ايمِم٣مئغ )ت 

 (.5( )نمرزم٣مء/689ـ إؽمح٣مق زمـ صم٣مزمر ايمٗمرؿمٌل )تإزمراهٝمؿ زم

 (.056إزمراهٝمؿ زمـ إؽمح٣مق زمـ محقيف ايمٌزار أزمق إؽمح٣مق ايمرازي )ٞمٝم٣ًمزمقر/

 (.8/24إزمراهٝمؿ زمـ إؽمح٣مق زمـ راؾمد اجلرزي )ضم٤م

 سمٗمدم. -إزمراهٝمؿ زمـ إؽمح٣مق زمـ فمٝمًك: اؽمؿ صمده إزمراهٝمؿ زمـ فمٝمًك ايمٕمًٝمقم

 (.0/616()ذىمر421ايم٣ٌمومالين )تإزمراهٝمؿ زمـ إؽمح٣مق زمـ َمقؽمك ايمقىمٝمؾ أزمق إؽمح٣مق 

 (.0/008إزمراهٝمؿ زمـ إؽمح٣مق زمـ ٞمخرة ايمِمٛمٔم٣مين )جمٜمقل وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل()يم٣ًمن

إزمراهٝمؿ زمـ إؽمح٣مق زمـ يقؽمػ إٞمامؿمل أزمق إؽمح٣مق ايمٛمٝم٣ًمزمقري )وم٣مل ايمذهٌل: ضم٣مهمظ ووم٣مل ازمـ فمامد: ضم٣مهمظ 

 (.6/636()ؾمذرات ايمذه٤م03/094شم٦ٌم()ؽمغم

 (.0/007ٛمف وىمٝمع )وم٣مل ايمٌخ٣مري : َمٔمروف احلدي٧م()يم٣ًمنإزمراهٝمؿ زمـ إؽمح٣مق فمـ ازمـ صمريا وفم

إزمراهٝمؿ زمـ إؽمح٣مق فمـ احلًـ ايمٌٌمي )وم٣مل ايمذهٌل: ٓ يدري َمـ هق وومد روى فمٛمف 

 (.0/004اشمٛم٣من()يم٣ًمن

 (.6/82إزمراهٝمؿ زمـ إؽمح٣مق فمـ ؿمٙمح٥م زمـ ىمٝم٣ًمن )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ
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 (.0/604إزمراهٝمؿ زمـ إؽمامفمٝمؾ اجلقهري )ضم٣ٌمن 

 (.8/88زمـ إؽمامفمٝمؾ ايمْمٙمحل )ضم٤مإزمراهٝمؿ 

 إزمراهٝمؿ زمـ إؽمامفمٝمؾ ايمٔمٛمػمي أزمق إؽمح٣مق ايمْمقد: اؽمؿ صمده صمٔمٖمر.

 ()اؽمؿ صمده إزمراهٝمؿ .448إزمراهٝمؿ زمـ إؽمامفمٝمؾ ايمٗم٣مري أزمق إؽمح٣مق اخلُم٣موري )ت

 (.3إزمراهٝمؿ زمـ إؽمامفمٝمؾ اظم٠مدب:)فمٙمامء

)وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: ؤمٝمػ احلدي٧م  -ومٔمٝمس  -إزمراهٝمؿ زمـ إؽمامفمٝمؾ اظمدين أزمق إؽمامفمٝمؾ ايم٘مقدم َمقلم زمٛمل ه٣مؾمؿ 

 (.0/009وؤمٖمف احل٣مىمؿ وايمذهٌل( )ايمٙم٣ًمن 

 (.0/009إزمراهٝمؿ زمـ إؽمامفمٝمؾ اظم٘مل )يمٝمس زمًمء وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم وؤمٖمف ازمـ اجل٣مرود ونمغمه()يم٣ًمن

 (.8/25إزمراهٝمؿ زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ إزمراهٝمؿ ايمٌٙمخل ازمـ أطمل َم٘مل زمـ إزمراهٝمؿ )ضم٤م

( )أشمٛمك فمٙمٝمف احل٣مىمؿ( 448)ت -إزمراهٝمٚمؽ -ؿ ايمٔم٣مزمد أزمق إؽمح٣مق ايمٛمٝم٣ًمزمقريإزمراهٝمؿ زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ إزمراهٝم

 (.039)ٞمٝم٣ًمزمقر/

( 059( ) وم٣مل احل٣مهمظ دم ؽمٛمد هق همٝمف: رصم٣ميمف شمٗم٣مت()ك648إزمراهٝمؿ زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ إزمراهٝمؿ ايمٗم٣مري )ت

 (.7)حتٖم٥م/

 (.0/061إزمراهٝمؿ زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ إزمراهٝمؿ زمـ ضمًـ اهل٣مؾمٚمل )يم٣ًمن

 (..2/450ٝمؾ زمـ أمحد ايمٌغمويت )فم٣ًمىمرإزمراهٝمؿ زمـ إؽمامفم

 (.6/85()ضم٣مسمؿ0/008إزمراهٝمؿ زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ زمُمغم ايمٌِمغم )وم٣مل إزدي: يت٘مٙمٚمقن همٝمف()يم٣ًمن

إزمراهٝمؿ زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ صمٔمٖمر زمـ حمٚمد أزمق صمٔمٖمر احلًٝمٛمل اخلْمٝم٤م ايمٔمٛمػمي )روى فمٛمف 

 (.2/450()فم٣ًمىمر04/477مج٣مفم٥م()ؽمغم

 (.6/85ـ أيب رزمٝمٔمف اظمخزوَمل )ضم٣مسمؿإزمراهٝمؿ زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ فمٌد اهلل زم

 (.0/009إزمراهٝمؿ زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ فمٌد اهلل زمـ زرارة ايمرومل )وم٣مل إزدي: يمٝمس زمحج٥م()يم٣ًمن



31 
 

إزمراهٝمؿ زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ فمٙمٝمف فمـ أزمٝمف )يمٝمس زمًمء وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم ووم٣مل ايمٔمٗمٝمقم: صمٜمٚمل ه٣ميمؽ 

 (.0/009َمٙمٔمقن()يم٣ًمن

()ٓ زمٟمس زمف وم٣ميمف 686ايمًقؿمل )تإزمراهٝمؿ زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ حمٚمد أزمق إؽمح٣مق 

 (.2/64()طمط057ايمدارومْمٛمل()ومط

 (.6/85إزمراهٝمؿ زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ ٞمٌم ايمت٣ٌمن )ضم٣مسمؿ

إزمراهٝمؿ زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ حيٝمك زمـ َمًٙمٚم٥م زمـ ىمٜمٝمؾ فمـ أزمٝمف )وم٣مل ازمـ أيب ضم٣مسمؿ: سمرك أيب ايمًامع َمٛمف زه٣مدة همٝمف : 

 (.6/83عم فمٛمد ايمٛم٣مس()ضم٣مسمؿفمٚمد إزمراهٝمؿ إلم أضم٣مدي٧م فمـ أزمٝمف همجٔمٙمٜم٣م فمـ فمٚمف ٕٞمف، أضم

 (.2/455إزمراهٝمؿ زمـ إؽمامفمٝمؾ ؽمٚمع هُم٣مم زمـ فمامر )فم٣ًمىمر 

 (.6/84إزمراهٝمؿ زمـ إؽمامفمٝمؾ فمـ أيب هريرة )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ

 .-يٟميت -إزمراهٝمؿ زمـ أؽمقد ايم٘مٛم٣مين: هق ازمـ فمٌد اهلل زمـ أيب أؽمقد

 همٗمد صم٣مء زمٚمثؾ هذا احلدي٧م، وذىمر ضمديث٣ًم إزمراهٝمؿ زمـ أؾمٔم٧م ايمٌخ٣مري )وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: ىمٛم٣م ٞمٓمـ زمف اخلغم

 (.0/060ووم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن يٕمرب ويٛمٖمرد همٝمخْمئ وخي٣ميمػ ووم٣مل اهلالرم: ىم٣من شمٗم٥م()يم٣ًمن -ؽم٣مومْم٣مً 

 (.6/87إزمراهٝمؿ زمـ أفمكم فمـ ايمثقري )وم٣مل أزمق ؽمٔمٝمد إؾم٨م: ىم٣من َمـ طمٝم٣مر ايمٛم٣مس()ضم٣مسمؿ

 (.00إزمراهٝمؿ زمـ احلج٣مج ايمِمٖم٣مين )وم٣مل احل٣مهمظ: أضمد ايمّمٔمٖم٣مء( )حتٖم٥م/

 (.5إزمراهٝمؿ زمـ أٞمديمز:)فمٙمامء

( 321إزمراهٝمؿ زمـ أيٚمـ اإلؾمٌٝمقم أزمق إؽمح٣مق فمـ طمٙمٝمؾ زمـ أمحد ونمغمه وفمٛمف أمحد زمـ فمٚمر ايمٔمذري )ت زمٔمد

 (.608( )صف/627)صمذوة/

 (.0126إزمراهٝمؿ زمـ أيقب إؽمؼمازم٣مذي )صمر 

ايمْم٣مهر اظمٗمدد:  أو احلقارين )وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: ٓ أفمرهمف ووم٣مل أزمق -إزمراهٝمؿ زمـ أيقب اجلقزصم٣مين

 (.6/88()ضم٣مسمؿ0/060ؤمٝمػ()يم٣ًمن
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 (.7إزمراهٝمؿ زمـ أيقب ايمْمػمي )ؿم٤م

إزمراهٝمؿ زمـ أيقب ايمٖمرؽم٣مين إصٌٜم٣مين )وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ ٓ 

 (.6/89()ضم٣مسمؿ0/066()يم٣ًمن0/076أفمرهمف()ذىمر

 (.01إزمراهٝمؿ زمـ أيقب ايمقاؽمْمل اظمٔمدل ؾمٝمخ يمٙمْمػماين )إرؾم٣مد/

 (.08)فمٙمامءإزمراهٝمؿ زمـ أيقب زمـ ضمًـ ايمزي٣مت: 

 (.2/420إزمراهٝمؿ زمـ أيقب فمـ إوزافمل )فم٣ًمىمر

 (.0/066إزمراهٝمؿ زمـ زم٣مب ايمٌٌمي ايمٗمِم٣مر )واه ٓ ي٘م٣مد ئمرف إٓ زمحدي٧م ايمْمغم وم٣ميمف ايمذهٌل()يم٣ًمن

 (.2/424إزمراهٝمؿ زمـ زمحر )فم٣ًمىمر

َمٔمكم  إزمراهٝمؿ زمـ زمديؾ زمـ وروم٣مء اخلزافمل ايمٌٌمي )وم٣مل ازمـ فمدي: ي٘مت٤م ضمديثف،ووم٣مل ازمـ ضمجر ؤمٖمف ازمـ

 (.0/064دم ايمزهري()يم٣ًمن

 (.883()سمخ6/89إزمراهٝمؿ زمـ زمراء زمـ فم٣مزب إٞمِم٣مري )ضم٣مسمؿ

 (.0/064إزمراهٝمؿ زمـ زمراء زمـ ٞمي زمـ أٞمس إٞمِم٣مري )ؤمٝمػ صمدًا َمؼموك وم٣ميمف ازمـ فمدي()يم٣ًمن

 إزمراهٝمؿ زمـ زمراء فمـ احلامديـ هق ازمـ زمراء زمـ ٞمي )سمٗمدم(.

 (.0/063ػم زم٣مؿمؾ وصمٔمٙمف ازمـ ضم٣ٌمن ازمـ زمراء زمـ ٞمي )يم٣ًمنإزمراهٝمؿ زمـ زمراء فمـ ؽمٙمٝمامن ايمُم٣مذىمقين زمخ

 (.0/082إزمراهٝمؿ زمـ زمًْم٣مم أزمق إؽمح٣مق إصٌٜم٣مين )ذىمر

 (.0/661( )ضم٣ٌمن8/85إزمراهٝمؿ زمـ زمًْم٣مم ايمزفمٖمراين إيقم )روى فمٛمف مجع()ضم٤م

 (.042إزمراهٝمؿ زمـ زمُم٣مر أَمقم أزمق إؽمح٣مق فمٛمف ازمـ فمدي ونمغمه )صمر 

 (.6/91ٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿإزمراهٝمؿ زمـ زممم إزدي )جم

 (.0/065إزمراهٝمؿ زمـ زممم ايم٘م٣ًمئل )وم٣مل ازمـ فمدي: يمٝمس زمذاك اظمٔمروف ويمٔمؾ ايمٌالء َمٛمف()يم٣ًمن

 (.0/065إزمراهٝمؿ زمـ زممم زمـ زمٝم٣مع ايم٣ًمزمري ؾمٝمٔمل )يم٣ًمن
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 (.6/89إزمراهٝمؿ زمـ زمُمغم إٞمِم٣مري )جمٜمقل ضم٣مل()ضم٣مسمؿ

 إزمراهٝمؿ زمـ زمُمغم اظم٘مل : هق ازمـ أدهؿ زمـ زمُمغم.

 زمراهٝمؿ زمـ زمُمغم فمـ ايمُمٔمٌل : هق إٞمِم٣مري .إ

 ( .2/422( ) جمٜمقل ضم٣مل ( ) فم٣ًمىمر 601إزمراهٝمؿ زمـ زم٘مر أزمق إصٌغ ايمٌجقم) ت

( ) يم٣ًمن 32/ 2إزمراهٝمؿ زمـ زم٘مر ايمُمٝم٣ٌمين أزمق إؽمح٣مق ايم٘مقدم إفمقر ) َمؼموك وم٣ميمف ايمدار ومْمٛمل ( )طمط  

0/065.) 

 (.024( )ك0/062إزمراهٝمؿ زمـ زم٘مر اظمرزوي )جمٜمقل ضم٣مل ( ) يم٣ًمن 

 (.628( )صمذوة/640إزمراهٝمؿ زمـ زم٘مر اظمقصقم فمٛمف إؽمامفمٝمؾ زمـ فمٌد ايمرمحـ ايمٗمرر )صف/

 ( .065/ 0إزمراهٝمؿ زمـ زم٘مر زمـ أيب ايمًامل إزدي ؾمٝمٔمل )يم٣ًمن 

 (.031إزمراهٝمؿ زمـ زم٘مر زمـ ززمروم٣من زمـ مح٣مد أزمق زم٘مر أو أزمق إؽمح٣مق صمرصم٣مين )صمر

 (. 6/91وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( ) ضم٣مسمؿ إزمراهٝمؿ زمـ زم٘مر زمـ فمٝم٣مش ايمُم٣مَمل ) صدوق 

 (.2/428إزمراهٝمؿ زمـ زمٛم٣من اجلقهري) جمٜمقل ضم٣مل ( ) فم٣ًمىمر 

 (0/663إزمراهٝمؿ زمـ زمٛم٦م ٞمٔمامن )وم٣مل ازمـ ضمزم : ٓ يدري أضمد َمـ هق ( ) يم٣ًمن 

 (.8( )ؿم٤م 0/088( ) ذىمر 492إزمراهٝمؿ زمـ زمٛمدار زمـ فمٌده ايمٗمْم٣من إصٌٜم٣مين)جمٜمقل ضم٣مل( )ت

أزمق إؽمح٣مق آصٌٜم٣مين ) وم٣مل أزمق ٞمٔمٝمؿ : شمٗم٥م َم٣مَمقن ووم٣مل أزمق –واؽمٚم٥م فمٌد ايمٔمزيز زمـ ىمقدم  –إزمراهٝمؿ زمـ زمقي٥م 

 ( .6/448( )ؾمٝمخ 0/079ايمُمٝمخ : صدوق( )ذىمر 

 .-سمٗمدم –إزمراهٝمؿ زمـ زمٝم٣من اجلقهري : هق ازمـ زمٛم٣من 

 (.9إزمراهٝمؿ زمـ زمٝمْم٣مر أزمق إؽمح٣مق اخلقارزَمل )وم٣مل احل٣مهمظ: ؤمٝمػ( )حتٖم٥م/

 (.2/38َمٛمِمقر ايمٖم٣مرد ) شمٗم٥م وم٣ميمف أزمق وم٣مؽمؿ ايمُم٣مهد ( ) طمط  إزمراهٝمؿ زمـ زمٝمٜمقي٥م زمـ

 (.2/471( فم٣ًمىمر 607إزمراهٝمؿ زمـ متٝمؿ أزمق إؽمح٣مق ايم٘م٣مسم٤م )ت
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 (.896( )سمخ 6/91إزمراهٝمؿ زمـ شم٣مزم٦م أزمق إؽمامفمٝمؾ فمـ صم٣مزمر زمـ زيد)ضم٣مسمؿ 

 (.2/39( ) طمط429إزمراهٝمؿ زمـ شم٣مزم٦م ايمدفم٣مء أزمق إؽمح٣مق ) ت

 .-سمٗمدم -ازمـ زم٣مب إزمراهٝمؿ زمـ شم٣مزم٦م ايمٗمِم٣مر : صقازمف

( أومرأ ايمٛم٣مس ايمٗمرآن زمٚمٌم َمدة. 346إزمراهٝمؿ زمـ شم٣مزم٦م زمـ أطمْمؾ أزمق إؽمح٣مق اإلومٙمٝمًم اظمٌمي )ت 

 (.616)صف/

 (.0/069إزمراهٝمؿ زمـ شمامَم٥م ) جمٜمقل وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ( )يم٣ًمن 

هم٣موؾ،  ()شمٗم٥م إَم٣مم وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ووم٣مل ايمدارومْمٛمل: إَم٣مم401إزمراهٝمؿ زمـ صم٣مزمر أزمق إؽمح٣مق ايمٖمٗمٝمف ايمٌٕمدادي )ت

 (.2/54( )طمط 03/685( )ؽمغم 03ووم٣مل ايمذهٌل: اإلَم٣مم اظمجتٜمد ايمث٦ٌم( )إرؾم٣مد/

 (.2/56)شمٗم٥م وم٣ميمف أمحد زمـ ضمًكم ايمِمقدم ( )طمط  -ايمٌا–إزمراهٝمؿ زمـ صم٣مزمر زمـ فمٌد ايمرمحـ اظمرزوي 

 (.2/54( )طمط621إزمراهٝمؿ زمـ صم٣مزمر زمـ فمٝمًك أزمق إؽمح٣مق ايمٕمْمريٖمل )ت

 (.2/474)جمٜمقل ضم٣مل( ) فم٣ًمىمرإزمراهٝمؿ زمـ صمٌٙم٥م زمـ فمرَم٥م ايم٘مٛمدي 

 (.6/90()ضم٣مسمؿ 2/474إزمراهٝمؿ زمـ صمدار ايمٔمذري )جمٜمقل ضم٣مل ( )فم٣ًمىمر

 (.7( )نمرزم٣مء/607إزمراهٝمؿ زمـ صمراح زمـ صٌٝما )فمٛمف اشمٛم٣من( )ت

 (.0/041إزمراهٝمؿ زمـ صمراح زمـ صٌٝما َمقلم زمٛمل متٝمؿ ) خيْمئ وم٣ميمف ازمـ ضم٣ٌمن ()يم٣ًمن

 (.0/069وك .ووم٣مل ايمذهٌل يمٝمس زمٔمٚمدة ()يم٣ًمن إزمراهٝمؿ زمـ صمريا ايمره٣موي ) وم٣مل إزدي : َمؼم

 (.035إزمراهٝمؿ زمـ صمرير اظمٗمري أزمق إؽمح٣مق اجلرصم٣مين )صمر

 (.0/041)يمٝمس زمثٗم٥م وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم ()يم٣ًمن  -ويٗم٣مل ازمـ أزمك صمٔمد–إزمراهٝمؿ زمـ صمٔمد أزمق فمٚمران 

 (.678إزمراهٝمؿ زمـ صمٔمد زمـ إزمراهٝمؿ ايمْمرشمٝمثل أزمق إؽمح٣مق )خم٤م 

 ( .3/065()ؾمٝمخ 0/096( )ذىمر 93)ت إزمراهٝمؿ زمـ صمٔمٖمر إؾمٔمري
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أزمق إؽمح٣مق ايمنومًْمل ) وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من همٗمٝمٜم٣ًم فم٣مظم٣ًم ضم٣مهمٓم٣ًم  -ازمـ أؾمغمي -إزمراهٝمؿ زمـ صمٔمٖمر ايمزهري

 (.606( )صف/345يمٙمرأي( )ت 

 (.052إزمراهٝمؿ زمـ صمٔمٖمر ايمًختٝم٣مين أزمق إؽمح٣مق ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ٞمٝم٣ًمزمقر/

 (.625( )َمٌم 362)ت إزمراهٝمؿ زمـ صمٔمٖمر زمـ أيب ايم٘مرام أزمق إؽمح٣مق 

) وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمـ أهؾ ايمٔمٙمؿ وايمٖمّمؾ  -ازمـ هم٣مد -إزمراهٝمؿ زمـ صمٔمٖمر زمـ أمحد ايمٙمقايت أزمق إؽمح٣مق

 (.646وايمزهد، وىم٣من َمٗمدَم٣ًم دم فمٙمؿ ايممموط وإضم٘م٣مم، َمُم٣مرىم٣ًم دم فمٙمؿ إصقل..( )صف/

 (.0/040يمدار ومْمٛمل () يم٣ًمن )جمٜمقل وم٣ميمف ا-أو اظمٌمي-إزمراهٝمؿ زمـ صمٔمٖمر زمـ امحد زمـ أيقب اظمِمٝميص

 (.0159)صمر  -ازمـ أيب ضمٛمٝمٖم٥م  -إزمراهٝمؿ زمـ صمٔمٖمر زمـ أمحد زمـ هبرام اإلؽمؼمازم٣مذي أزمق إؽمح٣مق 

 (.2/51)جمٜمقل ضم٣مل ()طمط –ازمـ خمٙمص ايمٌٌمي –إزمراهٝمؿ زمـ صمٔمٖمر زمـ حمٚمد ايمٖمٗمٝمف 

 (.6/90()ضم٣مسمؿ إزمراهٝمؿ زمـ صمٔمٖمر زمـ حمٚمقد زمـ حمٚمد احل٣مرشمل إٞمِم٣مري )ص٣ميما وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ 

 إزمراهٝمؿ زمـ مجٝمؾ إٞمديمز: يٟميت دم إزمراهٝمؿ زمـ َمقؽمك زمـ مجٝمؾ.

 (.0/040إزمراهٝمؿ زمـ صمٛمٝمد اخلتقم ايمٌٕمدادي )شمٗم٥م وم٣ميمف َمًٙمٚم٥م ،دم سمرمج٥م ايمرومل ()يم٣ًمن 

 (.0/040إزمراهٝمؿ زمـ صمٛمٝمد ايمرومل )وم٣مل َمًٙمٚم٥م : جمٜمقل( ) يم٣ًمن 

 (.092()جمٜمقل ضم٣مل()ك 431ٝمؿ زمـ ضم٣مسمؿ)تإزمراهٝمؿ زمـ ضم٣مسمؿ ايمزاهد : وهق ازمـ حمٚمد ازمـ إزمراه

إزمراهٝمؿ زمـ ضم٣مسمؿ زمـ َمٜمدي أزمق إؽمح٣مق ايمتًؼمي ايمٌٙمقؿمل )روى فمٛمف مجع/ وىم٣من همٝمف سمِمقف()فم٣ًمىمر 

2/477.) 

 ( .0/0/680إزمراهٝمؿ زمـ ضم٣مرث اجلٚمحل ) سمخ 

 (.61إزمراهٝمؿ زمـ ضم٣مرث ايمٔم٣ٌمدي )أشمٛمك فمٙمٝمف امحد ()زمحر ايمدَمر /

 (. ٣2/26مين )طمطإزمراهٝمؿ زمـ ضم٣مَمد زمـ ؾم٣ٌمب آصٌٜم

 (.01إزمراهٝمؿ زمـ ضم٣ٌمن زمـ زمراء زمـ ايمٛمي إٞمِم٣مري )وم٣مل احل٣مهمظ: أضمد ايمّمٔمٖم٣مء واظمؼموىمكم( )حتٖم٥م/
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 (.0/040إزمراهٝمؿ زمـ ضمٌٝم٤م ايمٗمرر ) يم٣ًمن 

إزمراهٝمؿ زمـ ضمٌٝم٤م زمـ حيٝمك زمـ أمحد ايم٘مٙمٌل أزمق زم٘مر ايمٗمرؿمٌل ) وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمـ أهؾ ايمرواي٥م وممـ 

 (.097ىمت٤م فمٛمف( )صف/

 (.2/26( )طمط3إزمراهٝمؿ زمـ ضمٌٝمش زمـ ديٛم٣مر أزمق إؽمح٣مق اظمٔمدل )فمٛمف ايمدارومْمٛمل ومج٣مفم٥م( )ايمديمٝمؾ/

 ( .0/474()ؾمٝمخ0/077إزمراهٝمؿ زمـ ضمج٣مج أزمق إؽمح٣مق إهبري)ذىمر

 (. 0/040إزمراهٝمؿ زمـ ضمج٣مج زمـ فمٌد ايمرزاق)ٓ ئمرف وم٣ميمف ايمذهٌل()يم٣ًمن

 (.28وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( )يقٞمس إزمراهٝمؿ زمـ ضمج٣مج زمـ َمٛمغم احلٚميص ايمٗمالء )شمٗم٥م َمر 

 (.6/91إزمراهٝمؿ زمـ ضمجر ؾم٣مَمل )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ()ضم٣مسمؿ

 .-سمٗمدم–إزمراهٝمؿ زمـ ضمدان :هق ازمـ صمدار 

 إزمراهٝمؿ زمـ ضمديد: هق ازمـ أيب ضمديد.

 أيت .–إزمراهٝمؿ زمـ ضمديرة : هق ازمـ أزمك ضمديد 

 (.917إزمراهٝمؿ زمـ ضمرب ايمذهقم ايم٘مقدم )سمخ

 (.0/046 )وم٣مل ايمٔمٗمٝمقم :ضمدث زمٚمٛم٣مىمغم()يم٣ًمن إزمراهٝمؿ زمـ ضمرب ايمٔمًٗمالين

إزمراهٝمؿ زمـ ضمرب ايمٔمً٘مري أزمق إؽمح٣مق ايمًامر َم٠ميمػ َمًٛمد أزمك هريرة )وم٣مل ايمذهٌل:اإلَم٣مم 

 (.04/415اظمحدث()ؽمغم

 (.0/096إزمراهٝمؿ زمـ ضمرة آصٌٜم٣مين )ذىمر 

 (.0/044إزمراهٝمؿ زمـ ضمري٧م ايمُمٝمٔمل )يم٣ًمن

 ( .0/044ىمذا دم ايمٙم٣ًمن ()يم٣ًمن إزمراهٝمؿ زمـ ضم٣ًمن فمـ أزمك صمٔمٖمر ايم٣ٌمومر)جمٜمقل/

 (.89إزمراهٝمؿ زمـ ضمًـ إزمزاري )َمٌم 

 (.6/96إزمراهٝمؿ زمـ ضمًـ ايمثٔمٙمٌل )وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ :ؾمٝمخ ()ضم٣مسمؿ 
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( وىم٣من َمـ ايمٖمٗمٜم٣مء َمـ أصح٣مب أيب ضمٛمٝمٖم٥م 439إزمراهٝمؿ زمـ ضمًـ ايمٖمٗمٝمف أزمق ضمًـ ايمٔمزري ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ت

 (.057)ٞمٝم٣ًمزمقر/

 (.6/94إزمراهٝمؿ زمـ ضمًـ ايم٘مٛمدي) ضم٣مسمؿ 

 . -يٟميت-إزمراهٝمؿ زمـ ضمًـ اظمٜمراين :هق ازمـ ضمًكم زمـ ديزل

 (.454إزمراهٝمؿ زمـ ضمًـ زمـ إؽمح٣مق ايمِمقاف )َمٌم 

 (.0/043إزمراهٝمؿ زمـ ضمًـ زمـ مجٜمقر أزمق همتا ؾمٝمٔمل)يم٣ًمن

 (.0/043()يم٣ًمن2/53()جمٜمقل ضم٣مل()طمط035إزمراهٝمؿ زمـ ضمًـ زمـ ضمًـ زمـ فمقم ايمٔمٙمقي)ت

 (.0/092)ذىمرإزمراهٝمؿ زمـ ضمًـ زمـ ضم٘مؿ ايمٔم٣ًمل 

 (.61إزمراهٝمؿ زمـ ضمًـ زمـ رؾمٝمؼ:)فمٙمامء

 (. 2/483إزمراهٝمؿ زمـ ضمًـ زمـ ؽمٜمؾ)فم٣ًمىمر

 (.035إزمراهٝمؿ زمـ ضمًـ زمـ ؽمٝمٌخ٦م )َمٌم 

 (.0/034إزمراهٝمؿ زمـ ضمًـ زمـ فمثامن ايمزهري)وم٣مل ايمذهٌل :ٓ يدري َمـ هق()يم٣ًمن 

 ( .0/043إزمراهٝمؿ زمـ ضمًـ زمـ فمقم زمـ فمقم اظمديٛمل)يم٣ًمن

 (.2/483حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ أزمق ايمػمىم٣مت ايمٖم٣مرد )فم٣ًمىمرإزمراهٝمؿ زمـ ضمًـ زمـ 

 (.0/099إزمراهٝمؿ زمـ ضمًـ زمـ يزداد إصٌٜم٣مين )ذىمر

 (.06إزمراهٝمؿ زمـ ضمًـ زمـ يقؽمػ ايمٔمْم٣مر اخلقٓين )فمٙمامء

 (.. 2/485إزمراهٝمؿ زمـ ضمًـ زمـ يقؽمػ زمـ ئمٗمقب أزمق إؽمح٣مق اظمٌمي)فم٣ًمىمر

 (.٣0/044ميمف ازمـ َمديٛمل()يم٣ًمنإزمراهٝمؿ زمـ ضمًـ فمـ فمٌد اهلل زمـ فمٝمًك )جمٜمقل وم

 (.2/21إزمراهٝمؿ زمـ ضمًكم أزمق إؽمح٣مق ايمٌٛم٣م احلٛمٌقم)طمط

 (.2/494إزمراهٝمؿ زمـ ضمًكم أزمق إؽمح٣مق ايمٕمز ٞمقي)فم٣ًمىمر 
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 (.64إزمراهٝمؿ زمـ ضمًكم ايمياب ايمٌزاز )َمٌم 

 (.0/034إزمراهٝمؿ زمـ ضمًكم زمـ إزمراهٝمؿ ايمرهم٣مء أزمق ايمٌٗم٣مء ايمٌٌمي )راهميض()يم٣ًمن 

 ( . 2/59ضم٘مامن أزمق َمٛمِمقر ايمِمغمدم ازمـ ىمرصمل)وم٣مل ايمػموم٣مين :مل أر َمثٙمف ()طمط إزمراهٝمؿ زمـ ضمًكم زمـ

 (.2/58إزمراهٝمؿ زمـ ضمًكم زمـ داود زمـ َمقؽمك أزمق إؽمح٣مق ايمقارق)جمٜمقل ضم٣مل( )طمط

 (.65إزمراهٝمؿ زمـ ضمًكم زمـ رؾمٝمؼ )َمٌم 

 ( .2/58()طمط699إزمراهٝمؿ زمـ ضمًكم زمـ زريؼ أزمق إؽمح٣مق)ت

 (.2/57اخلّمٝم٤م)طمطإزمراهٝمؿ زمـ ضمًكم زمـ فمقم ايمِمٖم٣مر 

 (.2/58إزمراهٝمؿ زمـ ضمًكم زمـ فمقم زمـ إزمراهٝمؿ أزمق إؽمح٣مق ايمتٚمٝمٚمل اخلرؽم٣مين )طمط

أزمق إؽمح٣مق ايم٘م٣ًمئل )شمٗم٥م وم٣ميمف ص٣ميما زمـ أمحد واحل٣مىمؿ، –ازمـ ديزل –إزمراهٝمؿ زمـ ضمًكم زمـ فمقم زمـ َمٜمران 

( 05()حتٖم٥م/04/083()ؽمغم2/487سمّمٔمٝمٖمف()فم٣ًمىمرووم٣مل احل٣مهمظ: َمـ ىم٣ٌمر احل٣مهمظ وأطمْمٟم ازمـ ايمٗمٝمؿ دم 

. 

يمٝمس إزمراهٝمؿ زمـ ضمًكم زمـ همرج اهلٚمداين)وم٣مل ص٣ميما ايمقفمظ :مل ي٘مـ ئمرف فمٛمدٞم٣م زم٣ميمتحدث وهق ؾمٝمخ 

 (.2/57زمٚمُمٜمقر ()طمط

 ( .2/496إزمراهٝمؿ زمـ ضمًكم فمـ ديٛم٣مر)فم٣ًمىمر 

 (.2/496إزمراهٝمؿ زمـ ضمًكم فمـ ؾمٔمٝم٤م زمـ امحد )فم٣ًمىمر 

 (.6/95فمـ أزمٝم٥م )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿإزمراهٝمؿ زمـ ضمٖمص زمـ صمٛمدب 

 ( 6/93إزمراهٝمؿ زمـ ضم٘مؿ زمـ أزم٣من فمـ أزمٝم٥م)ٓ ؾمئ وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم ووم٣مل أزمق زرفم٥م : يمٝمس زمٗمقي ؤمٝمػ()ضم٣مسمؿ 

 (0/042()يم٣ًمن6/93إزمراهٝمؿ زمـ ضم٘مؿ زمـ ـمٜمغم ايم٘مقدم)ىمذاب وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ()ضم٣مسمؿ 

 -يٟميت–إزمراهٝمؿ زمـ ضم٘مٝمؿ : هق ازمـ همٜمد زمـ ضم٘مٝمؿ 

 ( 2/52إزمراهٝمؿ زمـ ضم٘مٝمؿ ايمٗمِم٣مر)طمط
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 (0/042إزمراهٝمؿ زمـ مح٣مد ايمزهري ايميير )ؤمٝمػ وم٣ميمف ايمدار ومْمٛمل()يم٣ًمن 

 (2/26إزمراهٝمؿ زمـ مح٣مد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ يقٞمس)طمط

()شمٗم٥م صمٌؾ هم٣موؾ وم٣ميمف ايمدار ومْمٛمل ووشمٗمف ايمٗمقاس وازمـ صمقزي 464إزمراهٝمؿ زمـ مح٣مد زمـ إؽمح٣مق آزدي)ت

إلَم٣مم ايمٔم٣مزمد ايمث٦ٌم ؾمٝمخ اإلؽمالم ضم٣مهمظ وومتف( وازمـ همرضمقن، ووم٣مل ايمذهٌل: ا

 (002()ومط2/20()طمط02)إرؾم٣مد/

 (8/73إزمراهٝمؿ زمـ مح٣مد زمـ زي٣مد فمـ هُمٝمؿ )ضم٤م

 (.8إزمراهٝمؿ زمـ مح٣مد زمـ فمٌد اظمٙمؽ زمـ أيب فمقام اخلقٓين ايمػمومل )نمرزم٣مء/

 (.9( )نمرزم٣مء/665إزمراهٝمؿ زمـ محران إهمريٗمل َمٔمروف )ت

 (.٣02مهمظ: ؤمٝمػ( )حتٖم٥م/إزمراهٝمؿ زمـ محزة ايمززمغمي )وم٣مل احل

 ( 2/493إزمراهٝمؿ زمـ محزة زمـ ٞمٌم زمـ فمٌد ايمٔمزيز أزمق ؿم٣مهر زمـ صمرصم٣مين)فم٣ًمىمر

 (2/88إزمراهٝمؿ زمـ محقيف ايمده٣من أزمق إؽمح٣مق اظمروزي ) جمٜمقل ضم٣مل ( ) طمط 

 (0/047إزمراهٝمؿ زمـ محٝمد ايمديٛمقري فمـ ذي ايمٛمقن اظمٌمي زمخػم زم٣مؿمؾ)يم٣ًمن 

 (3/93أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ  إزمراهٝمؿ زمـ محٝمد ايمْمقيؾ)شمٗم٥م وم٣ميمف

أزمق إؽمح٣مق ايمٛمحقي ايمٌٌمي ايم٘مالزمزي )روى فمٛمف  -ويٗم٣مل: ازمـ حمٚمد زمـ فمالء -إزمراهٝمؿ زمـ محٝمد زمـ فمالء

 (.07مج٣مفم٥م، وأشمٛمك فمٙمٝمف ي٣مومقت ونمغمه( )إرؾم٣مد/

 (899()سمخ6/94إزمراهٝمؿ زمـ ضمٛم٣من )ضم٣مسمؿ

 (900()سمخ6/95إزمراهٝمؿ زمـ ضمٛمّمٙم٥م زمـ أزمك ؽمٖمٝم٣من َم٘مل )جمٜمقل ضم٣مل()ضم٣مسمؿ 

 (0/047زمراهٝمؿ زمـ ضمٛمٝمٖم٥م ايم٘مقدم )َمٛم٘مر احلدي٧م وم٣ميمف آزدي()يم٣ًمنإ

 ( 0/048إزمراهٝمؿ زمـ ضمقات)وم٣مل ايم٣ًمصمل :سم٣ميمػ()يم٣ًمن

 ( 0/049إزمراهٝمؿ زمـ ضمٝم٣من احلٌٝمقم :وم٣مل ضم٣مهمظ :يم٦ًم اؽمتٌٔمد اٞمف ازمـ زمراء)يم٣ًمن
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 –سمٗمدم –إزمراهٝمؿ زمـ ضمٝم٣من زمـ زمخؼمي : هق ازمـ زمراء زمـ ٞمي إٞمِم٣مري 

 ( 0/048إزمراهٝمؿ زمـ ضمٝم٣من زمـ ضم٘مٝمؿ إود اظمدين)وم٣مل زمـ فمدي :أضم٣مديثف َمقوقفم٥م ()يم٣ًمن

 (6/93()ضم٣مسمؿ 911إزمراهٝمؿ زمـ ضمٝم٣من فمـ أزمك صمٔمٖمر حمٚمد زمـ فمقم )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق زرفم٥م ()سمخ 

 (.01( )نمرزم٣مء/628إزمراهٝمؿ زمـ طم٣ميمد إَمقي أزمق إؽمح٣مق )ت

–زمٛمدر: ضمٖم٣مظ ايمدٞمٝم٣م أرزمٔم٥م إزمراهٝمؿ زمـ طم٣ميمد اجلرَمٝمٜمكم ()وم٣مل 651إزمراهٝمؿ زمـ طم٣ميمد ايمٌْمٝمْمل اظمروزي )ت

 (6/97()ضم٣مسمؿ06/72()ؽمغم -وهق هذا 

 ( 0/031إزمراهٝمؿ زمـ طم٣ميمد ايمٔمْم٣مر)يم٣ًمن

( 0/031إزمراهٝمؿ زمـ طمثٝمؿ زمـ فمراك زمـ َم٣ميمؽ ايمٕمٖم٣مري)َمؼموك وم٣ميمف ايمٛم٣ًمئل، ووم٣مل احل٣مهمظ: ؤمٖمقه( )يم٣ًمن 

 (.07)حتٖم٥م/

 (0/031إزمراهٝمؿ زمـ طمرزمقذ اظم٘مل ؾمٝمٔمل )يم٣ًمن

 (03/382إزمراهٝمؿ زمـ طمزيؿ زمـ ومٚمغم أزمق إؽمح٣مق ايمُم٣مَمل اظمروزي)وم٣مل ايمذهٌل :اظمحدث ايمِمدوق()ؽمغم 

 (0/031إزمراهٝمؿ زمـ طمِمٝم٤م إٞم٣ٌمري ؾمٝمٔمل )يم٣ًمن

()وم٣مل احلداد :شمٗم٥م ،ووم٣مل ازمـ اىمٖم٣مين :همٝمف سم٣ًمهؾ دم 365إزمراهٝمؿ زمـ طمي أزمق حمٚمد زمـ أزمك وم٣مؽمؿ ايمِم٣مئغ)ت

 ( 2/492احلدي٧م()فم٣ًمىمر

 ( 2/29()جمٜمقل ضم٣مل()طمط464اهٝمؿ زمـ طمٖمٝمػ ايم٘م٣مسم٤م أزمق إؽمح٣مق اظمرشمدي ) تإزمر

 (.00( )نمرزم٣مء/671إزمراهٝمؿ زمـ طمالد ايمٙمخٚمل ايمٌغمي )ت

 (.600( )صف/355إٞمديمز )ت -ازمـ ومِمغم -إزمراهٝمؿ زمـ طمٙمػ زمـ َمٔم٣مذ ايمٕم٣ًمين

زمُم٘مقال: ىم٣من َمـ صمٙم٥م ) وم٣مل ازمـ  -ايمُمٙمقين -إزمراهٝمؿ زمـ طمٙمػ زمـ َمٔم٣موي٥م ايمٔمٌدري اظمٗمرئ أزمق إؽمح٣مق

( 324أصح٣مب أيب فمٚمرو اظمٗمرئ وؾمٝمقطمٜمؿ وىم٣من ضمًـ اخلط صحٝما ايمٛمٗمؾ صمٙمٝمؾ ايمٗمدر( )ت 

 (.666)صف/
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 ( 0/030إزمراهٝمؿ زمـ طمٙمػ زمـ َمٛمِمقر ايمٕم٣ًمين ايمٛمٜمقري)وم٣ميمف ايمذهٌل:دصم٣مل()يم٣ًمن 

 (0/086إزمراهٝمؿ زمـ طمٙمٝمد أزمق إؽمح٣مق ايمٗمقاس )شمٗم٥م وم٣ميمف أزمق ٞمٔمٝمؿ ()ذىمر 

 (0/034ايمٖمراهٝمدي ؾمٝمٔمل )يم٣ًمن إزمراهٝمؿ زمـ طمٙمٝمؾ 

 ( 0/034إزمراهٝمؿ زمـ داود ايمٝمٔمٗمقيب ؾمٝمٔمل)يم٣ًمن

 ( 2/76إزمراهٝمؿ زمـ داود زمـ ؽمٙمٝمامن اظمٛم٣مدي)طمط

 (2/76إزمراهٝمؿ زمـ دزمٝمس زمـ أمحد زمـ فمقم احلداد) شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م()طمط

 –يٟميت –إزمراهٝمؿ زمـ دضمٝمؿ : هق ازمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ دصمٝمؿ 

( ) وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: وىم٣من َمٔمتٛمٝم٣ًم زم٣ميمٔمٙمؿ 371إؽمح٣مق ايمنومًْمل )ت ٞمحق إزمراهٝمؿ زمـ دطمٛمٝمؾ اظمٗمرئ أزمق

 (.607وايمرواي٥م أطمذ ايمٛم٣مس فمٛمف ىمثغمًا( )صف/

 (2/70()طمط465إزمراهٝمؿ زمـ درام زمـ امحد ايمٛمٜمُمقم أزمق إؽمح٣مق ايمدراَمل)شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م()ت

( 08ل( )إرؾم٣مد/()روى فمٛمف مج٣مفمف ووشمٗمف ايمذه404ٌإزمراهٝمؿ زمـ درؽمتقي٥م أزمق إؽمح٣مق ايمٖم٣مرد )ت

 (2/70)طمط

 –يٟميت –إزمراهٝمؿ زمـ دٞمقوم٣م : هق ازمـ فمٌد ايمرضمٝمؿ زمـ فمٚمر 

 (093إزمراهٝمؿ زمـ ذهؾ ) وم٣مل احل٣مىمؿ: شم٦ٌم َمٖمٝمد ()س

 (.29إزمراهٝمؿ زمـ راؾمد زمـ أيب ؽم٘مٝمٛمف اظمٌمي )يقٞمس

ووم٣مل إزمراهٝمؿ زمـ راؾمد زمـ ؽمٙمٝمامن أزمق إؽمح٣مق أدَمل )صدوق وم٣ميمف ازمـ أيب ضم٣مسمؿ ، ووم٣مل اخلْمٝم٤م :شمٗم٥م، 

( )طمط 6/99َمًٙمٚم٥م :شمٗم٥م ووم٣مل ايمذهٌل :وشمٗمف اخلْمٝم٤م واهتٚمف ازمـ فمدي( وأـمـ ذىمر ازمـ فمدي وهؿ.)ضم٣مسمؿ 

 (. 0/034( )يم٣ًمن2/73

 إزمراهٝمؿ زمـ راؾمد زمـ َمٜمران أدَمل : هق ايمذي ومٌٙمف 

 (6/98إزمراهٝمؿ زمـ راؾمد فمـ فمٚمر ) ضم٣مسمؿ 
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 ( 3/2إزمراهٝمؿ زمـ راهمع زمـ طمدي٨م إٞمِم٣مري ) ضم٤م 

 (0/034ء اجلحدري أزمق إؽمح٣مق ايمٌٌمي ؾمٝمٔمل ) يم٣ًمن إزمراهٝمؿ زمـ رصم٣م

  –يٟميت  –إزمراهٝمؿ زمـ رصم٣مء ايمُمٝم٣ٌمين : هق ازمـ هراؽم٥م 

 (2/75إزمراهٝمؿ زمـ رصم٣مء اظمٗمريء ) طمط 

 (0/034إزمراهٝمؿ زمـ رصم٣مء فمـ َم٣ميمؽ ) وم٣مل ايمذهٌل : ٓ ئمرف ( ) يم٣ًمن 

 (2/75إزمراهٝمؿ زمـ رزق أزمق إؽمح٣مق ) طمط 

 (2/75قذاين ) طمط إزمراهٝمؿ زمـ رزق زمـ زمٝم٣من ايم٘م

( ) وم٣مل ازمـ فمدي: َمٛم٘مر احلدي٧م ، 601إزمراهٝمؿ زمـ رؽمتؿ اخلرؽم٣مين أزمق زم٘مر اظمروزين فمـ مح٣مد زمـ ؽمٙمٚمف ) ت

ووم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ : يمٝمس زمذاك حمٙمف ايمِمدق ووم٣مل ازمـ َمٔمكم : شمٗمف ، ووم٣مل ايمدار ومْمٛمل : يمٝمس زم٣ميمٗمقي ووم٣مل ايمٔمٗمٝمقم 

 (0/035: ىمثغم ايمقهؿ ( ) يم٣ًمن 

 (0/034ايم٘مقدم ) َم٣م فمرهم٦م همٝمف َمٗم٣مًٓ وم٣ميمف ايمذهٌل ( ) يم٣ًمن  –وومٝمؾ احلٛم٣مط  –اخلٝم٣مط  إزمراهٝمؿ زمـ رؽمتؿ

 ( 0/079إزمراهٝمؿ زمـ رؽمتؿ ايمٗمرر أزمق زم٘مر ) ذىمر 

 (.47إزمراهٝمؿ زمـ رؾمٝمؼ ايمٔم٣ًمل )َمٌم 

زمف إزمراهٝمؿ زمـ ززمروم٣من ايمتٝمٚمل ايم٘مقدم ) وم٣مل ازمـ َمٔمكم : شمٗمف ووم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ حمٙمف ايمِمدق ي٘مت٤م ضمديثف وٓ حيت٨م 

 ( 0/032، ووم٣مل أزمق داود وايمػماز وايمٛم٣ًمئل : يمٝمس زمف زمٟمس ، ووشمٗمف ايمٔمجقم واخلْمٝم٤م ( ) يم٣ًمن 

 (.03إزمراهٝمؿ زمـ زرفم٥م أٞمديمز أزمق زي٣مد )نمرزم٣مء/

 0/032( ) يم٣ًمن 6/010() ضم٣مسمؿ 2/498إزمراهٝمؿ زمـ زرفمف زمـ إزمراهٝمؿ ايمٗمرر ) جمٜمقل ضم٣مل ( ) فم٣ًمىمر 

 ) 

ايميير ايمٌٌمي ) وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ : ضمديثف َمٛم٘مر / ووم٣مل ازمـ فمدي : ضمدث إزمراهٝمؿ زمـ زىمري٣م أزمق إؽمح٣مق 

 (0/032زم٣ميمٌقاؿمٝمؾ ( ) يم٣ًمن 
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 (8/71إزمراهٝمؿ زمـ زىمري٣م ايمٔمجقم ايمٌٌمي أزمق إؽمح٣مق ) ضم٤م 

 (0/038إزمراهٝمؿ زمـ زىمري٣م ايمقاؽمْمل ايمٔمٌدر ) جمٜمقل وضمديثف طمْمٟم وم٣ميمف ايمٔمٗمٝمقم ( ) يم٣ًمن 

 (79/  2إزمراهٝمؿ زمـ زي٣مد ايمٌحقم ) طمط 

 ( 0/051إزمراهٝمؿ زمـ زي٣مد اخل٣مردم ؾمٝمٔمل) يم٣ًمن 

 (0/051إزمراهٝمؿ زمـ زي٣مد اخلزاز أزمق أيقب ايم٘مقدم ؾمٝمٔمل ) يم٣ًمن 

 (6/010إزمراهٝمؿ زمـ زي٣مد اخلٝم٣مط أزمق إؽمح٣مق ايمٌٕمدادي ) وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ : ؾمٝمخ ( ) ضم٣مسمؿ 

 إزمراهٝمؿ زمـ زي٣مد ايمِم٣مئغ ايمٌٕمدادي : اؽمؿ صمده إزمراهٝمؿ. 

 (6/011) جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( ) ضم٣مسمؿ  إزمراهٝمؿ زمـ زي٣مد ايمٔمجقم

 (0/039إزمراهٝمؿ زمـ زي٣مد ايمٗمرر ) وم٣مل ايمذهٌل : ٓ ئمرف ( ) يم٣ًمن 

 (2/81) جمٜمقل ضم٣مل () طمط  –ازمـ زمخ٣مر  –إزمراهٝمؿ زمـ زي٣مد اظم٠مدب 

 (2/79( ) طمط 6/011إزمراهٝمؿ زمـ زي٣مد زمـ إزمراهٝمؿ أزمق إؽمح٣مق ايمِم٣مئغ ) صدوق وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( ) ضم٣مسمؿ 

 (6/011إزمراهٝمؿ زمـ زي٣مد فمـ أيب فم٣مَمر ) جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ()يم٣ًمن 

 (.05إزمراهٝمؿ زمـ زي٣من أزمق إؽمح٣مق أٞمديمز)نمرزم٣مء/

 (.71( )يقٞمس699إزمراهٝمؿ زمـ زيد أزمق إؽمح٣مق اظمٌمي )ت

 (0/051إزمراهٝمؿ زمـ زيد إؽمٙمٚمل ايمتٖمٙمٝمز ) َمٛم٘مر احلدي٧م وم٣ميمف ايمدار ومْمٛمل ( ) يم٣ًمن 

 (٣2/81مق أزمق إؽمح٣مق ايمٌٕمدادي ) طمط إزمراهٝمؿ زمـ زيد زمـ إؽمح

 ( 969) سمخ  –ؽمٝمٟميت  –إزمراهٝمؿ زمـ زيد زمـ شم٣مزم٦م أٞمِم٣مري َمدين وهق ازمـ حيٝمك زمـ زيد زمـ شم٣مزم٦م 

 ( 71/ 8إزمراهٝمؿ زمـ ؽم٣مزمؼ اظم٘مل ) ضم٤م 

 (0/050إزمراهٝمؿ زمـ ؽم٣ممل ايمٛمٝم٣ًمزمقري ) يمف َمٛم٣مىمغم وم٣ميمف ازمـ فمدي () يم٣ًمن 

 (6/014) ضم٣مسمؿ  إزمراهٝمؿ زمـ ؽمػمة زمـ فمٌد ايمٔمزيز زمـ رزمٝمع
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 (2/89إزمراهٝمؿ زمـ هي أزمق إؽمح٣مق اظمٗمري ) طمط 

 (2/89إزمراهٝمؿ زمـ هي زمـ ؽمٜمؾ أزمق إؽمح٣مق ايمزصم٣مج ) طمط 

 (2/89إزمراهٝمؿ زمـ هي زمـ َمٕمٙمس أزمق إؽمح٣مق ايمًٗمْمل ) طمط 

 (6/013إزمراهٝمؿ زمـ هيع ) جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( ) ضم٣مسمؿ 

 (2/82( ) طمط  إزمراهٝمؿ زمـ ؽمٔمد أزمق إؽمح٣مق ايمٔمٙمقي ) صقدم سم٣ميمػ

 (2/310إزمراهٝمؿ زمـ ؽمٔمد احلًٛمقي ) فم٣ًمىمر 

 (.70()يقٞمس/2/499إزمراهٝمؿ زمـ ؽمٔمد زمـ ذاح اظمٔم٣مهمري اظمٌمي ) فم٣ًمىمر 

 (2/310إزمراهٝمؿ زمـ ؽمٔمد زمـ فمثامن زمـ حيٝمك إزدي ) فم٣ًمىمر 

 (6/016إزمراهٝمؿ زمـ ؽمٔمد زمـ ىمثغم ايمًٜمٚمل ) ص٣ميما احلدي٧م وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( ) ضم٣مسمؿ 

 ٔمدان اظمديٛمل : اؽمؿ صمده إزمراهٝمؿ سمٗمدم إزمراهٝمؿ زمـ ؽم

 (4/401() ؾمٝمخ 0/082إزمراهٝمؿ زمـ ؽمٔمدان زمـ إزمراهٝمؿ اظمديٛمل أزمق ؽمٔمٝمد )شمٗم٥م وم٣ميمف أزمق ٞمٔمٝمؿ( ) ذىمر 

 (2/99إزمراهٝمؿ زمـ ؽمٔمدان زمـ محزة ايمُمٝم٣ٌمين ) جمٜمقل ضم٣مل () طمط 

  –يٟميت  –إزمراهٝمؿ زمـ ؽمٔمٝمد ايمثٗمٖمل : هق ازمـ حمٚمد زمـ ؽمٔمٝمد 

 (.09اخلقزي صقازمف: زمـ يزيد )وم٣مل احل٣مهمظ: ؤمٝمػ( )حتٖم٥م/إزمراهٝمؿ زمـ ؽمٔمٝمد 

 (2/92( ) جمٜمقل ضم٣مل ( ) طمط 472إزمراهٝمؿ زمـ ؽمٔمٝمد زمـ إزمراهٝمؿ أزمق حمٚمد ايمٌٌمي ) ت 

 (2/72() طمط 475) ت –ازمـ مح٣مَمف  –إزمراهٝمؿ زمـ ؽمٔمٝمد زمـ إزمراهٝمؿ ايمزهري أزمق حمٚمد ايمٖمٗمٝمف 

 (.090( فمٛمف ايمِم٣مضم٣ٌمن )صف/491)ت إزمراهٝمؿ زمـ ؽمٔمٝمد زمـ ؽم٣ممل زمـ أيب فمِم٣مم ايمَٗمْٙمٔمل 

 (0/056إزمراهٝمؿ زمـ ؽمٔمٝمد زمـ ؿمٝم٤م ايمرهم٣مفمل ايمٛمحقي ) ؾمٝمٔمل ( ) يم٣ًمن 
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إزمراهٝمؿ زمـ ؽمٔمٝمد زمـ فمٌد اهلل ايمٛمٔمامين َمقٓهؿ اظمٌمي أزمق إؽمح٣مق ايم٘متٌل ايمقراق احل٣ٌمل ايمٖمراء )ىم٣من شمٗم٥م شمٌت٣ًم 

إشم٣ٌمت ووشمٗمف ازمـ ؿم٣مهر وايمًٙمٖمل وايمذهٌل(، ورفم٣ًم طمغمًا وم٣ميمف ازمـ َم٣مىمقٓ، ووم٣مل اظمً٘مل: ىم٣من َمـ احلٖم٣مظ 

 (.0169(، )سمذىمرة احلٖم٣مظ08/397( )ؽمغم 386)ت 

 (2/92إزمراهٝمؿ زمـ ؽمٔمٝمد زمـ فمثامن أزمق ؿمٝم٤م اخلالل ) طمط 

 (.02( )نمرزم٣مء/621إزمراهٝمؿ زمـ ؽمٔمٝمد زمـ فمروة زمـ يزيد ايمتجٝمٌل ايمػمومل )ت

 (2/72() طمط 6/025ؾمٝمخ إزمراهٝمؿ زمـ ؽمٔمٝمد زمـ حيٝمك إصٌٜم٣مين ايمْمقيؾ ) جمٜمقل ضم٣مل () 

 (6/016إزمراهٝمؿ زمـ ؽمٔمٝمد فمـ أيب فمٌد احلٚمٝمد ) ضم٣مسمؿ 

 (3/686( ) ؾمٝمخ 0/094إزمراهٝمؿ زمـ ؽمٖمٝم٣من أزمق زم٘مر ايمْمٜمراين ) ىمثغم احلدي٧م وم٣ميمف أزمق ٞمٔمٝمؿ ( ) ذىمر 

إزمراهٝمؿ زمـ ؽمالم فمـ ايمدراوردي ) ؤمٝمػ وم٣ميمف ايمدار ومْمٛمل ، ووم٣مل أزمق أمحد احل٣مىمؿ : روى َم٣مٓ أصؾ يمف ( ) 

 (0/054يم٣ًمن 

 (0/054إزمراهٝمؿ زمـ ؽمالم فمـ مح٣مد زمـ أيب ؽمٙمٝمامن ) وم٣مل ايمذهٌل ٓ ئمرف ()يم٣ًمن 

 (0/056إزمراهٝمؿ زمـ ؽمٙمؿ ) َمٛم٘مر احلدي٧م ٓ ئمرف وم٣ميمف ازمـ فمدي ()يم٣ًمن 

 (0/054إزمراهٝمؿ زمـ ؽمٙمامن اظمدين ) يمٝمس زم٣مظمُمٜمقر وم٣ميمف ايمدار ومْمٛمل ( ) يم٣ًمن 

 (0/054) ؾمٝمٔمل ( ) يم٣ًمن  أو ايم٘مت٣مين –إزمراهٝمؿ زمـ ؽمٙمٚمف ايم٘مٛم٣مين 

 (2/361() فم٣ًمىمر 390إزمراهٝمؿ زمـ ؽمٙمٝمؿ زمـ أيقب أزمق ؽمٔمد أيب همتا اظمرازي ) ت

 (2/361() فم٣ًمىمر390إزمراهٝمؿ زمـ ؽمٙمٝمؿ زمـ أيقب أزمق ؽمٔمد زمـ أيب همتا ايمرازي ) ت 

 (.07( )نمرزم٣مء/673إزمراهٝمؿ زمـ ؽمٙمٝمؿ زمـ فمْمٝم٥م ايمٌ٘مري أزمق اجلقؾمـ )ت 

 (٣0/053مل إزدي : َمٛم٘مر احلدي٧م () يم٣ًمن إزمراهٝمؿ زمـ ؽمٙمٝمامن ايمٌٌمي ) وم

 (6/014إزمراهٝمؿ زمـ ؽمٙمٝمامن ايمتٚمٝمٚمل ايمٔمْم٣مر ايم٘مقدم ) صدوق وم٣ميمف : أزمق ضم٣مسمؿ ()ضم٣مسمؿ 

 (0/054إزمراهٝمؿ زمـ ؽمٙمٝمامن احلذاء ) َمؼموك وم٣ميمف ايمدار ومْمٛمل ()يم٣ًمن 
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 (8/88إزمراهٝمؿ زمـ ؽمٙمٝمامن اخلزاز ) ضم٤م 

 (8/76إزمراهٝمؿ زمـ ؽمٙمٝمامن اخلالل ايمٌٌمي ) ضم٤م 

 (6/014إزمراهٝمؿ زمـ ؽمٙمٝمامن ايمدزم٣مس ) ضم٣مسمؿ 

 (0/053إزمراهٝمؿ زمـ ؽمٙمٝمامن ايمزي٣مت ايمٌٙمخل ) يمٝمس زم٣ميمٗمقي وم٣ميمف ازمـ فمدي ()يم٣ًمن 

 (0/053إزمراهٝمؿ زمـ ؽمٙمٝمامن ايمًٙمٚمل ) ٓ ئمرف وم٣ميمف ازمـ فمدي ()يم٣ًمن 

 ( 2/88إزمراهٝمؿ زمـ ؽمٙمٝمامن اظم٠مدب ) طمط 

 (0/055ف إزدي () يم٣ًمن إزمراهٝمؿ زمـ ؽمٙمٝمامن اظمٗمدد ) ٓ يِما ضمديثف وم٣ميم

 إزمراهٝمؿ زمـ ؽمٙمٝمامن ايمٛمٜمٚمل فمـ أيب ٞمٔمٝمؿ هق ايمذي زمٔمده.

إزمراهٝمؿ زمـ ؽمٙمٝمامن ايمٛمٜمٚمل فمـ حمٚمد زمـ أؽم٣مَمف اؽمؿ صمده فمٌد اهلل ) ؤمٝمػ وم٣ميمف ايمدار ومْمٛمل( )يم٣ًمن 

0/053.) 

حمٚمد زمـ طمزرج إزمراهٝمؿ زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ إزمراهٝمؿ اإلؾمٌٝمقم أزمق إؽمح٣مق إٞمديمز فمٛمف ازمـ أطمتف أزمق وم٣مؽمؿ زمـ 

 (.615)صف/

( ) وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من يمف 338إزمراهٝمؿ زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ إزمراهٝمؿ زمـ محزة ايمٌٙمقي أزمق إؽمح٣مق اظم٣ميمٗمل )ت 

 (.619فمٛم٣مي٥م زم٣ميمٔمٙمؿ..( )صف/

 (.01إزمراهٝمؿ زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ إزمراهٝمؿ زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ أيب زرفم٥م اظمٌمي)فمٙمامء

() أضمد احلٖم٣مظ اظمقصمقديـ 671إؽمح٣مق ايمِمقري ) تإزمراهٝمؿ زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ داود إؽمدي ايمُم٣مَمل أزمق 

آشم٣ٌمت ايمثٗم٣مت وم٣ميمف ازمـ يقٞمس ووم٣مل اخلْمٝم٤م : شمٗم٥م َمتٗمـ ضم٣مهمظ يمٙمحدي٧م ، ووم٣مل ازمـ صمقزي :شمٗم٥م َمـ ضمٖم٣مظ 

 (06( )نمرزم٣مء/04/494()ؽمغم 0/648احلدي٧م()ضم٣ٌمن

 (٣ً0/053من إزمراهٝمؿ زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ فمٌد اهلل ايمٛمٜمٚمل ايمًٜمٚمل ايم٘مقدم ) ؤمٝمػ وم٣ميمف ايمدار ومْمٛمل () يم

 (.76إزمراهٝمؿ زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ فمٌد اهلل زمـ َمٜمٙم٤م احلقسم٘مل ضمرد ايمٗمّم٣مفمل أزمق ايممميػ )يقٞمس
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 (.7إزمراهٝمؿ زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ فمدي ايمُم٣مهمٔمل:)فمٙمامء

 (0/055إزمراهٝمؿ زمـ ؽمٙمٝمامن فمـ طمالد زمـ حيٝمك ) اهتٚمف ايمذهٌل ( ) يم٣ًمن 

 (0/055إزمراهٝمؿ زمـ ؽمامفم٥م ايم٘مقدم ؾمٝمٔمل ) يم٣ًمن 

 (0/055ن ؾمٝمٔمل ) يم٣ًمن إزمراهٝمؿ زمـ ؽمٛم٣م

إزمراهٝمؿ زمـ ؽمٛمدي زمـ فمقم زمـ هبرام أزمق إؽمح٣مق إصٌٜم٣مين )وم٣مل أزمق ايمُمٝمخ: ىمثغم احلدي٧م ص٣مضم٤م أصقل 

 (.3/031( ) أصٌٜم٣من09( ) إرؾم٣مد/05() ؿم٤م 0/094( ) ذىمر 404شمٗم٥م( )ت

 (2/99إزمراهٝمؿ زمـ ؽمٜمؾ اظمدايٛمل ايم٘م٣مسم٤م ) طمط 

 (٣ً2/360مىمر إزمراهٝمؿ زمـ ؽمقيد إرَمٝمٛمل ) جمٜمقل ضم٣مل ( ) فم

 .-يٟميت -إزمراهٝمؿ زمـ ؽمقيد ايمُم٣ٌمَمل: هق ازمـ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ ؽمقيد

 إزمراهٝمؿ زمـ ؽمقيد ايمِمغمدم 

 (6/013()ضم٣مسمؿ  944إزمراهٝمؿ زمـ ؽمقيد زمـ طمالد إٞمِم٣مري ) جمٜمقل ضم٣مل () سمخ 

 (2/366( ) فم٣ًمىمر 2/98إزمراهٝمؿ زمـ ؽمٝم٣مر أزمق إؽمح٣مق ايمِمقدم ) طمط 

يمٛمٓم٣مم أزمق إؽمح٣مق ايمٌٌمي اظمٔمتزرم ) َمتٜمؿ زم٣ميمزٞمدوم٥م وم٣ميمف احل٣مهمظ( ) يم٣ًمن إزمراهٝمؿ زمـ ؽمٝم٣مر زمـ ه٣مينء ا

 (.61( )حتٖم٥م/0/055

( )وم٣مل احل٣مىمؿ: ىم٣من أَمغمًا 442إزمراهٝمؿ زمـ ؽمٝمٚمجقر أزمق إؽمح٣مق زمـ أيب فمٚمران إدي٤م إَمغم زمـ إَمغم )ت

 (.058هم٣مواًل، وأشمٛمك فمٙمٝمف ازمـ طمزيٚم٥م( )ٞمٝم٣ًمزمقر/

 (2/014 ) طمط إزمراهٝمؿ زمـ ؾم٣مذ زمـ إؽمح٣مق اجلٌقم

إزمراهٝمؿ زمـ ؾم٣مىمر زمـ طمْم٣مب زمـ ؾم٣مىمر ايمٙمح٣مي ايمٙمج٣مم أزمق إؽمح٣مق ايمٗمرؿمٌل ) وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من رصماًل 

 (.092ص٣محل٣ًم ضم٣مهمٓم٣ًم يمٙمحدي٧م وأؽمامء ايمرصم٣مل فم٣مرهم٣ًم هبؿ، ووم٣مل ازمـ فمٌد ايمػم: ىم٣من رصماًل هم٣مواًل...( )صف/

 (0/082إزمراهٝمؿ زمـ ؾمذرة أزمق إؽمح٣مق اظمديٛمل ) ذىمر 
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 (2/03ؿ زمـ ذيا فمٛمف ازمـ أيب اظمقال ) ضم٤م إزمراهٝم

 (2/016إزمراهٝمؿ زمـ ذيؽ زمـ همّمؾ إؽمدي أزمق إؽمح٣مق ايم٘مقدم ) شمٗم٥م وم٣ميمف ايمدار ومْمٛمل ()طمط 

 ( 0/052اظمدين ) يمٝمس زمًمء وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم ( ) يم٣ًمن  –أو ؾمٔمٝم٧م  –إزمراهٝمؿ زمـ ؾمٔمٝم٤م 

 (.08( )نمرزم٣مء/625إزمراهٝمؿ زمـ ؾمٔمٝم٤م ايم٣ٌمهقم )ت

زمـ حمٚمد ايمٔمثامين ايمقافمظ أزمق إؽمح٣مق اظم٣ميم٘مل ) اهتٚمف ايم٘مت٣مين أٞمف يّزور ايمًامع وم٣مل دم ؽمامفمف : إزمراهٝمؿ زمـ ؾم٘مر 

 (2/365َمّزور زمكم ايمتزوير () فم٣ًمىمر 

() ؽمغم 2/330( ) جمٜمقل ضم٣مل () فم٣ًمىمر 447إزمراهٝمؿ زمـ ؾمٝم٣ٌمن ايمٗمرَمٝمًٝمٛمل أزمق إؽمح٣مق ايمزاهد ) ت

05/496) 

 (0/057ين ) يم٣ًمن أو إصٖمٜم٣م –إزمراهٝمؿ زمـ ؾمٝم٥ٌم إصٌٜم٣مين 

 ( 0/087( ) ذىمر 4/453()ؾمٝمخ 682إزمراهٝمؿ زمـ ص٣ميما إٞمجداين ) شمٗم٥م وم٣ميمف أزمق ٞمٔمٝمؿ و أزمق ايمُمٝمخ ()ت

 (0/057إزمراهٝمؿ زمـ ص٣ميما إٞمامؿمل ) يم٣ًمن 

 (.060()ومط60إزمراهٝمؿ زمـ ص٣ميما ايمُمغمازي اهل٣مؾمٚمل َمقٓهؿ )فمٛمف مج٣مفم٥م( )إرؾم٣مد/

 (.6/012إزمراهٝمؿ زمـ ص٣ميما اظمديٛمل )ضم٣مسمؿ

 (.09( )نمرزم٣مء/071إزمراهٝمؿ زمـ ص٣ميما زمـ فمقم ايمٔم٣ٌمد )ت

 (.2/013إزمراهٝمؿ زمـ ص٣ٌمح أزمق إؽمح٣مق ايمدوم٣مق )جمٜمقل ضم٣مل()طمط

 (.0/058إزمراهٝمؿ زمـ ص٣ٌمح إزدي ايم٘مقدم)يم٣ًمن

 (.0/058إزمراهٝمؿ زمـ صٌٝما ايمْمٙمحل )يمٝمس زمثٗم٥م وم٣ميمف ايمذهٌل()يم٣ًمن

 (.2/013إزمراهٝمؿ زمـ صدوم٥م اظمدائٛمل )جمٜمقل ضم٣مل()طمط

 (2/014()طمط0/058إزمراهٝمؿ زمـ سَم٥م زمـ أيب سهم٥م إٞمِم٣مري اظمدائٛمل )ىمذزمف ازمـ َمٔمكم()يم٣ًمن

 (.2/08إزمراهٝمؿ زمـ صٖمقان احل٣مرشمل )ضم٤م
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 (.2/015إزمراهٝمؿ زمـ صٙم٦م ايمِمقدم )طمط

 (.0/058()يم٣ًمن434إزمراهٝمؿ زمـ وح٣مك ايمُمٙمٚمٖم٣مين ؾمٝمٔمل )ت

 (.0/059همٝمف()يم٣ًمنإزمراهٝمؿ زمـ وٚمرة ايمٕمٖم٣مري )سم٣ميمػ: وم٣مل احل٣مهمظ: ٓ زم٣مرك اهلل 

 (.2/339إزمراهٝمؿ زمـ ؿم٣مهر زمـ زمرىم٣من ايمِمقاف أزمق إؽمح٣مق ايمٗمرر )شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ فم٣ًمىمر()فم٣ًمىمر 

 (.933()سمخ6/018إزمراهٝمؿ زمـ ؿمريػ ايمٝمامَمل احلٛمٖمل )جمٜمقل ضم٣مل()ضم٣مسمؿ

 (932(.)سمخ6/017ازمـ أيب زم٘مر ايمِمديؼ )ضم٣مسمؿ -إزمراهٝمؿ زمـ ؿمٙمح٥م زمـ فمٌد اهلل ايمٗمرر

 (.2/351فمٚمرو زمـ َمرة اجلٜمٛمل )فم٣ًمىمر إزمراهٝمؿ زمـ ؿمٙمح٥م زمـ

 (.74إزمراهٝمؿ زمـ ؿمٙمؼ زمـ ؽمٚما ايمٙمخٚمل أزمق ؽمٚما )يقٞمس

 (.8/87)ضم٤م-هق ايمذي زمٔمده –إزمراهٝمؿ زمـ فم٣مصؿ ايمػمؽم٣مين إصٌٜم٣مين 

 (.0/084إزمراهٝمؿ زمـ فم٣مصؿ ايمٖمرؽم٣مين )ذىمر

 (.73( )يقٞمس410إزمراهٝمؿ زمـ فم٣مصؿ زمـ َمقؽمك اظمٌمي فمٛمف ازمـ يقٞمس )ت

()جمٜمقل 621ـ إزمراهٝمؿ زمـ واومد أزمق إؽمح٣مق اظم٠مدب إصٌٜم٣مين إؾمٔمري )تإزمراهٝمؿ زمـ فم٣مَمر زم

 (.0/073()ذىمر6/002ضم٣مل()ضم٣مسمؿ

 (.0/059إزمراهٝمؿ زمـ فم٣ٌمد ايمػممجل ايم٘مقدم ؾمٝمٔمل )يم٣ًمن

 (.2/350إزمراهٝمؿ زمـ فم٣ٌمد ايمتٚمٝمٚمل ايمٌٌمي )فم٣ًمىمر

 (.0/026إزمراهٝمؿ زمـ فم٣ٌمد ايمدزمري وايمد إؽمح٣مق )دفم٣مء 

 (.0/059دي ايم٘مقدم ؾمٝمٔمل )يم٣ًمنإزمراهٝمؿ زمـ فم٣ٌمدة إز

 (.08/76إزمراهٝمؿ زمـ فم٣ٌمس اجلٝمقم أزمق إؽمح٣مق )ؽمغم 

 (.2/007( )طمط037إزمراهٝمؿ زمـ فم٣ٌمس زمـ حمٚمد زمـ صقل ايمِمقرم ايم٘م٣مسم٤م اجلرصم٣مين أزمق إؽمح٣مق )صمر

 (.6/006إزمراهٝمؿ زمـ فمٌد إفمعم ايمًٙمٚمل )ضم٣مسمؿ
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 (.0/025ضم٣مل()يم٣ًمنإزمراهٝمؿ زمـ فمٌد احلٚمٝمد إؽمدي إٞمامؿمل ىمقدم ؾمٝمٔمل )جمٜمقل 

 إزمراهٝمؿ زمـ فمٌد احلٚمٝمد اجلرر اؽمؿ صمده: ذي مح٣مي٥م.

 (.0/025إزمراهٝمؿ زمـ فمٌد احلٚمٝمد ايمٔمجقم )جمٜمقل وم٣ميمف اجلقزصم٣مين()يم٣ًمن

 (.038إزمراهٝمؿ زمـ فمٌد احلٚمٝمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ حيٝمك اجلٜمٝمٛمل أزمق إؽمح٣مق اجلرصم٣مين )صمر

ق إؽمح٣مق احلٚميص )َم٣مزمف زمٟمس وم٣مل أزمق إزمراهٝمؿ زمـ فمٌد احلٚمٝمد زمـ ذي مح٣مي٥م اجلرر ايمرضمٌل أزم

 (.6/004زرفم٥م()ضم٣مسمؿ

 (.04إزمراهٝمؿ زمـ فمٌد احلٚمٝمد زمـ فمقم ازمـ أيب ٞمٌم اظمٌمي ايمٖمًْم٣مؿمل )فم٣مؾمؼ ايم٘مالب( )فمٙمامء 

 (.0/025إزمراهٝمؿ زمـ فمٌد احلٚمٝمد زمـ فمقم ايمٌْم٣مئحل )جمٜمقل وم٣ميمف اخلْمٝم٤م()يم٣ًمن

 (.٣ً0/022منإزمراهٝمؿ زمـ فمٌد ايمرمحـ إؾمٔمري )وم٣مل إزدي : سمرىمقه()يم

 إزمراهٝمؿ زمـ فمٌد ايمرمحـ ايمػمومل: هق ازمـ أيب ايمٖمٝم٣مض .

 (.0/025إزمراهٝمؿ زمـ فمٌد ايمرمحـ احلٌقم )وم٣مل ايمٔمٗمٝمقم : يمٝمس زمٚمُمٜمقر()يم٣ًمن

 سمٗمدم. -إزمراهٝمؿ زمـ فمٌد ايمرمحـ اخلقارزَمل : هق ازمـ زمٝمْم٣مر

 (.7/67)فم٣ًمىمر0/0229إزمراهٝمؿ زمـ فمٌد ايمرمحـ ايمٔمذري )سم٣مزمٔمل َمٗمؾ َم٣م فمٙمٚمتف واهٝم٣ًم وم٣مل ايمذهٌل()يم٣ًمن

 (.0125إزمراهٝمؿ زمـ فمٌد ايمرمحـ اظمًٛمدي أزمق إؽمح٣مق اإلؽمؼمازم٣مذي )صمر 

 اؽمؿ صمده: دضمٝمؿ. –إزمراهٝمؿ زمـ فمٌد ايمرمحـ اظمِمٝميص 

إزمراهٝمؿ زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ أيب ؾمٝم٣ٌمن ايمٔمٛمز أزمق زممم ايمدَمُمٗمل )شمٗم٥م وم٣ميمف أزمق َمًٜمر ووم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: ٓ زمٟمس زمف 

 (.7/66()فم٣ًمىمر6/000شمٗم٥م وىم٣من ؾمٔم٥ٌم يّمٔمٖمف()ضم٣مسمؿووم٣مل ازمـ اظم٣ٌمرك ايمِمقري : 

 (.0/022إزمراهٝمؿ زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ أيب ىمريٚم٥م أطمق إؽمامفمٝمؾ ايمًدي )ؾمٝمٔمل()يم٣ًمن

 (.0/022إزمراهٝمؿ زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ أَمٝم٥م زمـ حمٚمد اخلزافمل ؾمٝمٔمل )يم٣ًمن

 (.7/609إزمراهٝمؿ زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ صمٔمٖمر زمـ فمٌد ايمرمحـ أزمق ايمًٚما اظمٗمرئ َمتٟمطمر )فم٣ًمىمر
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 (.2/049إزمراهٝمؿ زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ ضم٣مَمد أزمق إؽمح٣مق اظم٠مدب )طمط

ووم٣مل ايمذهٌل:  -()روى فمٛمف مجع نمٖمغم414إزمراهٝمؿ زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ دضمٝمؿ زمـ إزمراهٝمؿ اظمِمٝميص )ت

 (.7/09()فم٣ًمىمر00/505شمٗم٥م()ؽمغم

 (.05إزمراهٝمؿ زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ راهمع احليَمل )سمؿ

 (.٣950مري)سمخإزمراهٝمؿ زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ فمٌد ايمٗم

()روى فمٛمف مجع ووم٣مل 409إزمراهٝمؿ زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ فمٌد اظمٙمؽ زمـ َمروان أزمق إؽمح٣مق ايمٗمرر ايمدَمُمٗمل )ت

 (.05/26()ؽمغم7/65ايمذهٌل: شمٗم٥م()فم٣ًمىمر

 (.061إزمراهٝمؿ زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ يزيد فمـ ايمت٣مزمٔمكم )ٓ ئمرف وم٣ميمف ايمذهٌل()م

 (.2/045)شمٗم٥م وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل()طمط إزمراهٝمؿ زمـ فمٌد ايمرضمٝمؿ زمـ فمٚمر دٞمقوم٣ًم أزمق إؽمح٣مق

( 2/042إزمراهٝمؿ زمـ فمٌد ايمرزاق ايميير ايمٌٕمدادي )وم٣مل ايمدارومْمٛمل: شمٗم٥م، ووم٣مل احل٣مهمظ: جمٜمقل( )طمط

 (.60)حتٖم٥م/

()روى فمٛمف 448إزمراهٝمؿ زمـ فمٌد ايمرزاق زمـ ضمًـ زمـ فمٌد ايمرزاق أزمق إؽمح٣مق إزدي ايمٔمجقم إٞمْم٣مىمل)ت

 (.7/30مج٣مفم٥م()فم٣ًمىمر

( )وم٣مل ايمدارومْمٛمل: ؤمٝمػ ووم٣مل َمًٙمٚم٥م: 686ايمًالم زمـ حمٚمد زمـ ؾم٣مىمر اظم٘مل ايمقؾم٣مء )تإزمراهٝمؿ زمـ فمٌد 

 (.2/042()طمط0/027هق ص٣ميما ايمرواي٥م يم٘مـ يروي أضم٣مدي٧م َمٛم٘مرة()يم٣ًمن

()وم٣مل ازمـ أم ؾمٝم٣ٌمن: ؽمامفم٥م زم٣مظمقؿمٟم ومديؿ صحٝما/ 405إزمراهٝمؿ زمـ فمٌد ايمِمٚمد أزمق إؽمح٣مق اهل٣مؾمٚمل )ت

 (.2/047()طمط0/027صح٥م همؼمىمتف وروى فمٛمف مج٣مفم٥م()يم٣ًمنووم٣مل أزمق ضمًـ ايمقراق: مل أرى يمف 

 (.0/028إزمراهٝمؿ زمـ فمٌد ايمِمٚمد فمـ فمٌد ايمقه٣مب زمـ جم٣مهد )جمٜمقل وم٣ميمف ازمـ فمٌد ايمػم()يم٣ًمن

 (.062()ومط8/83إزمراهٝمؿ زمـ فمٌد ايمٔمزيز اظمٗمقم )ضم٤م
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()وم٣مل اخلْمٝم٤م:ىمت٤م ايمٛم٣مس فمٛمف 483إزمراهٝمؿ زمـ فمٌد ايمٔمزيز زمـ ص٣ميما أزمق إؽمح٣مق ايمِم٣محلل )ت

 (.2/062ووشمٗمقه()طمط 

إزمراهٝمؿ زمـ فمٌد ايمٔمزيز زمـ وح٣مك زمـ فمٚمر أزمق إؽمح٣مق اظمديٛمل إصٌٜم٣مين َمـ اظمحدشمكم  )يم٣ًمن  ( 

 (.66)حتٖم٥م/

 (.0/021إزمراهٝمؿ زمـ فمٌد ايم٘مريؿ زمـ راؾمد زمـ ٞمٚمغم ايمٗمرر )وم٣مل ايمذهٌل: اطمتٙمط( )يم٣ًمن/

 (.0/095إزمراهٝمؿ زمـ فمٌد اهلل أزمق أؽمح٣مق ايمُم٣مهكم ايمٗم٣م  )ذىمر

اهٝمؿ زمـ فمٌد اهلل أيب أؽمقد ايم٘مت٣ميب )همٝمف ٞمٓمر وم٣ميمف ايمٌخ٣مري ووم٣مل ازمـ فمدي يمٝمس إزمر

 (.0/020زم٣مظمٔمروف()يم٣ًمن

 .-)يٟميت( –أطمق أيب ؽمٜمؾ زمـ زي٣مد: هق زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ زي٣مد  -إزمراهٝمؿ زمـ فمٌد اهلل

 (.046إزمراهٝمؿ زمـ فمٌد اهلل اخلزاف اجلرصم٣مين أزمق إؽمح٣مق ايمٗمِمغم)صمر

 سمٗمدم. –هلل ايمًٔمدي ايمٛمٝم٣ًمزمقري ايمتٚمٝمٚمل )اؽمؿ صمده يزيد إزمراهٝمؿ زمـ فمٌد ا

 (.0/076إزمراهٝمؿ زمـ فمٌد اهلل ايمِم٣مفمدي )َمؼموك وم٣ميمف ازمـ صمقزي()يم٣ًمن

 .-سمٗمدم -اؽمؿ صمده فمٚمر –إزمراهٝمؿ زمـ فمٌد اهلل ايمٔمٌز 

 (.0/093إزمراهٝمؿ زمـ فمٌد اهلل ايمٖم٣مؽم٣مين )ذىمر

 (.7/02إزمراهٝمؿ زمـ فمٌد اهلل اظمًجدي )فم٣ًمىمر

 (.2/062فمٌد اهلل اظمٌمي أزمق إؽمح٣مق ايمٌزار )طمطإزمراهٝمؿ زمـ 

 (.019إزمراهٝمؿ زمـ فمٌد اهلل اظمِمٝميص )َمتٜمؿ وم٣ميمف ايمذهٌل()م

 (.6/001إزمراهٝمؿ زمـ فمٌد اهلل ايمٛمٌم أزم٣مذي )جمٜمقل ضم٣مل()ضم٣مسمؿ

 (.053( )صمر490إزمراهٝمؿ زمـ فمٌد اهلل زمـ إزمراهٝمؿ ايمٌٌمي أزمق إؽمح٣مق )ت

 (.7/4()فم٣ًمىمر2/062()جمٜمقل ضم٣مل()طمط425ايمٌخؼمي )ت إزمراهٝمؿ زمـ فمٌد اهلل زمـ إزمراهٝمؿ زمـ فمٌٝمد
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()جمٜمقل 474إزمراهٝمؿ زمـ فمٌد اهلل زمـ إؽمح٣مق زمـ صمٔمٖمر إصٌٜم٣مين ايمٗمِم٣مر )ت

 (.2/067()طمط03/610ضم٣مل()ذىمر

 (.0/020()يم٣ًمن413إزمراهٝمؿ زمـ فمٌد اهلل زمـ أيقب اظمخرَمل )يمٝمس زمثٗم٥م وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل()ت

 (.64( )حتٖم٥م/04()سمؿ2/061)جمٜمقل ضم٣مل()طمطإزمراهٝمؿ زمـ فمٌد اهلل زمـ زمُم٣مر ايمقاؽمْمل 

 (.0/028إزمراهٝمؿ زمـ فمٌد اهلل زمـ شمامَم٥م أزمق إؽمح٣مق احلٛمٖمل )ؤمٝمػ وم٣ميمف ازمـ يقٞمس()يم٣ًمن

 (.2/061()طمط06/042إزمراهٝمؿ زمـ فمٌد اهلل زمـ صمٛمٝمد ايمٌٕمدادي )شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م()ؽمغم

 (.955إزمراهٝمؿ زمـ فمٌد اهلل زمـ ضم٣مرث زمـ هاوم٥م ايمٔمدوي )سمخ

 (.7/8فمٌد اهلل زمـ ضمًـ أزمق إؽمح٣مق ايمقراق )جمٜمقل ضم٣مل()فم٣ًمىمر إزمراهٝمؿ زمـ

 (.920إزمراهٝمؿ زمـ فمٌد اهلل زمـ ضمًـ فمٛمف همّمٝمؾ زمـ َمروزق )سمخ

 (.7/8إزمراهٝمؿ زمـ فمٌد اهلل زمـ ضمِمـ زمـ أمحد ايمٕم٣مهمٗمل أزمق إؽمح٣مق إٞمديمز )فم٣ًمىمر

 (.0/021هٌل َمؼموك()يم٣ًمنإزمراهٝمؿ زمـ فمٌد اهلل زمـ طم٣ميمد اظمِمٝميص )وم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن: ينق احلدي٧م ووم٣مل ايمذ

 (.0/059إزمراهٝمؿ زمـ فمٌد اهلل زمـ ززمغم اجلٚمحل )وم٣مل إزدي: َمٛمًقب إلم ايم٘مذب( )يم٣ًمن

 (.8/75إزمراهٝمؿ زمـ فمٌد اهلل زمـ زي٣مد ايمٔمدين )ضم٤م

 (.2/8إزمراهٝمؿ زمـ فمٌد اهلل زمـ زيد زمـ شم٣مزم٦م إٞمِم٣مري )ضم٤م

 (.0/021قٓن وم٣ميمف ايمٔمٗمٝمقم()يم٣ًمنإؽمدي فمـ أزمٝمف )جمٜم -أو ؽمٚمرة–إزمراهٝمؿ زمـ فمٌد اهلل زمـ ؽمػمة 

 (.957()سمخ6/018إزمراهٝمؿ زمـ فمٌد اهلل زمـ ؽمٔمد زمـ طمٝمثٚم٥م إٞمِم٣مري )ضم٣مسمؿ

 (.0/024إزمراهٝمؿ زمـ فمٌد اهلل زمـ ؽمٖمرومع )ىمذزمف ازمـ أيب ايمٖمقارس ()يم٣ًمن

 (.921إزمراهٝمؿ زمـ فمٌد اهلل زمـ ؽمٖمٝم٣من إطمٛمز )سمخ

 (.7/06إزمراهٝمؿ زمـ فمٌد اهلل زمـ ؽمٙمٝمامن ايمٔمٌدي )فم٣ًمىمر
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إزمراهٝمؿ زمـ فمٌد اهلل زمـ صٖمقان أزمق إؽمح٣مق ايمٛمِمغمي احلداد )روى فمٛمف مج٣مفم٥م ، ووم٣مل احل٣مهمظ: َمـ احلٖم٣مظ 

 (.63( )حتٖم٥م/7/06()فم٣ًمىمر

( ) وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: فُمٛمل 304إزمراهٝمؿ زمـ فمٌد اهلل زمـ فم٣ٌمس زمـ فمٌد اهلل اإلؾمٌٝمقم أزمق إؽمح٣مق إٞمديمز )ت

 (.099زم٣ميمٔمٙمؿ وضمدث فمٛمف مج٣مفم٥م..( )صف/

 (.959()سمخ6/019هٝمؿ زمـ فمٌد اهلل زمـ فمٌد ايمرمحـ فمٛمف ازمـ صمريا )ضم٣مسمؿإزمرا

 (.0/059)يمٝمس زمثٗم٥م وم٣ميمف ايمٛم٣ًمئل()يم٣ًمن -أو ززمروم٣من –إزمراهٝمؿ زمـ فمٌد اهلل زمـ فمالء زمـ ززمغم 

()وم٣مل ايمذهٌل: 679إزمراهٝمؿ زمـ فمٌد اهلل زمـ فمٚمرو أزمق إؽمح٣مق ايمٔمٌز ايمٗمِم٣مر ايم٘مقدم )ت

 (.04/34صدوق()ؽمغم

 (.8/77د اهلل زمـ فمٝمًك ايمتٛمقطمل )ضم٤مإزمراهٝمؿ زمـ فمٌ

 (.03إزمراهٝمؿ زمـ فمٌد اهلل زمـ همروخ فمـ أزمٝمف ويمٔمٙمف زمـ همروخ أيت )سمؿ

 (.0/610إزمراهٝمؿ زمـ فمٌد اهلل زمـ ومحْمٌف إصٌٜم٣مين )ذىمر

 (.001()م6/001إزمراهٝمؿ زمـ فمٌد اهلل زمـ ومريؿ إٞمِم٣مري )وم٣مل ايمذهٌل: ٓ أفمرهمف ()ضم٣مسمؿ

 (.3/041ـ ازمـ فم٣ٌمس )ضم٤مإزمراهٝمؿ زمـ فمٌد اهلل زمـ ىمثغم فم

 (.253()سمخ6/018إزمراهٝمؿ زمـ فمٌد اهلل زمـ حمزر ايمتٝمٚمل )ضم٣مسمؿ

 (.2/062إزمراهٝمؿ زمـ فمٌد اهلل زمـ حمٚمد أزمق إؽمح٣مق )طمط

إزمراهٝمؿ زمـ فمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ أيقب اظمخرَمل ايمٌٕمدادي )يمٝمس زمثٗم٥م ايمدارومْمٛمل()وهق ازمـ فمٌد اهلل زمـ أيقب 

 (.086اظمتٗمدم()ك

 (.07/29()ؽمغم0/613()ذىمر311اهلل زمـ حمٚمد زمـ طمرؾمٝمد ومقيمف ايم٘مرَم٣مين إصٌٜم٣مين )تإزمراهٝمؿ زمـ فمٌد 

 (.066إزمراهٝمؿ زمـ فمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ ؽم٣ممل ايمًٙمقرم )ومط

 (.066إزمراهٝمؿ زمـ فمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ ؽم٣ممل ايمًٙمقرم أزمق ؽم٣ممل )ومط
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ذي يزن فمـ فمٚمف فمـ أزمٝمف وفمٚمف  إزمراهٝمؿ زمـ فمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ فمٌد ايمٔمزيز زمـ فمٖمغم زمـ زرفم٥م زمـ ؽمٝمػ زمـ

 (.65( )حتٖم٥م/0/023وفمـ أزمٝمٜمام فمـ صمدمه٣م )وم٣مل ايمذهٌل ٓ يدري َمـ هؿ، ووم٣مل احل٣مهمظ: جم٣مهٝمؾ()يم٣ًمن

( )ُذىمر زمٖمّمؾ 440إزمراهٝمؿ زمـ فمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ فمٝمًك زمـ صم٣مزمر ايمرؾمٝمدي أزمق إؽمح٣مق اظمٌمي )ت

 (.75وصالح وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( )يقٞمس

 (.2/062زمـ حمٚمد زمـ خمٙمد أزمق وم٣مؽمؿ ايمْمرائٖمل ايمٌٕمدادي )طمطإزمراهٝمؿ زمـ فمٌد اهلل 

 (.0إزمراهٝمؿ زمـ فمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ حيٝمك اظمٔم٣مهمري)فمٙمامء 

إزمراهٝمؿ زمـ فمٌد اهلل زمـ َمًٙمؿ زمـ َم٣مفمز أزمق َمًٙمؿ ايمٌٌمي ايم٘مجل )شمٗم٥م وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل ونمغمه( 

 (.04/364()ؽمغم2/061()طمط696)ت

 (.٣0/099مين )ذىمرإزمراهٝمؿ زمـ فمٌد اهلل زمـ َمِمٔم٤م إصٌٜم

 (.2/064إزمراهٝمؿ زمـ فمٌد اهلل زمـ َمْمٝمع فمٛمف ازمـ زىمري٣م ) طمط 

( )ووم٣مل أزمق ايمُمٝمخ : ضمدث زمحدي٧م 693إزمراهٝمؿ زمـ فمٌد اهلل زمـ َمٔمدان أزمق إؽمح٣مق إصٌٜم٣مين اظمديٛمل )ت

 (.0/091()ذىمر3/041ىمثغم وىم٣من ؾمٝمخ٣ًم هم٣مواًل( )ؾمٝمخ

( ) وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: وىم٣من دم 365إؽمح٣مق إٞمديمز )تإزمراهٝمؿ زمـ فمٌد اهلل زمـ َمقؽمك ايمٕم٣مهمٗمل اظمٗمرئ أزمق 

 (.614نم٣مي٥م َمـ همّمؾ ، َمتٗمدَم٣ًم دم اخلغم( )صف/ 

 (.4إزمراهٝمؿ زمـ فمٌد اهلل زمـ ه٣مرون احليَمل)فمٙمامء 

 (.0/026إزمراهٝمؿ زمـ فمٌد اهلل زمـ مه٣مم ايمِمٛمٔم٣مين )ىمذزمف ايمدارومْمٛمل()يم٣ًمن

 (.0121إؽمح٣مق )صمر إزمراهٝمؿ زمـ فمٌد اهلل زمـ حيٝمك زمـ يم٘مٛمف اإلؽمؼمازم٣مذي أزمق 

إزمراهٝمؿ زمـ فمٌد اهلل زمـ يزيد ايمتٚمٝمٚمل اظمٌمي )وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: ؾمٝمخ ووم٣مل ايمذهٌل: شمٗم٥م()ضم٣مسمؿ 

 (.0/076()يم٣ًمن04/33()ؽمغم6/001
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اهل٣مؾمٚمل اظمخرَمل )روى فمٛمف  –أزمق وم٣مؽمؿ  -إزمراهٝمؿ زمـ فمٌد اهلل زمـ ئمٗمقب زمـ إزمراهؿ أزمق إؽمح٣مق

 (.2/065مج٣مفم٥م()طمط

 (.2/062ئمٗمقب زمـ فمٌدوس أزمق وم٣مؽمؿ اظمخرَمل )طمط إزمراهٝمؿ زمـ فمٌد اهلل زمـ

 (.0/024إزمراهٝمؿ زمـ فمٌد اهلل فمـ إزمراهٝمؿ زمـ فمٌد اهلل)جمٜمقل وم٣ميمف ازمـ ومْم٣من( )يم٣ًمن

 سمٗمدم. -إزمراهٝمؿ زمـ فمٌد اهلل فمـ أزمٝمف: اؽمؿ صمده ؽمػمه

إزمراهٝمؿ زمـ فمٌد اهلل فمـ فمٌد اهلل زمـ ومٝمس )وم٣مل إزدي: هق وؾمٝمخف ىمذازم٣من ٓ ي٘مت٤م ضمديثٜمام( 

 (.0/021يم٣ًمن)

 (.0/023إزمراهٝمؿ زمـ فمٌد اهلل فمـ َم٣ميمؽ )جمٜمقل وم٣ميمف اخلْمٝم٤م()يم٣ًمن

 (.0/081إزمراهٝمؿ زمـ فمٌد اهلل فمـ ويمٝمد زمـ َمًٙمؿ )جمٜمقل ضم٣مل()ذىمر

 (.7/36إزمراهٝمؿ زمـ فمٌد اظمٙمؽ فمـ هُم٣مم زمـ فمامر )فم٣ًمىمر

إزمراهٝمؿ زمـ فمٌد ايمقاضمد ايمٌٙمدي )ذىمر يمف ايمذهٌل ومِم٥م واهتٚمف 

 (.00/410/82ؽمغم()0/029زمقؤمٜمام()يم٣ًمن

 إزمراهٝمؿ زمـ فمٌد ايمقاضمد ايمٔمٛمز: يمٔمٙمف ايمٔمٌز .

 (.02/61()ؽمغم7/34() فم٣ًمىمر 400إزمراهٝمؿ زمـ فمٌد ايمقاضمد زمـ إزمراهٝمؿ ايمٔمٌز إؾمٔمري )ت

 (.2/049()شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م()طمط307إزمراهٝمؿ زمـ فمٌد ايمقاضمد زمـ حمٚمد زمـ صمٛم٣مب ايمدٓل أزمق وم٣مؽمؿ )ت

 (.2/047طمطإزمراهٝمؿ زمـ فمٌد ايمقه٣مب ايمٔمْم٣مر )

 (.7/33)فم٣ًمىمر -يٟميت–إزمراهٝمؿ زمـ فمٌد ايمقه٣مب زمـ إزمراهٝمؿ اهل٣مؾمٚمل: صقازمف فمٌد ايمقه٣مب زمـ إزمراهٝمؿ 

 (.0/029إزمراهٝمؿ زمـ فمٌده ايمٛمٝم٣ًمزمقري ؾمٝمٔمل )يم٣ًمن

 (.0/071إزمراهٝمؿ زمـ فمٌٝمد أزمق فمزة إٞمِم٣مري )ؾمٝمٔمل ()يم٣ًمن

 (.451إزمراهٝمؿ زمـ فمٌٝمد اهلل اجل٣مزمري )َمٌم 
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 (.0/071اهلل زمـ فم٣ٌمدة زمـ ايمِم٣مَم٦م )ؤمٝمػ جمٜمقل وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل()يم٣ًمنإزمراهٝمؿ زمـ فمٌٝمد 

 (.7/02إزمراهٝمؿ زمـ فمٌٝمد اهلل زمـ حمٚمد أزمق إؽمح٣مق ايمُم٣مهد )فم٣ًمىمر

 (.082إزمراهٝمؿ زمـ فمت٥ٌم زمـ نمزوان )ك

 (.7/39()فم٣ًمىمر6/066إزمراهٝمؿ زمـ فمتٝمؼ ايمٔمٛمز ايمدَمُمٗمل أزمق إؽمح٣مق )صدوق وم٣ميمف زمـ أيب ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ

 (.05/549()ؽمغم432فمثامن أزمق وم٣مؽمؿ ايمٗمغمواين )تإزمراهٝمؿ زمـ 

 (.0/071إزمراهٝمؿ زمـ فمثامن زمـ ؽمٔمٝمد ]جمٜمقل وم٣ميمف زمـ ضمزم[)يم٣ًمن

()ص٣ميما احلدي٧م وم٣ميمف ازمـ 414إزمراهٝمؿ زمـ فمثامن زمـ ؽمٔمٝمد زمـ َمثٛمك أزمق إؽمح٣مق اظمٌمي إزرق اخلُم٣مب )ت

 (.7/50يقٞمس()فم٣ًمىمر

 (.7/50ق ايمٌٜمراين احلقراين )جمٜمقل ضم٣مل()فم٣ًمىمرإزمراهٝمؿ زمـ فمثامن زمـ فمٌد اهلل زمـ فمٌٝمد أزمق إؽمح٣م

 (.0/078إزمراهٝمؿ زمـ فمثامن زمـ فمٚمغم إهبري )ذىمر

 (.7/56ايم٘مٙمٌل ايمٕمزي )فم٣ًمىمر -أو أزمق إؽمح٣مق –إزمراهٝمؿ زمـ فمثامن زمـ حمٚمد أزمق وم٣مؽمؿ 

 (.7/53إزمراهٝمؿ زمـ فمدي فمٛمف فمقاٞمف )فم٣ًمسم٘مر

 .(6/060()ضم٣مسمؿ0/078إزمراهٝمؿ زمـ فمريب إؽمدي ايم٘مقدم )يم٣ًمن

 (.95إزمراهٝمؿ زمـ فمزرة ايم٣ًمَمل )ئمعم 

()وم٣مل احل٣مىمؿ: ىم٣مٞم٦م أصقيمف صح٣مح وؽمامفمف صحٝما همقومع 431إزمراهٝمؿ زمـ فمِمٚم٥م ايمٔمدل ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ت

 (.0/071إيمٝمف زمٔمض ايمقراومكم همزاد دم ىمتٌف أؾمٝم٣مء()يم٣ًمن

 (.6/008إزمراهٝمؿ زمـ فمْم٣مء فمـ أزمٝمف )ضم٣مسمؿ

 (.0/079ك وم٣ميمف ايمٛم٣ًمئل()يم٣ًمنإزمراهٝمؿ زمـ فمْمٝم٥م ايمثٗمٖمل أزمق إؽمامفمٝمؾ ايمقاؽمْمل )َمؼمو

 (.971()سمخ6/008إزمراهٝمؿ زمـ فمٗم٥ٌم أزمق رزام ايمراؽمٌل ايمٌٌمي )جمٜمقل ضم٣مل()ضم٣مسمؿ 

 (.0/076إزمراهٝمؿ زمـ فمٗم٥ٌم َمقلم أيب أَم٣مَم٥م )ٓ ئمرف وم٣ميمف ايمذهٌل()يم٣ًمن
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 (.2/02إزمراهٝمؿ زمـ فمٗمٌف زمـ ؿمٙمؼ زمـ فمقم احلٛمٖمل )ضم٤م

()وم٣مل اخلْمٝم٤م: ىم٣من صدووم٣ًم/ وم٣مل ازمـ 373ي )تإزمراهٝمؿ زمـ فمٗمٝمؾ زمـ ضمٌٝمش ايمٗمرر ايمٛمحقي زمـ َم٘مػم

 (.0/073()يم٣ًمن7/53فم٣ًمىمر دم ومقل اخلْمٝم٤م ٞمٓمر ووم٣مل ازمـ أىمٖم٣مين /ىم٣من يرىم٤م اإلؽمٛم٣مد ()فم٣ًمىمر

 (.64إزمراهٝمؿ زمـ فمٗمٝمؾ زمـ طم٣ميمد إيقم )جمٜمقل ضم٣مل( )نمرزم٣مء/

دوق، ووم٣مل ايمذهٌل إزمراهٝمؿ زمـ فم٘م٣مؾم٥م زمـ حمِمـ فمـ ايمثقري )وم٣مل ازمـ أيب ضم٣مسمؿ ضمديثف يدل فمعم أٞمف نمغم ص

 (.6/007()ضم٣مسمؿ0/073ٓ ئمرف()يم٣ًمن

 (.40()ج970()سمخ3/2إزمراهٝمؿ زمـ فم٘مرَم٥م زمـ ئمعم زمـ أَمٝم٥م ايمثٗمٖمل )ضم٤م

 (.0/075إزمراهٝمؿ زمـ فمالء إؽم٘مٛمدٓين )جمٜمقل وم٣ميمف اخلْمٝم٤م()يم٣ًمن

 (.0/075إزمراهٝمؿ زمـ فمالء فمـ ايمزهري )وم٣مل ايمذهٌل: ٓ يدري َمـ ذا()يم٣ًمن

 يمٖمتا: اؽمؿ صمده ضمًكم زمـ ؽمخ٦م: سمٗمدم.إزمراهٝمؿ زمـ فمقم أزمق ا

 (.0/072إزمراهٝمؿ زمـ فمقم إؽمٛم٘مدٓين )جمٜمقل وم٣ميمف اخلْمٝم٤م()يم٣ًمن

 (.088إزمراهٝمؿ زمـ فمقم ايمؼمَمذي )ك

 (.0/614إزمراهٝمؿ زمـ فمقم اجلني إصٌٜم٣مين )ذىمر

 سمٗمدم. -إزمراهٝمؿ زمـ فمقم ايمذهقم: هق زمـ فمقم زمـ حمٚمد زمـ آدم

 (.0/072إزدي، ووم٣مل ايمذهٌل: وٓ أفمرهمف()يم٣ًمنإزمراهٝمؿ زمـ فمقم ايمراهمٗمل )ؤمٖمف 

 (.7/80إزمراهٝمؿ زمـ فمقم ايمرضمٌل )فم٣ًمىمر

 .-يٟميت–(، أـمٛمف ازمـ فمقم زمـ يقؽمػ 0/023إزمراهٝمؿ زمـ فمقم ايمُمغمازي )دفم٣مء 

 (.601إزمراهٝمؿ زمـ فمقم ايمِم٣مزمقين )َمٌم 

 (.0/072إزمراهٝمؿ زمـ فمقم ايمْم٣مئٖمل )وم٣مل ايمذهٌل: يمٝمس زمثٗم٥م أسمك زمٚمقوقفم٣مت()يم٣ًمن 

 (.0/075اهٝمؿ زمـ فمقم ايمٔمزي اظمٔمتزرم )ؤمٖمف ايمدارومْمٛمل وم٣ميمف ايمذهٌل()يم٣ًمنإزمر
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 (.2/046إزمراهٝمؿ زمـ فمقم ايمٖم٣مرد أزمق حمٚمد )طمط

 (.0/655إزمراهٝمؿ زمـ فمقم ايمٖمزاري )ضم٣ٌمن 

 (.0/614إزمراهٝمؿ زمـ فمقم ايمٗم٣مؽم٣مين )ذىمر

 (.0/072إزمراهٝمؿ زمـ فمقم ايم٘مقدم )يم٣ًمن

 (.2/040ايمقؽمْمل)طمطإزمراهٝمؿ زمـ فمقم اظمًتٚمقم 

إزمراهٝمؿ زمـ فمقم اهل٣مؾمٚمل )وم٣مل احل٣مهمظ: ذىمره أزمق ايمٔمرب دم ايمّمٔمٖم٣مء وٞمٗمؾ فمـ ازمـ َمٔمكم َم٣م يٗمتيض 

 (.0/072همًٗمف()يم٣ًمن

إزمراهٝمؿ زمـ فمقم زمـ إزمراهٝمؿ زمـ أمحد أزمق إؽمح٣مق ايمٌٝمّم٣موي )صدوق ص٣ميما وم٣ميمف  

 (.7/59()فم٣ًمىمر2/043اخلْمٝم٤م()طمط

()شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م 412ايمٔمٚمري اظمقصقم )ت إزمراهٝمؿ زمـ فمقم زمـ إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد 

 (.03/669()ؽمغم2/046وايمدارومْمٛمل()طمط

 (.7/52إزمراهٝمؿ زمـ فمقم زمـ أمحد زمـ إزمراهٝمؿ أزمق حمٚمد ايمٌٌمي احلٛم٣مئل )روى فمٛمف مجع()فم٣ًمىمر

 (.61إزمراهٝمؿ زمـ فمقم زمـ أمحد زمـ ه٥ٌم اهلل زمـ فمٌد اظمٙمؽ ايمٕم٣ًمين )َمٌم 

 (.021ايمٌٙمخل )ٞمٝم٣ًمزمقر/ إزمراهٝمؿ زمـ فمقم زمـ زم٣ميمقيف أزمق إؽمح٣مق

 (.7/21إزمراهٝمؿ زمـ فمقم زمـ صمٛمدل أزمق إؽمح٣مق اجلٛم٣مزمذي )فم٣ًمىمر

 (.7/20()فم٣ًمىمر370إزمراهٝمؿ زمـ فمقم زمـ ضمًـ أزمق إؽمح٣مق ايمٗم٣ٌمئل )روى فمٛمف مج٣مفم٥م()ت

 (.2/040إزمراهٝمؿ زمـ فمقم زمـ ضمًـ أزمق إؽمح٣مق ايمٗمْمٝمٔمل )طمط

 (.2/044طمطإزمراهٝمؿ زمـ فمقم زمـ ضمًـ زمـ ؽمٙمٝمامن أزمق إؽمح٣مق ايمٗم٣مهمالئل )

() ؤمٝمػ ؽمٝمئ احل٣مل دم ايمرواي٥م: وم٣ميمف 493إزمراهٝمؿ زمـ فمقم زمـ ضمًـ زمـ ؽمٝمٌخ٦م أزمق همتا )ت

 (.0/075()يم٣ًمن2/040اخلْمٝم٤م()طمط
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 (.2/040إزمراهٝمؿ زمـ فمقم زمـ ضمًـ زمـ فمقم زمـ أيب راهمع اظمديـ)يمٝمس زمف زمٟمس وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم()طمط

 (.639إزمراهٝمؿ زمـ فمقم زمـ زوم٣مزق ايمِمغمدم )َمٌم 

 (.7/24فمقم زمـ ؽمٙمٚم٥م زمـ فم٣مَمر أزمق إؽمح٣مق ايمٗمرر ايمٖمٜمرهل )فم٣ًمىمرإزمراهٝمؿ زمـ 

إزمراهٝمؿ زمـ فمقم زمـ فمٌد اهلل أزمق إؽمح٣مق اهلجٝمٚمل ايمٌٌمي )اإلَم٣مم ايمُمٝمخ اظمحدث ايمِمدوق َمًٛمد ايمقوم٦م 

 (.05/665()ؽمغم450َمٗمٌقل احلدي٧م: وم٣ميمف ايمذهٌل( )ت

( ) أشمٛمك فمٙمٝمف احل٣مىمؿ( 474)ت -ايمٗمِم٣مر -إزمراهٝمؿ زمـ فمقم زمـ فمٌد اهلل اظمٔمدل أزمق إؽمح٣مق إصٌٜم٣مين

 (.020)ٞمٝم٣ًمزمقر/

 (.0/072إزمراهٝمؿ زمـ فمقم زمـ فمٝمًك ايمرازي ؾمٝمٔمل )يم٣ًمن

 (.0/082إزمراهٝمؿ زمـ فمقم زمـ ىمرم اجلٔمٖمري : ؽمٌؼ دم زمـ أيب ايم٘مرم )يم٣ًمن

 (.0/082إزمراهٝمؿ زمـ فمقم زمـ حمٚمد ايمرازي أزمق َمٛمِمقر ؾمٝمٔمل )يم٣ًمن

 (.7/81ايمديٙمٚمل )فم٣ًمىمرإزمراهٝمؿ زمـ فمقم زمـ حمٚمد زمـ أمحد أزمق إؽمح٣مق 

إزمراهٝمؿ زمـ فمقم زمـ حمٚمد زمـ آدم أزمق إؽمح٣مق ايمذهٌل ايمٛمٝم٣ًمزمقري )شمٗم٥م وم٣ميمف ايمٔمٛمػمي وفمقم زمـ محُم٣مذ 

 (.089ايمٔمدل()ك

 (.05إزمراهٝمؿ زمـ فمقم زمـ حمٚمد زمـ نم٣ميم٤م ايمتامر)فمٙمامء 

دوة اظمجتٜمد إزمراهٝمؿ زمـ فمقم زمـ يقؽمػ ايمٖمغموزازم٣مدي ايمُمغمازي )روى فمٛمف مجع، ووم٣مل ايمذهٌل: اإلَم٣مم ايمٗم

 (.08/356ؾمٝمخ اإلؽمالم. وأشمٛمك فمٙمٝمف ايمًٚمٔم٣مين ونمغمه( )ؽمغم 

( ) وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمـ أهؾ ايمٔمٛم٣مي٥م زم٣ميمٔمٙمؿ وَمذىمقرًا 334إزمراهٝمؿ زمـ فمامرة أزمق إؽمح٣مق إٞمديمز )ت 

 (.617زم٣ميمٖمٜمؿ( )صف/ 

 إزمراهٝمؿ زمـ فمٚمر ايمٗمِم٣مر اؽمؿ صمده فمٌدايمٔمزيز.

 ازمـ أمحد زمـ فمٚمر.إزمراهٝمؿ زمـ فمٚمر ايمقىمٝمٔمل: سمٗمدم دم: 
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 (.0/077إزمراهٝمؿ زمـ فمٚمر زمـ أزم٣من ايمٌٌمي )سمرىمف أزمق زرفم٥م ووم٣مل ايمٌخ٣مري: ؽم٘متقا فمٛمف()يم٣ًمن

 (.7/80إزمراهٝمؿ زمـ فمٚمر زمـ إزمراهٝمؿ أزمق إؽمح٣مق ازمـ أطمل ضم٣مرث )فم٣ًمىمر

إزمراهٝمؿ زمـ فمٚمر زمـ أمحد زمـ إزمراهٝمؿ أزمق إؽمح٣مق ايمٌٕمدادي احلٛمٌقم )صدوق وم٣ميمف 

 (.07/215()ؽمغم9/049اخلْمٝم٤م()طمط

( 0/078إزمراهٝمؿ زمـ فمٚمر زمـ زم٘مر ايمً٘مً٘مل )َمؼموك وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل، ووم٣مل احل٣مهمظ: َمتٜمؿ زم٣ميمقوع()يم٣ًمن

 (.69)حتٖم٥م/

 إزمراهٝمؿ زمـ فمٚمر زمـ زم٘مر ايمً٘مً٘مل: ؽمٌؼ دم ازمـ فمٚمر.

 (.67إزمراهٝمؿ زمـ فمٚمر زمـ ضمًـ زمـ يقٞمس إصٌٜم٣مين )وم٣مل احل٣مهمظ: َمـ أهؾ احلدي٧م( )حتٖم٥م/

()شمٗم٥م وم٣ميمف أزمق 650ـ َمٔمدان احل٣مهمظ اجلرواءاين )تإزمراهٝمؿ زمـ فمٚمر زمـ ضمٖمص زم

 (.0/080()ذىمر4/96ٞمٔمٝمؿ()ؾمٝمخ

 (.7/86إزمراهٝمؿ زمـ فمٚمر زمـ محدان أزمق إؽمح٣مق إٞمِم٣مري )فم٣ًمىمر

 (.0/078إزمراهٝمؿ زمـ فمٚمر زمـ ؽمٔمٝمد )يٛمٓمر()يم٣ًمن

 (.7/84()فم٣ًمىمر972إزمراهٝمؿ زمـ فمٚمر زمـ فمٌد ايمٔمزيز إَمقي )جمٜمقل ضم٣مل()سمخ 

()شمٗم٥م وم٣ميمف احلداد ووم٣مل ايم٘مت٣مين: مل ي٘مـ 335فمٌد ايمٔمزيز ايمٗمِم٣مر اظمٗمرئ أزمق إؽمح٣مق )تإزمراهٝمؿ زمـ فمٚمر زمـ 

احلدي٧م َمـ صٛمٔمتف وم٣مل احل٣مهمظ: وايمٗمدح هبذا إٞمام جيلء فمعم َمذه٤م أهؾ ايمتُمديد: ومل يُمؼمط ذيمؽ اجلٚمٜمقر 

 (.0/078()يم٣ًمن7/85()فم٣ًمىمر

 ضم٣مرث زمـ فمرق.يٟميت دم: إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ  -إزمراهٝمؿ زمـ فمٚمر زمـ فمرق احلٚميص

 (.2/047إزمراهٝمؿ زمـ فمٚمران ايم٘مرَم٣مين أزمق إؽمح٣مق)طمط

( 414إزمراهٝمؿ زمـ فمٚمرو زمـ شمقر زمـ فمٚمران اظمرادي َمقٓهؿ أزمق إؽمح٣مق اظمٌمي )شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( )ت

 (.72)يقٞمس
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 (.77( )يقٞمس690إزمراهٝمؿ زمـ فمٚمرو زمـ فمٚمرو زمـ ؽمقاد ايمنضمل أزمق ايمٕمٝمداق )ت

()وم٣مل ص٣ميما ايمتٝمٚمل: 460ايمٖمًْم٣مؿمل أزمق إؽمح٣مق اهلٚمداين )تإزمراهٝمؿ زمـ فمٚمروس زمـ حمٚمد 

 (.03/551ؽمغم1صدوق(

 (.3/03إزمراهٝمؿ زمـ فمٚمغم فمـ ازمـ فمٚمر )ضم٤م

 (.2/9إزمراهٝمؿ زمـ فمٚمغمة ايم٘مقدم فمـ ذيا )ضم٤م

 (.6/004إزمراهٝمؿ زمـ فمـ أطمٝمف فمٚمر ونمغمه )ؾمٝمخ ٓ زمٟمس زمف وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ

 (.78إزمراهٝمؿ زمـ فمٛمٚم٥م اظمزين )يقٞمس

 (.7/87اهٝمؿ زمـ فمقن أزمق إؽمح٣مق اظم٠مدب )فم٣ًمىمرإزمر

()ىم٣من َمـ طمٝم٣مر ايمٛم٣مس وم٣ميمف أزمق 633إزمراهٝمؿ زمـ فمقن زمـ راؾمد ايمًٔمدي أزمق إؽمح٣مق اظمديٛمل )ت

 (.6/677()ؾمٝمخ0/074ٞمٔمٝمؿ()ذىمر

 (.0/079إزمراهٝمؿ زمـ فمٝم٣مش ايمٗمٚمل راهميض )يم٣ًمن

فمـ أضمد أٞمف ؤمٖمف..( إزمراهٝمؿ زمـ فمٝمًك أزمق إؽمح٣مق إصٌٜم٣مين ايمزاهد )وم٣مل احل٣مهمظ: مل يٛمٗمؾ 

 (.40( )حتٖم٥م/0/079()يم٣ًمن0/081)ذىمر

 (.6/061إزمراهٝمؿ زمـ فمٝمًك اخلزافمل ايمْمح٣من )ضم٣مسمؿ

 (.6/002إزمراهٝمؿ زمـ فمٝمًك اخلالل ايمٌٌمي )ضم٣مسمؿ

 (.0/079إزمراهٝمؿ زمـ فمٝمًك ايمًٌٛمل ايمرازي )يم٣ًمن

 (.7/96إزمراهٝمؿ زمـ فمٝمًك ايمٔمٌز )فم٣ًمىمر

 (.0/079ْمٝم٤م()يم٣ًمنإزمراهٝمؿ زمـ فمٝمًك ايمٗمٛمْمري )جمٜمقل وم٣ميمف اخل

 (.63إزمراهٝمؿ زمـ فمٝمًك اظمرادي )نمرزم٣مء/

 (.22( )يقٞمس659إزمراهٝمؿ زمـ فمٝمًك اظمٌمي أزمق إؽمح٣مق ايمْمح٣موي)ت
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 إزمراهٝمؿ زمـ فمٝمًك اهل٣مؾمٚمل اؽمؿ صمده أيب صمٔمٖمر.

 (.2/61( )ضم٤م6/007إزمراهٝمؿ زمـ فمٝمًك ايمٝمُم٘مري )ضم٣مسمؿ

 (.2/043()طمط6/007ؿإزمراهٝمؿ زمـ فمٝمًك زمـ أيب صمٔمٖمر اظمٛمِمقر ازمـ زمري٥م اهل٣مؾمٚمل )ضم٣مسم

 (7/96إزمراهٝمؿ زمـ فمٝمًك زمـ أيقم )فم٣ًمىمر

 (.0/079إزمراهٝمؿ زمـ فمٝمًك زمـ أيقب اخلزازي ايم٘مقدم ؾمٝمٔمل )يم٣ًمن

 (.65إزمراهٝمؿ زمـ فمٝمًك زمـ فم٣مصؿ زمـ َمًٙمؿ ايمثٗمٖمل )حمدث يمف رضمٙم٥م وؽمامع وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( )نمرزم٣مء/

 (.2/043إزمراهٝمؿ زمـ فمٝمًك زمـ وم٣مؽمؿ أزمق إؽمح٣مق ايم٘م٣مهمقري )جمٜمقل ضم٣مل()طمط

 (.77إزمراهٝمؿ زمـ نم٣ميم٤م ايمتامر )حمدث صمٙمٝمؾ وم٣ميمف احل٣ٌمل( )َمٌم 

 (.040إزمراهٝمؿ زمـ نم٣ميم٤م ايمزفمٖمران )ومط

 (.0/081إزمراهٝمؿ زمـ نمري٤م ايم٘مقدم )يم٣ًمن

 (.0/087إزمراهٝمؿ زمـ نمْمريػ زمـ ؽم٣ممل )ٓ ئمرف وم٣ميمف ايمٔمالئل()يم٣ًمن

 (.2/031()طمطإزمراهٝمؿ زمـ نمٝم٣مث زمـ ؽمٙمٝمامن أزمق إؽمح٣مق ايمٛمٔم٣مرم ايمْمرائٖمل )جمٜمقل ضم٣مل

( ) وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: رضمؾ وضم٨م وىم٣من َمٔمتٛمٝم٣ًم 366)ت -ازمـ إَم٣مم -إزمراهٝمؿ زمـ همتا إٞمديمز أزمق إؽمح٣مق

 (.611زم٣ميمٔمٙمؿ وٞمٗمٙمف وىم٣من هم٣مواًل( )صف/

 (.6/064إزمراهٝمؿ زمـ همراس فمـ وه٤م زمـ َمٛمٌف )ضم٣مسمؿ

 (.034إزمراهٝمؿ زمـ همرج أزمق إؽمح٣مق ايمٖمٗمٝمف اجلقزهمٙمٗمل )صمر

 (.6/90()ؾمٝمخ0/073إصٌٜم٣مين )ذىمرإزمراهٝمؿ زمـ همرومد 

 (.0/086إزمراهٝمؿ زمـ همروخ َمقلم فمٚمر )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()يم٣ًمن

 (.0/613إزمراهٝمؿ زمـ هم٣ًمٞمُم٣مه إصٌٜم٣مين )ذىمر

 (.6/064إزمراهٝمؿ زمـ همّم٣ميم٥م اظم٘مل اجلٚمحل )ضم٣مسمؿ
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 (.0/080إزمراهٝمؿ زمـ همّمؾ إصٌٜم٣مين )ىمذزمف ازمـ ؿم٣مهر()يم٣ًمن

 (.026أزمق إؽمح٣مق ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ٞمٝم٣ًمزمقر/ إزمراهٝمؿ زمـ همّمؾ اهل٣مؾمٚمل ايمٙمٕمقي

إزمراهٝمؿ زمـ همّمؾ زمـ أيب ؽمقيد ايمذراع ايمٌٌمي )وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: َمـ شمٗم٣مت اظمًٙمٚمكم  

 (.6/046()ضم٣مسمؿ0/086ر ()يم٣ًمن

 (.2/031()طمط460إزمراهٝمؿ زمـ همّمؾ زمـ ضمٝم٣من احلٙمقاين )ت

إزمراهٝمؿ زمـ همّمؾ زمـ ذيؽ أزمق إؽمح٣مق إؽمدي )شمٗم٥م وم٣ميمف 

 (.03/061()ؽمغم2/016ط()طم416ايمدارومْمٛمل()ت

 )سمٗمدم دم ايمٕمكم(. -زم٣ميمٖم٣مء -إزمراهٝمؿ زمـ همْمريػ

 (.0/083إزمراهٝمؿ زمـ همٜمد ايم٘مقدم ؾمٝمٔمل )يم٣ًمن

إزمراهٝمؿ زمـ همٜمد زمـ ضم٘مٝمؿ ايمٌٌمي )وم٣مل ازمـ فمدي : ؽم٣مئرأضم٣مديثف َمٛم٣مىمغم ووم٣مل احل٣مهمظ: أضمد ايمّمٔمٖم٣مء يمٝمس 

 (.46( )حتٖم٥م/0/084()يم٣ًمن686زمٔمٚمده( )ت

 .-يٟميت -ٞم٣مصا إزمراهٝمؿ زمـ همقري٥م: هق ازمـ

 (.669إزمراهٝمؿ زمـ وم٣مؽمؿ اإلؿمرازمٙمز فمٛمف أزمق حمٚمد فمقم زمـ أمحد وايمٗم٣م  يقٞمس زمـ فمٌد اهلل )صف/

 (.0/083إزمراهٝمؿ زمـ وم٣مؽمؿ زمـ فمقم زمـ ضمًـ ايمً٘م٣مىمل )جمٜمقل ضم٣مل()يم٣ًمن

قٞمس( ( )ىم٣من همٗمٝمًٜم٣م فم٣مزمًدا وم٣ميمف ازمـ ي686إزمراهٝمؿ زمـ وم٣مؽمؿ زمـ هالل زمـ يزيد ايمٗمٝمز أزمق إؽمح٣مق ايمٗمرؿمٌل )ت

 (.62)نمرزم٣مء/

إزمراهٝمؿ زمـ وم٣مؽمؿ زمـ يقٞمس ايمقراق ايمُمٝم٣ٌمين )شمٗم٥م وم٣ميمف أزمق ٞمٔمٝمؿ وأزمق ايمُمٝمخ 

 (.3/075()ؾمٝمخ0/092وايمًٚمٔم٣مين()ذىمر

 (.0/083إزمراهٝمؿ زمـ ومتٝم٥ٌم إصٌٜم٣مين ؾمٝمٔمل )يم٣ًمن

 (.0/085إزمراهٝمؿ زمـ ومداَم٥م اجلٚمحل َمدين )وم٣مل ايمٌزار: يمٝمس زمحج٥م ووم٣مل ازمـ ومْم٣من: ٓ ئمرف()يم٣ًمن 
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 (.0/076هٝمؿ زمـ ومرة إؽمدي إصؿ )ذىمرإزمرا

 (.6/064إزمراهٝمؿ زمـ ومرة اظمخزوَمل )ضم٣مسمؿ

 (.0/085إزمراهٝمؿ زمـ ومْمـ ايمٗمغمواين اظمٜمدي )يم٣ًمن

 (.2/031()طمط625إزمراهٝمؿ زمـ ومٔمٗم٣مع أزمق إؽمح٣مق زمٕمقي إصؾ )شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م()ت

 (.0/663إزمراهٝمؿ زمـ ومٔمٝمس فمـ ٞم٣مهمع )ؤمٝمػ احلدي٧م وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()يم٣ًمن

 (.039راهٝمؿ زمـ ومامص فمٛمف ىمٚمٝمؾ زمـ صمٔمٖمر )صمرإزم

 (.7/93إزمراهٝمؿ زمـ ىمثغم أزمق إؽمح٣مق )أزمق إؽمامفمٝمؾ( اخلقٓين )جمٜمقل ضم٣مل()فم٣ًمىمر

 (.033إزمراهٝمؿ زمـ ىمٚمٝمؾ فمٛمف ىمٚمٝمؾ زمـ صمٔمٖمر )صمر

 (.0/077إزمراهٝمؿ زمـ ىمقدم احل٣ٌمل )ذىمر

 (.7/97إزمراهٝمؿ زمـ جل٣مج فمٛمف أزمق زرفم٥م ايمدَمُمٗمل )فم٣ًمىمر

 (.7/72زمـ ضمًـ أزمق ؿم٣مهر ايمْمرشمٝمثل)جمٜمقل ضم٣مل()فم٣ًمىمرإزمراهٝمؿ زمـ يمٝم٧م 

 -سمٗمدم–إزمراهٝمؿ زمـ َم٣ميمؽ إٞمِم٣مري ايمٌٌمي هق زمـ زمراء زمـ ٞمي 

إزمراهٝمؿ زمـ َم٣ميمؽ ايمٌزار ايمٌٕمدادي )وم٣مل أيب ضم٣مسمؿ: صدوق فم٣مزمد، ووم٣مل ايمدارومْمٛمل : 

 (.2/082()طمط6/031شمٗم٥م()ضم٣مسمؿ

( )ضم٣ٌمن 3/45()ايمًغم2/5ٜمقل ضم٣مل( )ضم٤مإزمراهٝمؿ زمـ َم٣ميمؽ زمـ ضم٣مرث إؾمؼم فمٛمف جم٣مهد ونمغمه )جم

0/652..) 

 (.0/087إزمراهٝمؿ زمـ َم٣ميمؽ فمـ أيب وائؾ )وم٣مل ايمذهٌل: ٓ ئمرف()يم٣ًمن

 (.41) اإلرؾم٣مد/ -يٛمٓمر -إزمراهٝمؿ زمـ َم٣ميمؽ فمـ فمٌد اهلل زمـ يزيد اظمٗمرئ وفمٛمف ايمْمػماين

 إزمراهٝمؿ زمـ َم٣ٌمرك ايمٌٌمي َمـ آل أيب صالزم٥م.

 (.2/085)طمط -أو ايمٛمرد-ق إؽمح٣مق ص٣مضم٤م ايمٛمرسإزمراهٝمؿ زمـ َم٣ٌمرك زمـ فمٌد اهلل أزم
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( وىم٣من يٗمرئ ايمٛم٣مس دم 495إزمراهٝمؿ زمـ َمٌمم زمـ ذيػ ايمٌ٘مري أزمق إؽمح٣مق إٞمديمز )ت 

 (.094دىم٣مٞمف..)صف/

 .-يٟميت -إزمراهٝمؿ زمـ َمتقيف إصٌٜم٣مين: هق ازمـ حمٚمد زمـ ضمًـ 

 (.0/087إزمراهٝمؿ زمـ َمثٛمك ايم٘مقدم )يم٣ًمن

 (.6/049ضم٣مسمؿإزمراهٝمؿ زمـ َمثٛمك فمـ إزوافمل )

إزمراهٝمؿ زمـ جممم ايمٌٕمدادي )وم٣ميمف ازمـ فمدي: ينق احلدي٧م ووم٣مل أزمق أمحد احل٣مىمؿ: ؽم٘متقا 

 (.0/087فمٛمف()يم٣ًمن

 (.2/61إزمراهٝمؿ زمـ حم٣مرب زمـ دشم٣مر فمـ َم٣ٌمرك زمـ ؽمٔمٝمد ايمثقري )ضم٤م

 (.074( )ٞمٝم٣ًمزمقر/434إزمراهٝمؿ زمـ حم٤ٌم زمـ إزمراهٝمؿ أزمق إؽمح٣مق ايمٛمٝم٣ًمزمقري ايمٔمٌدي )ت

 (.0/088حمرز اجلٔمٖمل ؾمٝمٔمل )يم٣ًمنإزمراهٝمؿ زمـ 

 (.0122إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد أزمق إؽمح٣مق ايمِمٖم٣مر اإلؽمؼمازم٣مذي )ىم٣من فمٖمٝمٖم٣ًم شمٗم٥م( )صمر 

 (.0123إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد أزمق ضم٣مصم٤م ايمقراق اإلؽمؼمازم٣مذي )ىمت٤م فمٛمف مج٣مفم٥م( )صمر 

 (7/607( )فم٣ًمىمر 6/067إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد أزمق فمٌد اهلل ايمٌجقم )جمٜمقل ضم٣مل ( )ضم٣مسمؿ 

 (.603( أومرأ ايمٛم٣مس زمٗمرؿم٥ٌم َمدة.. )صف/326إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد إزدي اظمٗمرئ أزمق إؽمح٣مق ايمٗمرؿمٌل )ت 

 إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد إؽمٙمٚمل: هق ازمـ حمٚمد زمـ فم٣ٌمد ايمًٙمٚمل.

 (0/091إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد إؾمٔمري ايمٗمٚمل ؾمٝمٔمل)يم٣ًمن 

: أضم٣مديثف َمقوقفمف ( )يم٣ًمن إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد إَمدي اخلقاص )َمؼموك وم٣ميمف احل٣مىمؿ ووم٣مل ازمـ إزمراهٝمؿ 

0/096) 

 (0/611إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد إٞم٣ٌمري )وم٣مل ازمـ ضمزم : ٓيدري أضمد َمـ هق ( )يم٣ًمن 
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إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد إٞمِم٣مري ايميير اظمٛمجٛمٗمقيت أزمق إؽمح٣مق ايمٗمرؿمٌل ) وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: وىم٣من شمٗم٥م هم٣مواًل 

 (.664( )صف/507فمٖمٝمٖم٣ًم...( )ت

 (.81أزمق حيٝمك ايمٌ٘م٣مء )يقٞمس إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد ايمٌجقم اظمٌمي

 (.48إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد ايمٌخؼمي )وم٣مل احل٣مهمظ: َم٣م فمرهمتف وٓ وصمدسمف..( )حتٖم٥م/

 (68( )ؿم٤م 7/602( )فم٣ًمىمر 2/055ايمٖمٗمٝمف ( )طمط  –إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد ايمٌٕمدادي ) ومٙمٛمًقة 

 (2/051إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد ايمتٝمٚمل أزمق إؽمح٣مق )روى فمٛمف مج٣مفم٥م ( )طمط 

 (6/067ٖمل )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( )ضم٣مسمؿ إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد ايمثٗم

 ( 0/613إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد احليَمل أزمق ضم٣مزم )ىمذزمف َمْمكم ( )يم٣ًمن 

 ( 0/099إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد احلٚميص )وم٣مل ايمذهٌل : نمغم َمٔمتٚمد ( )يم٣ًمن 

 (.33إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد اخلُم٣مب اظمٌمي فمٛمف ايمْمػماين )إرؾم٣مد/

 (0/099هٌل : ٓ ئمرف ( )يم٣ًمن إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد ايمدارع ايمٗم٣م  ) وم٣مل ايمذ

 إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد ايمدؽمتقائل: هق ازمـ حمٚمد زمـ ؽمٔمد زمـ ضمًـ .

 (.600إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد ايمزاهد احلٚمغمي )وم٣مل ايمدارومْمٛمل: ىم٣من ؽمديدًا()ك

 (0/616إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد ايمًٜمٝمقم ؾمٝمٔمل)يم٣ًمن 

 (.058إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد ايمُمٔمراين ايمٌٕمقي أزمق ؽمٜمؾ ايمِمقدم )صمر

 (.0/623ـ حمٚمد ايمِمٖم٣مر أزمق فم٣ٌمد ايمرَمقم )ٓ زمٟمس زمف صدوق دم ضمدي٧م وم٣مل َمًٙمٚم٥م( )ضم٣ٌمن إزمراهٝمؿ زم

 (.047إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد ايمْمػمي أزمق إؽمح٣مق)صمر

 ( 0/097إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد ايمٔم٘م٣مر ) ىمذزمف ايمٖمري٣ميب ونمغمه ( )يم٣ًمن 

 إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد ايمٔمٚمري : اؽمؿ صمده إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد .

 .-يٟميت–اؽمؿ صمده فم٣ٌمد  إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد ايمٕمزال:
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 إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد ايمٕمزال: هق ازمـ حمٚمد زمـ فم٣ٌمد.

 (6/068( )وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ : شمٗم٥م َمٟمَمقن ( )ضم٣مسمؿ 682إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد ايمٖمزاري أزمق إؽمح٣مق ) ت 

 إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد ايمٖمٗمٝمف: اؽمؿ صمده أمحد زمـ فمقم.

 ( 6/064إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد ايمٖمٜمري اظمٌمي ) ضم٣مسمؿ 

 ( 6/067ايمٗمرر ) ضم٣مسمؿ  إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد

 (.0/625إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد ايمٗمقرد )ضم٣ٌمن 

 ( 6/040إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد اظمدين ) وم٣مل أزمقضم٣مسمؿ : ٓ أفمرهمف ( )ضم٣مسمؿ 

 (0/613ؾمٝمٔمل )يم٣ًمن  –زم٣ميمدال  –أو اظمداري  –إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد اظمرادي 

 (.68إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد اظمرادي ومرؿمٌل )نمرزم٣مء/

 (.6/068( ) ضم٣مسمؿ  0/092) ؤمٝمػ احلدي٧م جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( )يم٣ًمن  إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد اظمٗمدد

 (.49إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد ايمٛمجغمَمل )وم٣مل احل٣مهمظ: َم٣م فمرهمتف( )حتٖم٥م/

 إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد ايمٛمٝم٣ًمزمقري ايمٔمْم٣مر: اؽمؿ صمده: فمقم زمـ إزمراهٝمؿ.

 (0/099إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد اهل٣مؾمٚمل ) وم٣مل ايمٔمٗمٝمقم : ضمديثف نمغم حمٖمقظ ( )يم٣ًمن 

 إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد اهلالرم: هق ازمـ حمٚمد زمـ ضم٣مرث.

 (.0/093إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ أزم٣من )وم٣مل إزدي: َمٛم٘مر احلدي٧م()يم٣ًمن

( 436ايمزاهد ايمٛمٝم٣ًمزمقري صقدم )ت -أزمق إؽمح٣مومؽ -إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ أزمق إؽمح٣مق احلغمي

 (.024)جمٜمقل ضم٣مل( )ٞمٝم٣ًمزمقر/

 (.054( )فمٛمف مج٣مفم٥م( )صمر٣444مق ايمٝمزيدي اجلرصم٣مين )تإزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ أزمق إؽمح

 (.0/096إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ إصٌٜم٣مين )ذىمر

 (.0/616إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ ايمٌزار ايمٌٕمدادي )يم٣ًمن
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 (.043إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ اجلرصم٣مين أزمق إؽمح٣مق فمٛمف ازمـ فمدي ونمغمه )صمر

أزمق إؽمح٣مق إٞمديمز ) وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمٔمتٛمٝم٣ًم  -ازمـ ذومل -يَملإزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ احل

 (.093( )صف/492زم٣ميمٔمٙمؿ، َمٗمدَم٣ًم دم ايمٖمٜمؿ، َمـ أهؾ ايمدراي٥م وايمرواي٥م، وىم٣من ذىمٝم٣ًم ٞمٌٝماًل ضم٣مهمٓم٣ًم( )ت 

 (.8إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ ايمرفمٝمٛمل)فمٙمامء 

 (.0/614إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ ايمرهم٣مفمل )ذىمر

 (.7/005( )جمٜمقل ضم٣مل()فم٣ًمىمر487ٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ ايمِم٣ٌمغ أزمق إؽمح٣مق ايمْمرؽمقد )تإزمراه

 (.076إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ ايمٖمٗمٝمف إصقرم أزمق إؽمح٣مق اإلؽمٖمرايٝمٛمل ايمزاهد )َمُمٜمقر( )ٞمٝم٣ًمزمقر/

فمٝمقم ونمغممه٣م ( فمٛمف ازمـ فمدي واإلؽمام310إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ اظم٠مدب أزمق وم٣مؽمؿ اظمٗمري اخلٖم٣مف )ت

 (.055)صمر

 (.0/611إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ ايمقراق ايمٖمراء )ذىمر

إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ أيب اجلحٝمؿ ايمٌٌمي )وم٣مل ايمدارومْمٛمل: ٓ زمٟمس زمف نمٙمط دم أضم٣مدي٧م( 

 (.8/88()ضم٤م33)ىمؼ

 (.02/629()ؽمغمإزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ أيب مح٣مد إؽمدي أزمق إؽمح٣م ق إهبري )جمٜمقل ضم٣مل

 -يٟميت –إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ زمٗمغمة أزمق إؽمح٣مق ايمٌزار اؽمؿ صمده: فمقم زمـ ضمًكم 

 .-يٟميت -إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ صمحش إؽمدي

()شمٗم٥م وم٣ميمف 406إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ صمٔمٖمر ايمِمغمدم ايم٘مٛمدي أزمق إؽمح٣مق اخلٛم٣مزيري )ت

 (.2/057ايمدارومْمٛمل()طمط

هٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ ضم٣مرث ايمتٝمٚمل )َمٛم٘مر احلدي٧م وم٣ميمف أزمق إزمرا

 (.6/063()ضم٣مسمؿ0/093ضم٣مسمؿ()يم٣ًمن

 (.7/005()فم٣ًمىمر362إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ ضمًكم أزمق إؽمح٣مق احلٛم٣مئل )شمٗم٥م وم٣ميمف احلداد( )ت 
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 (.2/024ضم٣مل()طمط إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ طمالد اهلٚمداين أزمق إؽمح٣مق إٞمامؿمل ايم٘مٛمدي)جمٜمقل

 (.050إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ ؽمٜمؾ اظم٠مدب أزمق إؽمح٣مق ازمـ هؾم٣من )صمر

 (.06إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ فمٌد اهلل أزمق إؽمح٣مق إديٌقم فمٛمف ايمدارومْمٛمل ونمغمه )ايمديمٝمؾ/

 (.7/004()فم٣ًمىمر409)تإزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ فمٌد ايمقاضمد أزمق إؽمح٣مق إؽمدي ايمٌزار 

إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ همّمؾ اهل٣مؾمٚمل اظمٔمدل أزمق إؽمح٣مق اظمزىمل ايمٛمٝم٣ًمزمقري ) أشمٛمك فمٙمٝمف احل٣مىمؿ( 

 (.071( )ٞمٝم٣ًمزمقر/422)ت 

 (.2/071إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد أزمق إؽمح٣مق ايمت٣مصمر اظمروزي ايمزصم٣مصمل )جمٜمقل ضم٣مل()طمط

زمـ حمٚمد أزمق إؽمح٣مق ايمٔمٚمري ايم٘مقدم )وم٣مل أزمق أمحد احل٣مىمؿ: همٝمف ٞمٓمر، وىمذا وم٣مل  إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ

 (.2/058()طمط05ازمـ َمٛمده، ووم٣مل حمٚمد زمـ مح٣مد احل٣مهمظ وايمذهٌل: سم٘مٙمؿ همٝمف( )ايمديمٝمؾ/

إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ ؽمٔمٝمد إصٌغ أزمق إؽمح٣مق ايمرفمٝمٛمل ايمٛم٣ًمئل اظمٔمدل )فمٛمف مج٣مفم٥م ووم٣مل 

 (.04( )ايمديمٝمؾ/425: ايمٔمدل ايمٗم٣م ( )تاظمٗمريزي

إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ َمًٙمؿ زمـ ؽم٣ممل ايمْمرؽمقد اخلزافمل )وم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن: ؾمٝمخ فم٣مزمد هم٣موؾ( 

 (.0/621)ضم٣ٌمن 

( )شمٗم٥م وم٣ميمف ايمٖم٣مرد وأؿم٣مل 308إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ َمٜمران اظمٜمرصم٣مين أزمق إؽمح٣مق إؽمٖمرايٛمل )ت

فمٙمٝمف، ووم٣مل ايمذهٌل: اإلَم٣مم ايمٔمالَم٥م إوضمد إؽمت٣مذ رىمـ ايمديـ أضمد اظمجتٜمديـ، ووم٣مل ايمٖم٣مرد دم ايمثٛم٣مء 

( 4/0183( )سمذىمرة احلٖم٣مظ0/68احل٣مىمؿ: إصقرم ايمٖمٗمٝمف اظمت٘مٙمؿ أومر يمف ايمٔمٙمامء زم٣ميمتٗمدم( )وهمٝم٣مت إفمٝم٣من

 (.07/454( )ؽمغم4/041( )ايمٔمػم يمٙمذهٌل0)إحت٣مف/

إؽمح٣مق ايمْمقد ايمٖمٗمٝمف فمٛمف ايمٌٝمٜمٗمل وأزمق زم٘مر اظمزىمل  إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ يقؽمػ أزمق

هـ( )وم٣مل ايمٖم٣مرد: ىم٣من شمٗم٥م َمـ ىم٣ٌمر ايمُم٣مهمٔمٝم٥م، ووم٣مل ايمًٌ٘مل: ايمٖمٗمٝمف ايمٛمٓم٣مر أضمد ىمػماء إصح٣مب( 300)ت

 (.3/626( )ؿمٌٗم٣مت ايمُم٣مهمٔمٝم٥م ايم٘مػمى9/096( )سم٣مريخ اإلؽمالم6)إحت٣مف/
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 ٝمؿ زمـ أيب احلجٝمؿ سمٗمدمإزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ أيب اجلحٝمؿ ايمٌٌمي اؽمؿ صمده: إزمراه

إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ أيب ايمُمٝمقخ أزمق إؽمح٣مق أدَمل )وم٣مل اخلْمٝم٤م: ىمت٤م ايمٛم٣مس فمٛمف 

 (.2/053ووشمٗمقه()طمط

 .-يٟميت –إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ أيب ضمرة صقازمف ازمـ َمًٙمؿ زمـ أيب ضمرة 

 .-يٟميت -إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ أيب فم٣مصؿ: هق ازمـ حمٚمد زمـ أيب فمْم٣مء

 (613أيب فمٌٝمدة زمـ َمٔمـ ايمًٔمدي فمٛمف ازمٛمف حيٝمك )ك إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ 

 (0/089إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ أيب فمْم٣مء )سمرىمف ازمـ َم٣ٌمرك ()يم٣ًمن 

( ) وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمـ أهؾ 350إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ أيب فمٚمرو إٞمديمز أزمق إؽمح٣مق ايمْمٙمٝمْمقم )ت

 (.601ايمِمالح واخلغم وومقرًا فم٣موماًل..( )صف/

 (7/603أيب َم٣ميمؽ )فم٣ًمىمر إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ 

 (.7/006إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ أمحد أزمق إؽمح٣مق ايمْمػمي ايمُم٣مهمٔمل )فم٣ًمىمر

 (.7/000إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ أمحد أزمق إؽمح٣مق ايمٗمرَمٝمًٝمٛمل)جمٜمقل ضم٣مل()فم٣ًمىمر

 (.7/006إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ أمحد ايمٗمٝمز )فم٣ًمىمر

()شمٗم٥م وم٣ميمف 448ْم٣مر ايم٣ًمَمري ايمٔمراومل )تإزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ أيب شمٙم٧ٌم أزمق إؽمح٣مق ايمٔمٌز ايمٔم

 (.05/321()ؽمغم2/025اخلْمٝم٤م()طمط

 (.2إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ زم٣ًمم اهل٣مروين ايمرؾمٝمدي)فمٙمامء 

 . -يٟميت –إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ زم٘مغم: اؽمؿ صمده أمحد زمـ فمٌد اهلل 

 (.097()ك2/029إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ طمٛم٤م ايمٌخ٣مري )طمط

 (.2/071زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ فمٌد اهلل زمـ زم٘مغم )طمطإزمراهٝمؿ 
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إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ فمقم أزمق إؽمح٣مق إرَمقي ايمٖمٗمٝمف) وم٣مل ايمٖم٣مرد: ايمٖمٗمٝمف اظمحدث احل٣مهمظ إصقرم 

ج فمعم ايمِمحٝما وىم٣من  َمـ ىم٣ٌمر اظمحدشمكم وشمٗم٣مهتؿ وىم٣من ٞمًٝم٨م وضمده دم وومتف.. ووم٣مل ايمذهٌل: حمدث ىمٌغم طمرَّ

( )سم٣مريخ 670( )اظمٛمتخ٤م/4هـ( ) إحت٣مف/368.. ومل يرو إٓ ايمٗمٙمٝمؾ( )تأصقيمٝم٣ًم َمتٖمٛمٛم٣مً 

 (.9/343اإلؽمالم/

()شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م 497إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ حمٚمقيف اخلرؽم٣مين ايمٛمٝم٣ًمزمقري أزمق وم٣مؽمؿ ايمزاهد )ت

 (.60()س2/029ووم٣مل احل٣مىمؿ : صدوق ()طمط

٣مق ازمـ ىمامد )احل٣مهمظ وم٣ميمف ايمذهٌل( )سمذىمرة احلٖم٣مظ إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ ه٣مرون ايمًٌتل أزمق إؽمح

0052.) 

() أشمٛمك فمٙمٝمف احل٣مىمؿ 432إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ هُم٣مم أزمق إؽمح٣مق إَمكم ايمٌخ٣مري ايمٖمٗمٝمف )ت

 (05/507()ؽمغم20/025( )طمط023وايمذهٌل( )ٞمٝم٣ًمزمقر/

 (.098إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ إدريس اظمٔمٗمقم )ك

 (7/007ايمدَمُمٗمل )فم٣ًمىمرإزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ أزهر 

 (2/074إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ إؽمؼمزم٣مدي أزمق زرفم٥م ايمٖمٗمٝم٥م )طمط 

 (.056إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ إؽمح٣مق ايم٘مٜم٘مٛمل أزمق إؽمح٣مق اجلرصم٣مين فمٛمف ازمـ أيب ضم٣مسمؿ )صمر

 (.051إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ إؽمح٣مق ايمٛمٝم٣ًمزمقري أزمق إؽمح٣مق )صمر

 (.٣40مين )فمٛمف مج٣مفم٥م( )إرؾم٣مد/إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ إؽمح٣مق زمـ زمرة أزمق إؽمح٣مق ايمِمٛمٔم

 (.7/007إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ أؽمد زمـ فمٌد اظمٙمؽ أزمق حمٚمد احل٣مهمظ )فم٣ًمىمر

 (.0/091()يم٣ًمن2/054إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ إؽمامفمٝمؾ اظمًٚمٔمل ايمٌٌمي )ؤمٝمػ وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل()طمط

 (.0/091إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ أيب فم٣ٌمدة)ؤمٖمف ايمدارومْمٛمل( )يم٣ًمن
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( ) وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمتٖمٛمٛم٣ًم دم ايمٔمٙمقم، 338زمـ حمٚمد زمـ أؾم٨م ايمٖمٜمٚمل أزمق إؽمح٣مق إٞمديمز )تإزمراهٝمؿ 

 (.618وىم٣من يٌٌم ايمٙمٕم٥م وايمٖمرائض واحل٣ًمب...( )صف/

 (.7/008إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ أَمٝم٥م أزمق إؽمح٣مق ايمدَمُمٗمل )فم٣ًمىمر

 (.0/088إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ أيقب اخلرؽم٣مين )جمٜمقل وم٣ميمف َمًٙمٚم٥م()يم٣ًمن

 (.0106إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ أيقب ايمٛمج٣مر )سمخ

 (.2/057()شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م()طمط404إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ أيقب زمـ زمُمغم أزمق وم٣مؽمؿ ايمِم٣مئغ )ت

 (.69( )نمرزم٣مء/674إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ زم٣مز إٞمديمز أزمق إؽمح٣مق )ت

زمـ زمرة  ( سمٗمدم همٝمٚمـ صمده إؽمح٣مق682إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ زمرة )أوزمزة/زم٣ميمزاء(ايمِمٛمٔم٣مين )ت

 (.0/025()دفم٣مء04/450)ؽمغم

 (.03/605إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ زمردون أزمق إؽمح٣مق إهمريٗمل ايمّمٌل )ؽمغم

 (3/819()ؾمٝمخ0/090إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ زمرزخ إصٌٜم٣مين )شمٗم٥م وم٣ميمف أزمق ٞمٔمٝمؿ وأزمق ايمُمٝمخ()ذىمر

 (.2/083إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ زم٘م٣مر زمـ ري٣من ايمٌٕمدادي)طمط

 (.2/022زمـ فمٌٝمد اهلل أزمق إؽمح٣م ق ايمْمػمي )طمطإزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ زمٛمدار 

 (.0/090إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ شم٣مزم٦م إٞمِم٣مري )وم٣مل ازمـ فمدي: روى فمٛمف َمٛم٣مىمغم()يم٣ًمن

 (.6/065إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ شم٣مزم٦م زمـ ذضمٌٝمؾ احلجٌل )صدوق وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ

زمـ زمُم٘مقال: وىم٣من همٗمٝمٜم٣ًم ضم٣مهمٓم٣ًم ( ) وم٣مل ا530إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ شم٣ٌمت ايمٗمرؿمٌل أزمق إؽمح٣مق إٞمديمز )ت

 (.662َمتٝمٗمٓم٣ًم أطمذ ايمٛم٣مس فمٛمف دم آطمر فمٚمره..( )صف/

 (.0/093إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ صمٌغم زمـ َمْمٔمؿ )جمٜمقل ضم٣مل وم٣ميمف احل٣مهمظ ()يم٣ًمن

فمٌد إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ صمحش إؽمدي )جمٜمقل ضم٣مل()وصمٔمؾ ازمـ أيب ضم٣مسمؿ: اؽمؿ صمده 

 (.6/063()ضم٣مسمؿ2/5اهلل()ضم٤م
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 (.2/071()جمٜمقل ضم٣مل()طمط479)ت -ازمـ ؽم٣مصمل -ٚمد زمـ صمٔمٖمر أزمق ايمٗم٣مؽمؿإزمراهٝمؿ زمـ حم

إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ ضم٣مرث زمـ حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ فمرق احلٚميص ايمٝمحِمٌل )وم٣مل ايمذهٌل: نمغم َمٔمتٚمد( ) 

 (.44إرؾم٣مد/

ايمثٗم٣مت( إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ ضم٣مرث زمـ َمٝمٚمقن أزمق إؽمح٣مق ازمـ ٞم٣مئٙم٥م )فمٛمف مج٣مفم٥م، ووم٣مل ايمًٚمٔم٣مين: أضمد 

 (.0/022()دفم٣مء0/088( )ذىمر43( )إرؾم٣مد/690)ت

 (.2/053إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ ضمًـ أزمق إؽمح٣مق احلريري )طمط

 (.030إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ ضمًـ أزمق فمٚمران ايمِمٝمدٓين )صمر

()وم٣مل ازمـ صمقزي: وم٣مل زمٔمض احلٖم٣مظ: ٓ جتقز ايمرواي٥م 416إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ ضمًـ إصٌٜم٣مين ايمْمٝم٣من)ت

 (.0/093ٚمده ازمـ َمٛمده ، ووم٣مل ايمذهٌل: اهتٚمقه()يم٣ًمنفمٛمف، ومل حي

 (.2/052إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ ضمًـ ايم٣ًمَمري )طمط

( )وم٣مل أزمق ايمُمٝمخ: ىم٣من َمـ 416)ت -ازمـ َمتقيف -إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ ٞمٌم أزمق إؽمح٣مق إصٌٜم٣مين

اإلَم٣مم اظمٟمَمقن ايمٗمدوة،  َمٔم٣مدن ايمِمدق، ووم٣مل اظمٗمريزي: ىم٣من أىمثرهؿ فم٣ٌمدة وأضمًٛمٜمؿ إؽمٛم٣مدًا، ووم٣مل ايمذهٌل:

وىم٣من ضم٣مهمٓم٣ًم ضمج٥م َمـ َمٔم٣مدن ايمِمدق شمٗم٥م، ووم٣مل ايمِمٖمدي: ىم٣من ضم٣مهمٓم٣ًم صدووم٣ًم( ) 

 (.0/089()ذىمر03/036()ؽمغم4/315()ؾمٝمخ45إرؾم٣مد/

 إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ ٞمٌم أزمق إؽمح٣مق ايمٌٌمي هق ايمذي ومٌٙمف.

 (.6/041إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ ضمًكم ايمٌخ٣مري)ضم٣مسمؿ

زمـ ضمًكم زمـ ضمًـ ايمٗمْم٣من أزمق إؽمح٣مق ايمٔم٣مزمد ايمٛمٝم٣ًمزمقري )وم٣مل احل٣مىمؿ: ايمرصمؾ ايمِم٣ميما  إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد

 (.022( )ٞمٝم٣ًمزمقر/457ازمـ حمدث ايمٌٙمد( )ت

اظمُمٜمقران:  -إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ ضمًكم زمـ ؾمٛمٓمغم إَمقي أزمق إؽمح٣مق ص٣مضم٤م أيب صمٔمٖمر زمـ َمٝمٚمقن

ٙمؿ وايمٌح٧م فمعم ايمرواي٥م وايمتٗمٝمٝمد هل٣م وايمّمٌط وىم٣مٞم٣م َمٔم٣ًم ىمٖمرد ره٣من دم ايمٔمٛم٣مي٥م ايم٘م٣مَمٙم٥م زم٣ميمٔم -زم٣ميمِم٣مضمٌكم
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ظمُم٘مٙمٜم٣م، وىم٣من أزمق إؽمح٣مق هذا زاهدًا هم٣مواًل صقاَم٣ًم ومقاَم٣ًم ورفم٣ًم ىمثغم ايمتالوة يمٙمٗمرآن، وىم٣من يٕمٙم٤م فمٙمٝمف فمٙمؿ 

احلدي٧م وايمتٚمٝمٝمز يمف واظمٔمرهم٥م زمْمرومف وايمرواي٥م وايمتٗمٝمٝمد، ؾُمٜمر زم٣ميمٔمٙمؿ وايمْمٙم٤م واجلٚمع وآصمتٜم٣مد وايمثٗم٥م، وىم٣من 

 (.07/050( )ؽمغم098( )صف/316رًا ٕهؾ ايمٌدع.. ورضمؾ ايمٛم٣مس إيمٝمٜمام َمـ أهم٣مق..( )تؽمٛمٝم٣ًم َمٛم٣مهم

()وم٣مل أزمق ايمُمٝمخ: ىم٣من أضمد احلٖم٣مظ، ووم٣مل 454إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ محزة زمـ فمامرة أزمق إؽمح٣مق إصٌٜم٣مين )ت

 ()سمذىمرة3/641()ؾمٝمخ0/099أزمق ٞمٔمٝمؿ : واضمد زَم٣مٞمف دم احلٖمظ ووم٣مل ايمذهٌل: احل٣مهمظ ايمث٦ٌم()ذىمر

 (.4/901احلٖم٣مظ

 (.611إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ محقيف فمٛمف همّمؾ زمـ فم٣ٌمس ايمرازي )ك

 (.2/096إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ طم٣ميمد زمـ يزيد اظمروزي )طمط

 (.0/611إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ طمِمٝم٤م أزمق إؽمح٣مق ايمٔم٣ًمل إصٌٜم٣مين )ذىمر

 (.0/610ك()يم٣ًمنإزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ طمٙمػ زمـ ومديد أزمق إؽمح٣مق اظمٌمي)وم٣مل ازمـ يقٞمس:مل ي٘مـ زمذا

 (.0/093إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ طمٙمٝمد أزمق إؽمح٣مق ايم٘مرَم٣مين إصٌٜم٣مين )طمط

( ) وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من ضم٣مهمٓم٣ًم 507إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ طِمغمة ايمٗمرؿمٌل أزمق إؽمح٣مق إٞمديمز )ت

 (. 663يمٙمحدي٧م..( )صف/

 (.2/024إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ داود زمـ ؽمٙمٝمامن أزمق زم٘مر ايمٔمْم٣مر )طمط

 (.6/069()ضم٣مسمؿ0118زمـ حمٚمد زمـ دهٗم٣من أزمق إؽمح٣مق ايمٌٕمدادي )روى فمٛمف أزمق ضم٣مسمؿ وازمٛمف()سمخإزمراهٝمؿ 

 (.992إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ رهم٣مفم٥م إٞمِم٣مري )سمخ

 (6/069إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ ززمٝمد اهلٚمداين اخلٝمقاين )ٓ زم٣مس زمف وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ()ضم٣مسمؿ 

( 330)ت -ازمـ إهمٙمٝمقم -ايمٗمرر أزمق وم٣مؽمؿ ايمٗمرؿمٌلإزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ زىمري٣م زمـ زىمري٣م زمـ َمٖمرج ايمزهري 

 (.612أشمٛمك فمٙمٝمف ازمـ زمُم٘مقال. )صف/

 (.0100( ) سمخ6/067إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ زي٣مد إهل٣مين احلٚميص ) ضم٣مسمؿ
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 (.095( )صف/497إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ ؽمٔمٝمد ايمٗمٝمز أزمق إؽمح٣مق ايمٗمرؿمٌل )ت 

يمدؽمتقائل ايمتًؼمي احل٣مهمظ )فمٛمف مج٣مفم٥م ووصٖمف إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ ؽمٔمٝمد زمـ ضمًـ أزمق إؽمح٣مق ايمٌزاز ا

 (.45ايمًٚمٔم٣مين واظمٗمرئ زم٣محل٣مهمظ( )إرؾم٣مد/

 (.0/092()وم٣مل أزمق ٞمٔمٝمؿ:سمرك ضمديثف()يم٣ًمن684إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ ؽمٔمٝمد زمـ هالل ايمثٗمٖمل )ت

()شمٗم٥م وم٣ميمف ايمذهٌل/وروى فمٛمف 418إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ ؽمٖمٝم٣من أزمق إؽمح٣مق ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ت

 .(03/400مج٣مفم٥م()ؽمغم

 (.6/069إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ ؽمالم ايمٌٝم٘مديـ أزمق إؽمح٣مق ايمًٙمٚمل )ضم٣مسمؿ

()وم٣مل ايمذهٌل : همٝمف 646إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ زمالل زمـ أيب ايمدرداء إٞمِم٣مري )ت

 (.7/047()فم٣ًمىمر0/610صمٜم٣ميم٥م()يم٣ًمن

 (.2/055إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ فمٌد اهلل أزمق إؽمح٣مق اهل٣مؾمٚمل )طمط

حمٚمد زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ همتحقن أزمق إؽمح٣مق إٞمديمز ) وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: فمٛمل زم٣محلدي٧م وٞمٗمٙمف إزمراهٝمؿ زمـ 

 (.660وروايتف ومجٔمف، وىم٣من رصماًل هم٣مواًل وٓ أفمٙمٚمف ضمدث( )صف/

 (.2/5إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ ذضمٌٝمؾ َمدين فمٛمف فمٌد اهلل زمـ وه٤م )ضم٤م

ـ زمُم٘مقال: ىم٣مٞم٦م يمف فمٛم٣مي٥م وؿمٙم٤م وؽمامع إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ ؾمٛمٓمغم إَمقي أزمق إؽمح٣مق إٞمديمز ) وم٣مل ازم

وديـ وهمّمؾ وىم٣من يٌٌم احلدي٧م وفمٙمٙمف، ضمٖمظ اظمدوٞم٥م واظمًتخرصم٥م، وىم٣من يٙمٗمل اظم٣ًمئؾ َمـ نمغم أن يٚمًؽ 

 (.610)صف/ -هق ايمذي ؽمٌؼ همٝمٚمـ صمده )ضمًكم زمـ ؾمٛمٓمغم( –ىمت٣مزم٣ًم وٓ يٗمدم َمًٟميم٥م وٓ ي٠مطمر( 

 (.2/027()طمط0/091يم٣ًمن( ) 452إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ ؾمٜم٣مب أزمق ؿمٝم٤م ايمٔمْم٣مر )ت

()شمٗم٥م وم٣ميمف 439إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ ص٣ميما زمـ ؽمٛم٣من أزمق إؽمح٣مق ايمٗمرر ايمدَمُمٗمل )ت

 (.7/049()فم٣ًمىمر02/543ايم٘م٣ًمئل()ؽمغم

 (.052إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ صدوم٥م ايمٔم٣مَمري )ؤمٖمف ايمدارومْمٛمل وم٣ميمف ايمذهٌل()م 
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 (.045ايمذهٌل: ٓ زمٟمس زمف()ومط()وم٣مل 403إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ وح٣مك ايمٖم٣مرد أزمق إؽمح٣مق إفمقر )ت

إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ ؿمٙمح٥م زمـ حمٚمد أزمق إؽمح٣مق ايمتٝمٚمل اظمدين )شمٗم٥م وم٣ميمف ئمٗمقب زمـ ؾمٝمٌف ونمغمه 

 (.3/5()ضم٤م45()ج

 (.0/089إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ فم٣مصؿ فمـ أزمٝمف )جمٜمقل وم٣ميمف ايمٔمٗمٝمقم ووم٣مل ايمذهٌل: ٓ ئمرف()يم٣ًمن

 (.0/614()ذىمر449تإزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ فم٣مَمر أزمق إؽمح٣مق ايمت٣مصمر )

ال ايمتًؼمي اظمٔمدل)فمٛمف مج٣مفم٥م( )إرؾم٣مد/ (. )ضم٣ٌمن 47إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ فم٣ٌمد أزمق إؽمح٣مق ايمًٙمٚمل ايمٕمزَّ

 (.0/027( )دفم٣مء 0/620

 (0/098إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ فم٣ٌمس اخلتقم ايمٗمٚمل ؾمٝمٔمل )يم٣ًمن 

 (.6/069إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ فم٣ٌمس ايمُم٣مهمٔمل )صدوق وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ

 (7/097)فم٣ًمىمر  –ازمـ فمٙمٝمؾ  –هٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ فمٌد إفمعم أزمق وم٣مؽمؿ إٞمِم٣مري إزمرا

 (.02إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اجل٣ٌمر)فمٙمامء 

 (0111()سمخ 6/068إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ شمقزم٣من احلج٣مزي )جمٜمقل ضم٣مل ()ضم٣مسمؿ 

 (.614إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ ؽمٔمٝمد زمـ زرارة )ك 

( 45زمـ حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ وشمٝمؼ اإلؾمٌٝمقم )أشمٛمك فمٙمٝمف احل٣مهمظ ووم٣مل: ىم٣من إَم٣مَم٣ًم جمقدًا...( )حتٖم٥م/ إزمراهٝمؿ

 (.0/091)ايمٙم٣ًمن/

()روى فمٛمف ايمدار ومْمٛمل 465إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ فمٌد ايمرضمٝمؿ زمـ َمٛمِمقرأزمق إؽمح٣مق ايمٗمقاس اظمٔمِمقب)ت 

 (2/026ونمغمه ()طمط 

 (7/097ر ايمٔم٣مزمد احلٝمٖمل ) فم٣ًمىمر إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ فمٌد ايمرزاق أزمق ؿم٣مه

 (0/091إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ فمٌد ايمٔمزيز زمـ فمٚمر ايمزهري )وم٣مل ازمـ فمدي فم٣مَم٥م ضمدي٧م َمٛم٣مىمغم()يم٣ًمن 
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()طمط 7/094إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل أزمق إؽمح٣مق ايمٌٕمدادي احلٛمٌقم )روى فمٛمف مج٣مفم٥م ()فم٣ًمىمر 

2/022) 

()ؽمغم ٣626مزمقري حمٚمش)وم٣مل ايمذهٌل:حمٙمف ايمِمدق ()ت إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل أزمق إؽمح٣مق ايمٛمٝمً

04/33) 

 (7/095إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل أمحد أزمق إؽمح٣مق إؽمدي )جمٜمقل ضم٣مل ()فم٣ًمىمر 

 (.070إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ أيب زم٘مر اخل٣ٌمز اظمذىمر ايمرازي )ٞمٝم٣ًمزمقر/

 (7/094إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ زم٘م٣مر )فم٣ًمىمر 

 (04/456()جمٜمقل ضم٣مل ( )ؽمغم 682إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ ؽمقيد أزمق إؽمح٣مق ايمُم٣ٌمَمل )ت 

 (6/064إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ فمٌد ايمٗم٣مري )ضم٣مسمؿ 

 (7/092إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ فمقم أزمق فمٌد اهلل ايمٔمٗمٝمقم اجلزري اظمٗمرىء )فم٣ًمىمر 

 (7/055)فم٣ًمىمر  –ـ حمٚمد أزمق إؽمح٣مق اهل٣مؾمٚمل زمـ ؾم٘مٙم٥م إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زم

 (2/027إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ َمٜمران أزمق إؽمح٣مق إصٌٜم٣مين )طمط 

 (0/098إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ َمقؽمك اهل٣مؾمٚمل ؾمٝمٔمل )يم٣ًمن 

 سمٗمدم همٝمٚمـ صمده صمحش. -إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل صمحش

 (.60ايمٗم٣مري)فمٙمامء إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ فمٌدون 

()صدوق ضم٣مهمظ وم٣ميمف اخلْمٝم٤م()طمط 310إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ فمٌٝمد أزمق َمًٔمقد احل٣مهمظ ايمدَمُمٗمل )ت  

 (.30( )حتٖم٥م/7/099()فم٣ًمىمر 2/076

 (0/093()ذىمر 41إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ فمٌٝمد اهلل زمـ فمٚمر أزمق إؽمامفمٝمؾ إصٌٜم٣مين )ؿم٤م 

 (04/063()ؽمغم 679ايمّمٌل )ت  إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ فمٌٝمد اهلل زمـ َمدزمر أزمق إؽمح٣مق
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()ؽمغم 7/098إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ فمٌٝمد زمـ صمٜمٝمٛم٥م أزمق إؽمح٣مق ايمُمٜمرزوري )روى فمٛمف مج٣مفم٥م ()فم٣ًمىمر 

05/639) 

 (8/75إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ فمثامن احليَمل ىمقدم )ضم٤م 

س زمف ()وم٣مل ايمدارومْمٛمل :يمٝمس زمٗمقي /وَمرة :ٓ زمٟم409)ت  –ٞمٖمْمقي٥م ايمٛمحقي  –إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ فمرهم٥م 

 (2/055( )طمط 0/614()يم٣ًمن 05/75ووم٣مل اخلْمٝم٤م : صدوق ،ووم٣مل اظمرززم٣مين : شمٗم٥م صدوق[)ؽمغم 

 .-سمٗمدم -إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ فمرق: هق ازمـ حمٚمد زمـ ضم٣مرث

()جمٜمقل ضم٣مل ()فم٣ًمىمر 393إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ فمٗمٝمؾ زمـ زيد أزمق إؽمح٣مق ايمٖمر  ازمـ أيب ايمممزوري )ت 

7/610) 

قم زمـ إزمراهٝمؿ زمـ َمٔم٣موي٥م أزمق إؽمح٣مق ايمٛمٝم٣ًمزمقري ايمٔمْم٣مر ايمِمٝمدٓين )وم٣مل ايمٖم٣مرد: إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ فم

( )سم٣مريخ 3ؾمٝمخ َمًتقر شمٗم٥م َمـ أهؾ ايمِمالح يٗمٔمد فمعم ضم٣مٞمقسمف وئمتٚمده ايمٛم٣مس َٕم٣مٞمتف ودي٣مٞمتف( )إحت٣مف/

 (.9/024اإلؽمالم

ؾ وم٣ميمف ايمدار ومْمٛمل ()شمٗم٥م هم٣مو651إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ فمقم زمـ زمْمح٣من أزمق إؽمح٣مق اظمحت٤ًم ايمتٚمٝمٚمل )ت 

 (2/023( )طمط 61ووم٣مل ازمـ صمقزي: ىم٣من شمٗم٥م هم٣مواًل، ووشمٗمف ايمٗمقاس( )ايمديمٝمؾ/

)ؤمٝمػ وم٣ميمف ايمدار ومْمٛمل ، ووم٣مل ضمًـ زمـ فمقم ايمٌٌمي: –ازمـ زمٗمغمة  –إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ فمقم زمـ ضمًكم 

 (.0/618()يم٣ًمن 2/058(()طمط 083يمٝمس زم٣مظمر ( )ؽمٜمؿ/

()ؽمغم 7/616)فم٣ًمىمر  –اإلَم٣مم  –هلل زمـ ضمًكم أزمق إؽمح٣مق اهل٣مؾمٚمل إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ فمقم زمـ فمٌد ا

5/479) 

 (2/073()طمط 332إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ فمٚمر زمـ حيٝمك أزمق ؿم٣مهر ايمٔمٙمقي )ت 

 (0/614()ذىمر 458إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ هم٣مطمر زمـ حمٚمد أزمق إؽمح٣مق ايمنجي٣مين )ت 

 (0/098إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ هم٣مرس ايمٛمٝم٣ًمزمقري ؾمٝمٔمل )يم٣ًمن 
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 (2/070()طمط 485زمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ همتا أزمق إؽمح٣مق اظمِمٝميص احلٙمٌل )صدوق وم٣ميمف ايمػموم٣مين ()ت إ

 (6/067إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ همراس ايمِمٛمٔم٣مين )ضم٣مسمؿ 

 (0/098إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ ومريش ؾمٝمٔمل )يم٣ًمن 

 (2/074()طمط 365إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ ىمرد ازاد أزمق إؽمح٣مق اظم٠مدب )ت 

 (6/040أوَم٣مىمٛمف )شمٗم٥م وم٣ميمف أزمق زرفم٥م ()ضم٣مسمؿ  –إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ َم٣مهمٛمف 

()ؾمٝمخ 0/090()ذىمر 413إصٌٜم٣مين )ت  –ازمـ َم٣م هقي٥م –إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ َم٣ميمؽ أزمقإؽمح٣مق ايمٗمْم٣من 

3/59) 

 (7/604إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ أمحد ايمٔمٙمقي ايم٘مقدم )جمٜمقل ضم٣مل()فم٣ًمىمر 

 (02/362()ؽمغم 480زمـ حمٖمقظ ايمٛمٝم٣ًمزمقري )روى فمٛمف مج٣مفم٥م ()ت  إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ حمٚمد

 (.0/624إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ َمرزوق ايم٣ٌمهقم ايمٌٌمي )ضم٣ٌمن 

 (0/089()يم٣ًمن 2/096إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ َمروان زمـ هُم٣مم ايمٔمتٝمؼ )وم٣مل ايمدارومْمٛمل : نمٚمزوه ()طمط 

 (2/023إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ َمًٙمؿ زمـ فمثامن أزمق إؽمح٣مق ايمرازي )طمط 

إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ َمٔمروف أزمق إؽمح٣مق ايمراؽمٌل )وم٣مل ايمذهٌل : روى فمٛمف ايمممواين ايم٘مذاب هم٘مٟمٞمف اطمتٙمؼ 

 (0/093اؽمٚمف ()يم٣ًمن 

( 451إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ َم٘متقم اظمًتٚمقم أزمق إؽمح٣مق ايمٗمْم٣من اظم٘متقَمل ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ت زمٔمد

 (.027)ٞمٝم٣ًمزمقر/

 –يٟميت –ده إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ َمٛمده : اؽمؿ صمده حيٝمك زمـ َمٛم

( )اإلَم٣مم ايم٘مٌغم ؾمٝمخ ايمُم٣مهمٔمٝمف( )ؽمغم 358إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ َمقؽمك ايمنوي ايمُم٣مهمٔمل أزمق إؽمح٣مق )ت 

08/037.) 

 (0/610إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ َمٝمٚمقن ايم٘مقدم )وم٣مل إزدي :َمٛم٘مر احلدي٧م ووم٣مل ايمذهٌل :ٓ أفمرهمف ()يم٣ًمن 
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 إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ ٞم٣مئٙم٥م : اؽمؿ صمده ضم٣مرث سمٗمدم.

( )وم٣مل ايمذهٌل :اإلَم٣مم احل٣مهمظ ()ؽمغم 695ؿ زمـ حمٚمد زمـ ٞمقح احل٣مهمظ أزمق إؽمح٣مق زمـ أيب ؿم٣ميم٤م)ت إزمراهٝم

 (612()ك 04/537

 (0/088إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ ه٣مرون ايمتٚمٝمٚمل )وم٣مل َمًٙمٚم٥م : ىم٣من ؤمٝمٖم٣ًم : وىم٣من صدوق ()يم٣ًمن  

 سمٗمدم . -إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ هُم٣مم ايمٌخ٣مري : اؽمؿ صمده :أمحد زمـ هُم٣مم 

()وم٣مل ايمدار ومْمٛمل : شمٗم٥م صدوق ووم٣مل اخلْمٝم٤م: ىم٣من 410ؿ زمـ حمٚمد زمـ هٝمثؿ أزمق وم٣مؽمؿ ايمٗمْمٝمٔمل )ت إزمراهٝم

 (2/053ضمًـ اظمٔمرهم٥م زم٣محلدي٧م وشمٗم٥م َمتٝمٗمٓم٣ًم()طمط 

 (.613إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ وؾمٝمؼ أزمق إؽمح٣مق إٞمديمز ) وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من شمٗم٥م همٝمام رواه وٞمٗمٙمف( )صف/

 (0/098ايمٌخ٣مري )جمٜمقل وم٣ميمف ازمـ ضمزم ونمغمه ()يم٣ًمن  إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ حيٝمك ايمٔمدوي

()وم٣مل اخلْمٝم٤م : شمٗم٥م زمث٦م ( ) 426إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ حيٝمك زمـ ؽمختقي٥م أزمق إؽمح٣مق اظمزىمل ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ت 

 (02/023( )ؽمغم 0()س 2/028طمط 

َم٣مٞمف َمثٙمف ووم٣مل ()وم٣مل أزمق ايمُمٝمخ : مل ي٘مـ دم ز461إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ حيٝمك زمـ َمٛمده أزمق إؽمح٣مق احل٣مهمظ )ت 

 (619()ك 3/662()ؾمٝمخ 0/097أزمق ٞمٔمٝمؿ : احل٣مهمظ سم٣مم ايمٔمٛم٣مي٥م () ذىمر 

()وم٣مل ايمذهٌل : شمٗم٥م ، ووم٣مل اخلٙمٝمقم : 465إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ ئمٗمقب أزمق إؽمح٣مق اهلٚمداين ايمؼمايب )ت 

 (7/605()فم٣ًمىمر 05/489فمّديمقه ()ؽمغم 

 (.0/095()يم٣ًمن454إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ ئمٗمقب ايمًٙمٚمل )ت

إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ ئمٗمقب اهلٚمذاين ايمٌزاز يمٗمٌف ممقس )ضم٣مهمظ مهذان وم٣ميمف ايمذهٌل. ووشمٗمف ص٣ميما ونمغمه( 

 (.809)سمذىمرة احلٖم٣مظ 

 (0/089إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ يقؽمػ إٞمِم٣مري ايمٗمْمٝمٔمل أو ايمٗمْمٝمقم )يم٣ًمن 

 (.8إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ يقؽمػ اظمٗمرىء)فمٙمامء 
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أؾمٔمري، وىم٣من همٗمٝمٜم٣ًم َم٣ميم٘مٝم٣ًم  -ازمـ اظمرأة -ود أزمق حمٚمد اظم٣ميمٗملإزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ يقؽمػ زمـ ده٣مق إ

 (.0/666)يم٣ًمن

 (6/068( )ضم٣مسمؿ 0106إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد فمـ أيقب زمـ ٞمج٣مر ) سمخ 

 (6/046إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد فمـ وه٤م زمـ َمٛمٝم٥م ) ضم٣مسمؿ 

 ( 0/099إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمدايمُم٣مَمل ) جمٜمقل وم٣ميمف ايمٔمٗمٝمقم ( )يم٣ًمن 

 ( 606إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمدايمِمٝمدٓين اؽمؿ صمده: فمقم زمـ إزمراهٝمؿ )ك 

 ( 603إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمدايمٔمٌدري ) ك 

( )ؽمغم 7/608( )روى فمٛمف مجع ( )فم٣ًمىمر 699إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمقد زمـ محزة أزمق إؽمح٣مق ايمٛمٝم٣ًمزمقري ) ت 

03/79  ) 

 (0/613ن إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمقد زمـ طمغم اظمٗمري )وم٣مل ايمذهٌل : صدوق ويمٝمس زمٚمتٗمـ ( )يم٣ًم

 إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمقد زمـ َمٝمٚمقن :صقازمف : ازمـ حمٚمد زمـ َمٝمٚمقن سمٗمدم.

 (2/087إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمقي٥م ايمِمقدم ) طمط 

 (7/660إزمراهٝمؿ زمـ خمٙمد احلٌٝمقم ) فم٣ًمىمر 

( )وىم٣من أدي٣ًٌم طمْمٝم٣ًٌم همِمٝمح٣ًم. وم٣ميمف ازمـ زمُم٘مقال( 371إزمراهٝمؿ زمـ خمٙمد اظم٣ميمٗمل أزمق إؽمح٣مق إٞمديمز )ت فَممْم 

 (.609)صف/

 (0142( ) سمخ 6/048إزمراهٝمؿ زمـ َمرشمد ايم٘مٛمدي فمـ أيب ص٣مدق ) جمٜمقل ضم٣مل ( )ضم٣مسمؿ 

( ) وم٣مل ازمـ أيب ضم٣مسمؿ : شمٗم٥م صدوق ، 671إزمراهٝمؿ زمـ َمرزوق أزمق إؽمح٣مق ٞمزيؾ َمٌم زمٌمي إصؾ ) ت 

 (6/047( )ضم٣مسمؿ 06/455ووم٣مل ازمـ زمقٞمس :شمٗم٥م زمث٦م ()ؽمغم 

 (4/047ث٥م وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( )ضم٣مسمؿ إزمراهٝمؿ زمـ َمرزوق ايمٌٌمي فمـ أزمٝمف )ؾمٝمخ ي٘مت٤م ضمدي

 (36إزمراهٝمؿ زمـ َمرزوق ايمثٗمٖمل ) جمٜمقل ضم٣مل ( )ج 
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 (2/089إزمراهٝمؿ زمـ َمنور أزمق إؽمح٣مق ايمٖم٣مَمل ) طمط 

 (6/048إزمراهٝمؿ زمـ َمًٔمدة فمـ ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ َمرؽماًل ) جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ () ضم٣مسمؿ 

( 06/569ر اهلٚمداين ) صدوق وم٣ميمف ازمـ أيب ضم٣مسمؿ ( )ؽمغم إزمراهٝمؿ زمـ َمًٔمقد زمـ فمٌد احلٚمٝمد أزمق حمٚمد ايمٗمر

 (6/031)ضم٣مسمؿ 

 (0/615( ) يم٣ًمن 7/633إزمراهٝمؿ زمـ َمً٘مكم ايمٌٌمي ) فم٣ًمىمر 

 (0/615إزمراهٝمؿ زمـ َمًٙمؿ اخلقارزَمل )يم٣ًمن 

 (0163( )سمخ 6/046إزمراهٝمؿ زمـ َمًٙمؿ ايمٖمٜمري فمٛمف زم٘مر زمـ فمٚمرو )ضم٣مسمؿ 

 (0160( ) سمخ 6/046إزمراهٝمؿ زمـ َمًٙمؿ زمـ أيب صمره ) ضم٣مسمؿ 

 (605إزمراهٝمؿ زمـ َمًٙمؿ زمـ رؾمديـ إَم٣مم صم٣مَمع ايمٌٌمة فمٛمف فمٌدان إهقازي )ك 

 (2/082إزمراهٝمؿ زمـ َمًٙمؿ زمـ فمثامن زمـ َمًٔمقد احلذيٖمل ايمٔمٌز )وم٣مل اخلْمٝم٤م : حمٙمف ايمِمدق ( )طمط 

 (0/615إزمراهٝمؿ زمـ َمًٙمؿ زمـ هالل ايميير ايم٘مقدم ) يم٣ًمن 

 (0165()سمخ  6/048فمٛمف أطمقه إؽمامفمٝمؾ ايمٗمٔمٛمٌل ) ضم٣مسمؿ إزمراهٝمؿ زمـ َمًٙمٚم٥م زمـ ومٔمٛم٤م ايمٗمٔمٛمٌل 

 (6/049إزمراهٝمؿ زمـ َمِمٔم٤م ايمرازي )صدوق وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم ( )ضم٣مسمؿ 

 (.40إزمراهٝمؿ زمـ َمّم٣مء زمـ ؿم٣مرق إؽمدي أزمق إؽمح٣مق ومغماوين )ىم٣من رصماًل ص٣محًل٣م وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( )نمرزم٣مء/

 (.073إزمراهٝمؿ زمـ َمّم٣مرب أزمق إؽمح٣مق ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ٞمٝم٣ًمزمقر/

 (.057إزمراهٝمؿ زمـ َمْمرف اظمْمردم أزمق أمحد )صمر

 (.0158( )صمر 639إزمراهٝمؿ زمـ َمْمرف زمـ حمٚمد زمـ فمقم أزمق إؽمح٣مق اإلؽمؼمازم٣مذي )ت 

 (.86إزمراهٝمؿ زمـ َمْمروح اظمٌمي أزمق إؽمح٣مق َمقلم طمقٓن )ص٣ميما احلدي٧م وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( )يقٞمس

 (0131إزمراهٝمؿ زمـ َمْمٙم٤م زمـ ؽم٣مئ٤م زمـ أيب وادفم٥م ايمٗمرر اظمدين )سمخ 

 (7/665إزمراهٝمؿ زمـ َمْمٜمر أزمق ؿم٣مهر اجلرصم٣مين ايم٣ًٌمك ) فم٣ًمىمر 
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 (0/615إزمراهٝمؿ زمـ َمْمٜمر ايمٖمٜمري )وم٣مل ايمذهٌل : ٓيدري َمـ ذا ( )يم٣ًمن 

( )وم٣مل ازمـ ٞمٗمْم٥م: ىم٣من 266إزمراهٝمؿ زمـ َمٓمٖمر زمـ إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد ايمقافمظ أزمق إؽمح٣مق اظمقصقم ازمـ ايمػمين )ت

 (.36( )حتٖم٥م0/615( )ايمٙم٣ًمنهمٝمف سم٣ًمهؾ، ووم٣مل احل٣مهمظ: ىم٣من هم٣مواًل..

 (.2/089) طمط  –ايمٌٛمدار  –إزمراهٝمؿ زمـ َمٓمٖمر زمـ فمٌٝمد اهلل ايمًٚم٣ًمر أزمق إؽمح٣مق 

 (0/612إزمراهٝمؿ زمـ َمٔم٣مذ ؾمٝمٔمل ) يم٣ًمن 

 (6/049إزمراهٝمؿ زمـ َمٔم٣موي٥م احلذاء ) ضم٣مسمؿ 

 (2/087إزمراهٝمؿ زمـ َمٔم٣موي٥م زمـ صمٌٙم٥م ازمق إؽمح٣مق ايم٣ٌمهقم ) جمٜمقل ضم٣مل ( ) طمط 

( )فمٛمف مج٣مفم٥م، ووم٣مل ايمًٚمٔم٣مين: 678وي٥م زمـ ذىمقان زمـ أيب ؽمٖمٝم٣من أزمق إؽمح٣مق ايمٗمٝمناين )تإزمراهٝمؿ زمـ َمٔم٣م

 (.35ىم٣من َمـ َمُم٣مهغم اظمحدشمكم( )إرؾم٣مد/

إزمراهٝمؿ زمـ َمٔم٣موي٥م زمـ همرات ايم٘مرازمٝمز ايمزي٣مدي اخلزافمل )وم٣مل ايمٔمٗمٝمقم :خي٣ميمػ دم ضمديثف ، ووم٣مل ايم٣ًمصمل : 

 (8/81()ضم٤م  0/612)يم٣ًمن وم٣ميمقا : هق ؤمٝمػ : ووم٣مل إزدي :ؤمٝمػ صمدًا ( 

 (0/617إزمراهٝمؿ زمـ َمٔمرض ايم٘مقدم)جمٜمقل ضم٣مل()يم٣ًمن 

( )وم٣مل اخلٙمٝمقم : شمٗم٥م ضم٣مهمظ، ووم٣مل احل٣مهمظ: ىم٣من َمـ 693إزمراهٝمؿ زمـ َمٔمٗمؾ زمـ ضمج٣مج أزمق إؽمح٣مق ايمٛمًٖمل )ت

 (.34( )حتٖم٥م/04/394احلٖم٣مظ ويمف سمِم٣مٞمٝمػ ( )ؽمغم 

 (0/617إزمراهٝمؿ زمـ َمٔمٗمؾ زمـ ومٝمس إؽمدي ايم٘مقدم ) يم٣ًمن 

 (.32إزمراهٝمؿ زمـ َمٔمٚمر ايمِمٛمٔم٣مين ايمٛمحقي فمٛمف ايمدارومْمٛمل وايمْمػماين )إرؾم٣مد/

( 4/641( ) شمٗم٥م وم٣ميمف أزمق ايمُمٝمخ ( )ؾمٝمخ 623إزمراهٝمؿ زمـ َمٔمٚمر زمـ ذيس أزمق إؽمح٣مق إصٌٜم٣مين ) ت 

 (7/667)فم٣ًمىمر 

 (.0/622إزمراهٝمؿ زمـ َمٕمغمة اظمروزي )وم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن: شمٗم٥م( )ضم٣ٌمن 

 (6/042ـ حمٚمد ) جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( ) ضم٣مسمؿ إزمراهٝمؿ زمـ َمٕمغمة فمـ وم٣مؽمؿ زم
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 (6/042إزمراهٝمؿ زمـ َمٕمغمة يـ ؽمٔمٝمد ايمٛمقهمقم احلج٣مزي ) جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( )ضم٣مسمؿ 

 (.37إزمراهٝمؿ زمـ َمٖمرح ايمٌٙمدي )إرؾم٣مد/

 (0/617) يم٣ًمن  –سمٗمدم  –إزمراهٝمؿ زمـ َمٗمًؿ إؽمد : هق ازمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ إزمراهٝمؿ ازمـ َمٗمًؿ 

 (2/084( ) طمط 8/83أزمق إؽمح٣مق ايمًٙمٚمل ) شمٗم٥م وم٣ميمف ايمْمح٣موي ( )ضم٤م  إزمراهٝمؿ زمـ َم٘متقم

 (.7/622إزمراهٝمؿ زمـ َمالس ايمٛمٚمغمي )فم٣ًمىمر

 (0/618إزمراهٝمؿ زمـ َمٛمٌف زمـ ضمج٣مج ايمًٜمٚمل ) جمٜمقل وضمديثف َمٛم٘مر وم٣ميمف احل٣مهمظ ( )يم٣ًمن 

)ايمُمٝمخ  -ويف ؽمٌط زمحر -إزمراهٝمؿ زمـ َمٛمِمقر زمـ إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد ايمًٙمٚمل أزمق وم٣مؽمؿ ايم٘مراين إصٌٜم٣مين 

 (.08/74( )ؽمغم 355ايمِم٣ميما ايمثٗم٥م وم٣ميمف ايمذهٌل. وأشمٛمك فمٙمٝمف ازمـ َمٛمده وروى فمٛمف مج٣مفم٥م( )ت 

 (7/668إزمراهٝمؿ زمـ َمٛمِمقر فمٛمف أزمق حمٚمد زمـ أيب ٞمٌم ) فم٣ًمىمر 

 514/  06( ) ؽمغم 629إزمراهٝمؿ زمـ َمٛمٗمذ زمـ إزمراهٝمؿ اخلقٓين اظمٌمي ) شمٗم٥م ر  وم٣ميمف ازمـ يقٞمس ( ) ت 

 (. 84( )يقٞمس0/671()ضم٣ٌمن 

 (0/618إزمراهٝمؿ زمـ َمٛمٗمقش ايمززمٝمدي ) وم٣مل إزدي : ىم٣من يّمع احلدي٧م ( ))يم٣ًمن 

 (0130( ) سمخ  6/048إزمراهٝمؿ زمـ َمٛمٝمع فمٛم٥م وٚمرة زمـ رزمٝمٔم٥م ) ضم٣مسمؿ 

زمـ َمٜم٣مصمر زمـ َمًامر اظمدين ) وم٣مل ايمٛمج٣مر : َمٛم٘مر احلدي٧م وىمذا وم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن ، وؤمٖمف ايمٛم٣ًمئل (  إزمراهٝمؿ

 (0/619)يم٣ًمن 

 (2/086إزمراهٝمؿ زمـ َمٜمران زمـ رؽمتؿ أزمق إؽمح٣مق اظمروزي ) جمٜمقل ضم٣مل ( )طمط 

 ( 0/601إزمراهٝمؿ زمـ َمٜمرويف ايم٣ٌمزمقم ؾمٝمٔمل ) جمٜمقل ضم٣مل ( )يم٣ًمن 

 ( 0/601إهقازي ؾمٝمٔمل ) يم٣ًمن  –٣مر زم٣ميمزاء أو َمٜمزي –إزمراهٝمؿ زمـ َمٜمري٣مر 

 (.0/600إزمراهٝمؿ زمـ َمقؽمك إٞمِم٣مري ؾمٝمٔمل )يم٣ًمن 

 (.0/600إزمراهٝمؿ زمـ َمقؽمك ايمٌزار )جمٜمقل وم٣ميمف ازمـ ضمزم ()يم٣ًمن  
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 (.0/600إزمراهٝمؿ زمـ َمقؽمك ايمدَمُمٗمل اظم٘مل )جمٜمقل()يم٣ًمن 

 (.0167()سمخ6/042إزمراهٝمؿ زمـ َمقؽمك ايمزي٣مت اظمقصقم )جمٜمقل ضم٣مل()ضم٣مسمؿ 

 (.0/601إزمراهٝمؿ زمـ َمقؽمك اظمروزي فمـ َم٣ميمؽ )ذىمر ضمديث٣ًم فمٛمف وم٣مل أمحد: هذا ىمذب()يم٣ًمن

 (.6/042إزمراهٝمؿ زمـ َمقؽمك ايمٛمج٣مر )وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: ؾمٝمخ ()ضم٣مسمؿ 

إزمراهٝمؿ زمـ َمقؽمك زمـ إزمراهٝمؿ زمـ أمحد زمـ حمٚمد ايمًٜمٚمل أزمق إؽمح٣مق اجلرصم٣مين فمٛمف ازمٛمٝمف أؽمٜمؿ ويقؽمػ 

 (.032( )صمر403)ت

 (.044َمقؽمك زمـ أمحد أزمق إؽمح٣مق اجلرصم٣مين )صمرإزمراهٝمؿ زمـ 

 (.85إزمراهٝمؿ زمـ َمقؽمك زمـ آزر أزمق ضمًكم ايمٗم٣م  )هـ 

( )وم٣مل ايمدارومْمٛمل: صدوق، ووشمٗمف 413إزمراهٝمؿ زمـ َمقؽمك زمـ إؽمح٣مق أزمق إؽمح٣مق اجلقزي ايمتقزي )ت

اخلْمٝم٤م ووم٣مل ازمـ صمقزي: شمٗم٥م صدوق، ووم٣مل ايمذهٌل: اإلَم٣مم احلج٥م َمـ ايمثٗم٣مت( 

 (.03/643()ؽمغم 2/087()طمط38)إرؾم٣مد/

 (.6/042إزمراهٝمؿ زمـ َمقؽمك زمـ ضمِمكم زمـ فمٌد ايمرمحـ إٞمِم٣مري )ضم٣مسمؿ 

 (.0162()سمخ 6/042إزمراهٝمؿ زمـ َمقؽمك زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ أيب رزمٝمٔم٥م )ضم٣مسمؿ 

 (.2/088إزمراهٝمؿ زمـ َمقؽمك زمـ فمٌد اهلل زمـ أزم٣من أزمق إؽمح٣مق زمـ رواس )شمٗم٥م وم٣ميم٥م اخلْمٝم٤م( )طمط

 (.693إؽمح٣مق ايمدريٛمدي )خم٤م إزمراهٝمؿ زمـ َمقؽمك زمـ همرج أزمق 

 (.7/688إزمراهٝمؿ زمـ َمقؽمك دَمُمٗمل فمـ هُم٣مم زمـ فمامر )فم٣ًمىمر

 (.0143إزمراهٝمؿ زمـ َمقه٤م فمٛمف آوزافمل )سمخ

 (.0108()سمخ6/045إزمراهٝمؿ زمـ َمٝمٚمقن أزمق إؽمح٣مق اخلٝم٣مط ايمٖمزاري )شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم()ضم٣مسمؿ

 (.0109()سمخ6/042إزمراهٝمؿ زمـ َمٝمٚمقن أزمق َمٛمٜم٣مل ايمثٗمٖمل )ضم٣مسمؿ 

 (.2/448إزمراهٝمؿ زمـ َمٝمٚمقن اظمقصقم أزمق حمٚمد ايمتٚمٝمٚمل ص٣مضم٤م إنم٣مين )طمط
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 (.0105()سمخ6/045إزمراهٝمؿ زمـ َمٝمٚمقن َمقلم زمٛمل فمدي زمـ ىمٔم٤م)ضم٣مسمؿ

 ( 099إزمراهٝمؿ زمـ ٞم٣مئٙم٥م إصٌٜم٣مين ) ك 

 (0/601إزمراهٝمؿ زمـ ٞم٣مصم٥ٌم )وم٣مل ايمٛم٣ًمئل :يمٝمس زم٣ميمٗمقي ( )يم٣ًمن 

 (6/036)ضم٣مسمؿ  –ازمـ أيب ضمٛمٝمٖم٥م  –إزمراهٝمؿ زمـ ٞم٣مذة ايمٛمح٣مس 

) َمؼموك وم٣ميمف أزمقٞمٔمٝمؿ، ووم٣مل احل٣مهمظ: روى فمـ ازمـ َمٔمكم ونمغمه  -همقرك -إزمراهٝمؿ زمـ ٞم٣مصا إصٌٜم٣مين

 (.35() حتٖم٥م/0/601َمٛم٣مىمغم()يم٣ًمن 

 (0/601إزمراهٝمؿ زمـ ٞم٣مهمع إَمقي )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ٞمٔمٝمؿ ( )يم٣ًمن 

() 0/601يمف ازمـ فمدي، ووم٣مل احل٣مهمظ: ؤمٝمػ ()يم٣ًمن إزمراهٝمؿ زمـ ٞم٣مهمع اجلالب ايمٌٌمي ) َمٛم٘مر احلدي٧م وم٣م

 (.32حتٖم٥م/

/ سمرمج٥م اجلالب ( )م 0/601إزمراهٝمؿ زمـ ٞم٣مهمع اظم٘مل ) وم٣مل ايمذهٌل : صدوق ،ووم٣مل احل٣مهمظ :شمٗم٥م()يم٣ًمن 

095) 

 ( 0/606إزمراهٝمؿ زمـ ٞم٣مهمع ايمٛم٣مصمل ) ىمذزمف أزمق ضم٣مسمؿ () يم٣ًمن  

 (0/606إزمراهٝمؿ زمـ ٞمٌٜم٣من )وم٣مل ازمـ ضمزم : ؽم٣مومط ( )يم٣ًمن 

اظمتٗمدم هم١مٞمف َمـ زمٛمل  -أزمق إؽمامفمٝمؾ) وم٣مل احل٣مهمظ : أـمٛمف ازمـ زمراء  زمـ ٞمي –ٞمززمؾ ايمري  –إزمراهٝمؿ زمـ ٞمج٣مر 

 (0/606ايمٛمج٣مر )يم٣ًمن 

 ( 2/098إزمراهٝمؿ زمـ ٞمجٝما زمـ إزمراهٝمؿ أزمق وم٣مؽمؿ ايمٖمٗمٝم٥م ) طمط 

 (0/604إزمراهٝمؿ زمـ ٞمًْم٣مس )َمٛم٘مر احلدي٧م وم٣ميمف ايمٌخ٣مري( )يم٣ًمن 

 (.83( )فمٛمف مج٣مفم٥م( )يقٞمس624ؽمػ ايمقفمالين أزمق زم٘مر اظمٌمي )تإزمراهٝمؿ زمـ ٞمُمٝمط زمـ يق

 (.075إزمراهٝمؿ زمـ ٞمٌم أزمق إؽمح٣مق اظمروزي )ٞمٝم٣ًمزمقر/

 ( 0/085إزمراهٝمؿ زمـ ٞمٌم أيب يمٝم٧م ايمؼمَمذي ) ىمذزمف ازمـ َمٔمكم ( )يم٣ًمن 
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 (.90إزمراهٝمؿ زمـ ٞمٌم ايمٌزاز )َمٌم 

 (609إزمراهٝمؿ زمـ ٞمٌم اخلراؽم٣مين ) ك 

 ق ازمـ ٞمي أيت.إزمراهٝمؿ زمـ ٞمٌم ايمٔمجقم ه

 (.44( )همٗمٝمف حمدث َمُمٜمقر وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( )نمرزم٣مء/687إزمراهٝمؿ زمـ ٞمٌم ايمٗمرؿمٌل أزمق إؽمح٣مق )ت

 (7/649إزمراهٝمؿ زمـ ٞمٌم ايم٘مرَم٣مين ) فم٣ًمىمر 

 ( 2/097إزمراهٝمؿ زمـ ٞمٌم اظمٛمِمقري :إن مل ي٘مـ ايمًقريٛمل همٜمق ) جمٜمقل ضم٣مل ( )طمط 

( )وم٣مل ايمذهٌل : احل٣مهمظ ( )ؽمغم 681ٜم٣موٞمدي  ) ت إزمراهٝمؿ زمـ ٞمٌم زمـ فمٌد ايمٔمزيز أزمق إؽمح٣مق ايمٛم

04/455 ) 

إزمراهٝمؿ زمـ ٞمٌم زمـ حمٚمد أزمق إؽمح٣مق ايم٘مٛمدي ) وم٣مل ازمـ فمٗمدة : شمٗم٥م وأشمٛمل فمٙمٝمف ازمـ اظمٛم٣مدي همٗم٣مل : ىم٣من َمـ 

 (2/092( ) طمط 629فم٣ٌمد اهلل ايمِم٣محلكم ( )ت 

( )ضم٣مسمؿ 01/497ق زرفم٥م()ؽمغمإزمراهٝمؿ زمـ ٞمٌم زمـ َمٛمِمقر أزمق إؽمح٣مق ايمًقريٛمل ايمُمٜمٝمد) صدوق وم٣ميمف أزم

 (7/642( ) فم٣ًمىمر 6/030

 (7/634إزمراهٝمؿ زمـ ٞمِمغم أزمق إؽمح٣مق ايمٌٔمٙمٌ٘مل ) فم٣ًمىمر 

 ( 0/604إزمراهٝمؿ زمـ ٞمي ايمٔمجقم )يم٣ًمن 

 (2/097إزمراهٝمؿ زمـ ٞمي زمـ َمروان زمـ ؽمقيد ايمٔمْم٣مر )طمط 

 (2/64إزمراهٝمؿ زمـ ٞمٔمٝمؿ ايم٘م٣مهقم ) ضم٤م 

 (0/604ايمذهٌل : ٓ ئمرف ( )يم٣ًمن إزمراهٝمؿ زمـ ٞمقح اظمقصقم ايمٔم٣مزمد )وم٣مل 

 (.036إزمراهٝمؿ زمـ ٞمقَمرد اجلرصم٣مين أزمق إؽمح٣مق )صمر

إزمراهٝمؿ زمـ ه٣مرون ايمِمٛمٔم٣مين )ؤمٖمف ازمـ فمدي، ووم٣مل ايمذهٌل: ٓ ئمرف، وداهمع فمٛمف احل٣مهمظ( وهق دم آطمر 

 .0672إزمراهٝمؿ، ؽمٗمط َمٛمف ىمٙمٚم٥م ازمـ رومؿ 
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 ( 6/036إزمراهٝمؿ زمـ ه٣مرون زمـ َمٕمغمة فمـ أزمٝمف ) ضم٣مسمؿ 

 ( .364إزمراهٝمؿ زمـ ه٣مؾمؿ أيب ص٣ميما : سمٗمدم دم ازمـ أيب ص٣ميما ) 

إزمراهٝمؿ زمـ ه٣مؾمؿ زمـ ضمًكم ايمٌٕمقي أزمق إؽمح٣مق ايمٌٝمع )شمٗم٥م وم٣ميمف ايمدار ومْمٛمل وازمـ صمقزي وايمذهٌل( 

 (.45( )ؿم٤م 2/614()طمط 51)إرؾم٣مد/

 / (0إزمراهٝمؿ زمـ ه٣مؾمؿ زمـ طمٙمٝمؾ أزمق إؽمح٣مق ايمٗمٚمل ايم٘مقدم )جمٜمقل ضم٣مل ( )يم٣ًمن 

 ( 2/616( ) طمط 636ه٣مؾمؿ زمـ َمُم٘م٣من ) جمٜمقل ضم٣مل ( )ت إزمراهٝمؿ زمـ 

 ( 8/79إزمراهٝمؿ زمـ ه٣مؾمؿ زمـ حيٝمك ايمٕم٣ًمين )ضم٤م 

إزمراهٝمؿ زمـ ه٣مٞمئ ايمٛمٝم٣ًمزمقري )شمٗم٥م وم٣ميمف أمحد وايمدارومْمٛمل ووم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ :شمٗم٥م صدوق ، ووم٣مل احل٣مىمؿ :شمٗم٥م 

 ( 04/07( )ؽمغم 2/613( ) طمط 6/063َمٟمَمقن ووم٣مل ازمـ صمقزي :شمٗم٥م ص٣ميما( )ضم٣مسمؿ 

 (03/093( )ؽمغم 410إزمراهٝمؿ زمـ ه٣مٞمئ زمـ طم٣ميمد أزمق فمٚمران اظمٜمٙمٌل اجلرصم٣مين )روى فمٛمف مج٣مفم٥م ( )ت 

( )فمٛمف مج٣مفم٥م( وىم٣من َمـ ايمٔمٙمامء ايمزه٣مد 410إزمراهٝمؿ زمـ ه٣مٞمئ زمـ طم٣ميمد زمـ يزيد أزمق فمٚمران ايمٖمٗمٝمف ايمُم٣مهمٔمل )ت

 (.049)صمر

ضمدي٧م ضمدي٧م أهؾ ايمِمدق ( )يم٣ًمن  إزمراهٝمؿ زمـ ه٣مٞمئ فمٛمف زمٗمٝمف )وم٣مل فمدي : يمٝمس زم٣مظمٔمروف ، ٓ يُمٌف

0/603) 

 (7/657إزمراهٝمؿ زمـ ه٥ٌم اهلل زمـ إزمراهٝمؿ ايمٗمرر آؿمرازمٙمز )جمٜمقل ضم٣مل ( )فم٣ًمىمر 

إزمراهٝمؿ زمـ هدزمف أزمق هدزمف ايمٖم٣مرد ايمٌٌمي ) َمؼموك وم٣ميمف ايمٛم٣ًمئل، وذىمره احل٣مهمظ ووم٣مل: ىمذاب ( )طمط 

 (.39( )حتٖم٥م/0/603( )يم٣ًمن 2/613

( ٣ٌ0/602مين ايم٘مقدم ) سمرىمقه وم٣ميمف ايمٌخ٣مري، ووم٣مل احل٣مهمظ: ؤمٝمػ ( )يم٣ًمن إزمراهٝمؿ زمـ هراؽم٥م ايمُمٝم

 (.51)حتٖم٥م/

 (.2/617إزمراهٝمؿ زمـ هرَم٥م أزمق إؽمح٣مق ايمٖمٜمري اظمدين )ايمًغم
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 (.2/612إزمراهٝمؿ زمـ هُم٣مم اظمديٛمل )طمط

 (.7/659إزمراهٝمؿ زمـ هُم٣مم زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ ويمٝمد ايمٗمرر اظمخزوَمل )فم٣ًمىمر 

( )ىمذزمف أزمق ضم٣مسمؿ وأزمق زرفم٥م()يم٣ًمن 648ك ايمٕم٣ًمين ايمدَمُمٗمل )تإزمراهٝمؿ زمـ هُم٣مم زمـ حيٝم 

 (.0/678()ضم٣ٌمن0/607

 (.668إزمراهٝمؿ زمـ هالل ايمٌقزٞمجردي )ك

إزمراهٝمؿ زمـ هٝمثؿ أزمق إؽمح٣مق ايمٌٙمدي )شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م وايمدارومْمٛمل، ووم٣مل احل٣مهمظ: صدوق سم٘مٙمؿ همٝمف 

 (.50( )حتٖم٥م/04/300()ؽمغم 2/612زمٔمّمٜمؿ()طمط

 (.0139ٔمٚمري ايمٗمرر احلج٣مزي )سمخ إزمراهٝمؿ زمـ واومد ايم

 (.7/633إزمراهٝمؿ زمـ وشمٝمٚم٥م ايمٛمٌمي )فم٣ًمىمر  

 (.646إزمراهٝمؿ زمـ وزير أيب همّمؾ صمٔمٖمر زمـ همّمؾ )َمٌم 

 (.7/635إزمراهٝمؿ زمـ وو٣مح اجلٚمحل ) فم٣ًمىمر 

 (.2/099()طمط676إزمراهٝمؿ زمـ ويمٝمد زمـ أيقب أزمق إؽمح٣مق اجلُم٣مش )شمٗم٥م وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل واخلْمٝم٤م()ت

 (.033ٝمد زمـ مح٣مد فمٛمف أمحد زمـ حمٚمد زمـ ؽمٔمٝمد. )ومطإزمراهٝمؿ زمـ ويم

 (.6/036إزمراهٝمؿ زمـ ويمٝمد زمـ ؽمٙمٚم٥م إزدي ايمْمػماين ايمٗمرر )صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م()ضم٣مسمؿ 

 (.0/078إزمراهٝمؿ زمـ ويمٝمد زمـ ؽمٛمدة زمـ زمْم٥م أزمق إؽمح٣مق اؽمتٛمدار إصٌٜم٣مين )ذىمر 

 (.7/632إزمراهٝمؿ زمـ ويمٝمد زمـ فمٌد اظمٙمؽ اظمرواين إَمقي )فم٣ًمىمر  

 (.0/609. )يم٣ًمن -زم٣ميم٣ٌمء -إزمراهٝمؿ زمـ ويمٝمد زمـ حمٚمد إزمقم

 (.0120()سمخ 6/037إزمراهٝمؿ زمـ حيٛمس فمٛمف ئمعم زمـ فمْم٣مء )ضم٣مسمؿ 

 (.605إزمراهٝمؿ زمـ حيك ايمٔمدٞمك ) أسمك زمخػم َمٛم٘مر( )يم٣ًمن/

 (.56: سم٘مٙمؿ همٝمف زمٔمّمٜمؿ َمـ وِمٌؾ ضمٖمٓمف( )حتٖم٥م/إزمراهٝمؿ زمـ حيل اظمدين )وم٣مل احل٣مهمظ
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 (045إزمراهٝمؿ زمـ حيٝمك أزمق إؽمح٣مق ايمرازي فمٛمف ازمـ فمدي ونمغمه )صمر

 (.7/675إزمراهٝمؿ زمـ حيٝمك ايمدَمُمٗمل فمٛمف أمحد زمـ ىمثغم ايمِمقدم )فم٣ًمىمر 

( ) وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمـ صمٙم٥م 533إزمراهٝمؿ زمـ حيٝمك زمـ إزمراهٝمؿ زمـ ؽمٔمٝمد أزمق إؽمح٣مق ايمٗمرؿمٌل )ت

 (.667حدشمكم وىم٣ٌمر اظمًٛمديـ وإدزم٣مء اظمتٗمٛمكم َمـ أهؾ ايمدراي٥م وايمرواي٥م وايمثٗم٥م وايمّمٌط واإلسمٗم٣من( )صف/اظم

( 6/037()ضم٣مسمؿ8/26إزمراهٝمؿ زمـ حيٝمك زمـ أيب ئمٗمقب فمٛمف ؽمٖمٝم٣من زمـ فمٝمٝمٛمف )وم٣مل احل٣مهمظ: جمٜمقل( )ضم٤م 

 (.54)حتٖم٥م/

 (.0/614إزمراهٝمؿ زمـ حيٝمك زمـ آدم اظمديٛمل )ذىمر

 (.7/670زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ فمٌٝمد اهلل اظمخزوَمل )فم٣ًمىمرإزمراهٝمؿ زمـ حيٝمك 

 (.7/675إزمراهٝمؿ زمـ حيٝمك زمـ زمغمويت )جمٜمقل ضم٣مل( )فم٣ًمىمر 

 (.0/072إزمراهٝمؿ زمـ حيٝمك زمـ ضم٘مؿ اظمروزي إصٌٜم٣مين )ذىمر

 (.641إزمراهٝمؿ زمـ حيٝمك زمـ طم٣مرصم٥م إٞمِم٣مري فمٛمف إؽمامفمٝمؾ زمـ َمِمٔم٤م )ك

 (.0/609ايمًٙمٖمل()يم٣ًمنإزمراهٝمؿ زمـ حيٝمك زمـ زهغم اظمٌمي )ىمذزمف 

 (.0159()سمخ6/038إزمراهٝمؿ زمـ حيٝمك زمـ زيد زمـ شم٣مزم٦م إٞمِم٣مري فمٛمف أزمق ايمزٞم٣مد )ضم٣مسمؿ 

 (.7/676()فم٣ًمىمر2/619إزمراهٝمؿ زمـ حيٝمك زمـ َم٣ٌمرك زمـ َمٕمغمة أزمق إؽمح٣مق ايمٔمذري ؾم٣مفمر َمُمٜمقر )طمط

 (.00ظمٌمي)فمٙمامء إزمراهٝمؿ زمـ حيٝمك زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ حيٝمك زمـ فمثامن زمـ ؽمٔمٝمد ايمدارَمل ايمتٚمٝمٚمل ا

أزمقزم٘مر ايمٗمرؿمٌل  -ازمـ ؿمٌٛمل -إزمراهٝمؿ زمـ حيٝمك زمـ حمٚمد زمـ ضمًكم زمـ أؽمد ايمتٚمٝمٚمل اخلامين ايمًٔمدي

 (.604( أشمٛمك فمٙمٝمف احلٚمٝمدي وازمـ َمٕمٝم٧م )صف/320)ت

) أشمٛمك فمٙمٝمف أزمق زمحر  -ازمـ فمْم٣مر -إزمراهٝمؿ زمـ حيٝمك زمـ َمقؽمك زمـ ؽمٔمٝمد ايم٘ماِلفمل أزمق إؽمح٣مق ايمٗمرؿمٌل

 (.661ٛم٣ٌمه٥م وايمثٗم٥م واجلاليم٥م: وم٣ميمف ازمـ زمُم٘مقال( )صف/ إؽمدي ووصٖمف زم٣ميم

 (.2/601()طمط0/088( )ذىمر699إزمراهٝمؿ زمـ يزداد ايمٌٜمزي )ت 
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 (.0/660( َمٔمروف اظمرادي أيت )يم٣ًمن 053إزمراهٝمؿ زمـ يزيد أزمق طمزيٚم٥م ايمت٣مشمل اظمٌمي )ت

 .(6/037إزمراهٝمؿ زمـ يزيد أزمق طمزيٚم٥م اظمرادي ؽم٘مـ َمٌم )شمٗم٥م وم٣ميمف زمـ َمٔمكم()ضم٣مسمؿ

 (.09إزمراهٝمؿ زمـ يزيد اخلقزي )وم٣مل احل٣مهمظ: ؤمٝمػ( )حتٖم٥م/ ضم٣مؾمٝم٥م/

 (.6/035()ضم٣مسمؿ 7/672إزمراهٝمؿ زمـ يزيد ايمدَمُمٗمل )وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: ؾمٝمخ() فم٣ًمىمر  

 (.0/667()يم٣ًمن 6/032إزمراهٝمؿ زمـ يزيد ايم٘مقدم أزمق إؽمح٣مق )جمٜمقل ضم٣مل()ضم٣مسمؿ

 .(0/661إزمراهٝمؿ زمـ يزيد اظمدين )ؤمٝمػ وم٣ميمف زمـ َمٔمكم()يم٣ًمن

 (.6/038إزمراهٝمؿ زمـ يزيد اظمِمٝميص )ضم٣مسمؿ

 إزمراهٝمؿ زمـ يزيد ايمٛمٌمي هق ايمدَمُمٗمل اظمتٗمدم.

 إزمراهٝمؿ زمـ يزيد زمـ أيب حمذورة سمٗمدم.

 (0111إزمراهٝمؿ زمـ يزيد زمـ فمٚمر زمـ فمٌد ايمٔمزيز صقازمف: فمـ يٟميت ) 

ؽمٔمٝمد زمـ فمٌد اجل٣ٌمر  إزمراهٝمؿ زمـ يزيد زمـ ومديد ص٣مضم٤م إوزافمل )وم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن: ئمتػم زمحديثف َمـ نمغم رواي٥م

 (.0/661فمٛمف()يم٣ًمن 

 (.52( )حتٖم٥م/85إزمراهٝمؿ زمـ يزيد زمـ َمرة زمـ ذضمٌٝمؾ ايمرفمٝمٛمل )فمٛمف مج٣مفم٥م( )يقٞمس

 (.067إزمراهٝمؿ زمـ يزيد زمـ َمٜمٙم٤م أزمق إؽمح٣مق ايمٌجقم ايمزاهد صمرصم٣مين )جمٜمقل ضم٣مل( )صمر

 (.7/678إزمراهٝمؿ زمـ يزيد فمـ أيب ؽمٙمٝمامن ايمداراين )فم٣ًمىمر 

 (.7/660فمـ ؽمٙمٝمامن فمـ ؿم٣مووس )جمٜمقل وم٣ميمف زمـ فمدي()يم٣ًمن إزمراهٝمؿ زمـ يزيد

 (.0153إزمراهٝمؿ زمـ يزيد فمـ فمٚمر زمـ فمٌد ايمٔمزيز )سمخ

 .-سمٗمدم –إزمراهٝمؿ زمـ يًع: هق ازمـ أيب ضمٝم٥م 

 (.6/038إزمراهٝمؿ زمـ ئمٗمقب زمـ إؽمح٣مق اجلقزصم٣مين ايمًٔمدي )روى فمٛمف أزمق ضم٣مسمؿ و أزمق زرفم٥م()ضم٣مسمؿ

 َمل.إزمراهٝمؿ زمـ يقؽمػ أزمق إؽمح٣مق زمـ ضمي
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 (.2/601إزمراهٝمؿ زمـ يقؽمػ ايمٌزار )طمط

 (.0/083()ذىمر627إزمراهٝمؿ زمـ يقؽمػ ايمٖمٗمٝمف إصٌٜم٣مين )ت

 (.8/86إزمراهٝمؿ زمـ يقؽمػ اظم٠مدب )ضم٤م 

إزمراهٝمؿ زمـ يقؽمػ زمـ طم٣ميمد اهلًٛمج٣مين ايمرازي )وم٣مل أزمق فمقم احل٣مهمظ: شمٗم٥م 

 (.03/005()ؽمغم7/686َمٟمَمقن()فم٣ًمىمر

 (.٣072مري )ٞمٝم٣ًمزمقر/إزمراهٝمؿ زمـ يقؽمػ زمـ يمٗمامن ايمٖمٗمٝمف ايمٌخ

 (.8/57إزمراهٝمؿ زمـ يقؽمػ زمـ َمٔمٚمر زمـ محزة ايمٗمرر )ضم٤م

 (.07إزمراهٝمؿ زمـ يقؽمػ زمـ ئمٗمقب زمـ صٌٝما ايمتٛمٝمز)فمٙمامء 

 (.8/25إزمراهٝمؿ زمـ يقؽمػ يـ ؿمٜمامن ايمٗمرر )ضم٤م

 (.7/683إزمراهٝمؿ زمـ يقٞمس زمـ حمٚمد أزمق إؽمح٣مق اخلْمٝم٤م اظمٗمدد )روى فمٛمف مجع()فم٣ًمىمر

 (.6/032ؽمٜمؿ زمـ دريؽ )ضم٣مسمؿ إزمراهٝمؿ زمـ يقٞمس فمـ

 (6/013إزمراهٝمؿ ؽمٛمدويم٥م اهلٚمداين ) صدوق وم٣ميمف ازمـ أيب ضم٣مسمؿ ( ) ضم٣مسمؿ  

 (.59إزمراهٝمؿ ص٣مضم٤م ايمٗمقهل )وم٣مل احل٣مهمظ دم ؽمٛمد هذا همٝمف: يمٝمس دم إؽمٛم٣مده َمـ يٛمٓمر ضم٣ميمف()حتٖم٥م/

 (.7/689إزمراهٝمؿ فمـ أيب إدريس اخلقٓين )فم٣ًمىمر

 (.6/050إزمراهٝمؿ فمـ َمٝمٚمقن زمـ َمٜمران )ضم٣مسمؿ 

 إزمراهٝمؿ ومٔمٝمس: سمٗمدم دم ازمـ ومٔمٝمس. 

 (.09إزمراهٝمؿ َم٠مدب ذي ايمٛمقن)فمٙمامء 

 (.6/051إزمراهٝمؿ َمقلم أيب هريرة فمـ ازمـ َمًٔمقد )ضم٣مسمؿ

 (.7/695أزمرد ايمُم٣مَمل )فم٣ًمىمر

 (.0/663أزمرد زمـ أذس )وم٣مل ازمـ طمزيٚم٥م: ىمذاب()يم٣ًمن
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 (.0208()سمخ 6/690أيب زمـ أيب فمت٥ٌم ايم٘مٛمدي )ضم٣مسمؿ 

 (.4/5َمٛمذر )ضم٤مأيب زمـ شم٣مزم٦م زمـ 

 (.0209()سمخ6/691أيب زمـ فمٌد اهلل ايمٛمخٔمل ايم٘مقدم )ضم٣مسمؿ 

 (.3/50أيب زمـ ومٝمس فمٛمف ايمٛمخٔمل )ضم٤م

 (.6/691()ضم٣مسمؿ 0202أيب زمـ َم٣ميمؽ ايمٔم٣مَمري )يمف صح٥ٌم وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()سمخ

 (.0/665أيب زمـ ٞم٣مهمع زمـ فمٚمرو زمـ َمٔمدي ىمرب )وم٣مل ازمـ فمدي: ٓ ئمرف()يم٣ًمن 

 (.87أزمٝمض )صح٣ميب( ٞمزل َمٌم)يقٞمس

 (.6/406()ضم٣مسمؿ0/665أزمٝمض زمـ أزم٣من ايمٗمرر )وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: يمٝمس زم٣ميمٗمقي ي٘مت٤م ضمديثف()يم٣ًمن  

أزمٝمض زمـ أنمر فمـ أيب محزة ايمثامرم )وم٣مل ايمدارومْمٛمل: يمٝمس زم٣ميمٗمقي ووم٣مل ايمٌخ٣مري: ي٘مت٤م ضمديثف، ووم٣مل 

 (.0/665آزدي: جمٜمقل ؤمٝمػ( )يم٣ًمن

 (.88ايمِمح٣مزم٥م( )يقٞمسأزمٝمض زمـ مح٣مل زمـ َمرشمد ايم٣ًٌمئل اظمٟمريب )ذىمر دم 

 (.0283أزمٝمض زمـ ص٣ٌمح فمـ جم٣مهد )سمخ 

 (.63أزمٝمض زمـ حمٚمد زمـ أزمٝمض ايمٗمرر )َمٌم 

 (.02/408()ؽمغم477أزمٝمض زمـ حمٚمد زمـ أزمٝمض ايمٗمرر ايمٖمٜمري )روى فمٛمف مجع()ت

 (.062أزمٝمض زمـ حمٚمد زمـ أزمٝمض زمـ أؽمقد زمـ ٞم٣مهمع زمـ أيب فمٌٝمد)فمٙمامء 

 (.42ريٗم٥م )نمرزم٣مء/أزمٝمض زمـ َمٜم٣مصمر ايمريك إٞمديمز ىم٣من ضمًـ ؿم

 (.89أزمٝمض زمـ ه٣مٞمئ زمـ َمٔم٣موي٥م ايمتجٝمٌل )يقٞمس

 (.21( )حتٖم٥م/0/665أزمكم زمـ ؽمٖمٝم٣من اظمٗمدد )ؤمٝمػ وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل، ووم٣مل احل٣مهمظ: َمؼموك()يم٣ًمن 

 (.90أسم٥م زمـ ؽمٔمد ايمرفمٝمٛمل )يقٞمس

 (.0709()سمخ 6/436أشم٣مل زمـ ومرة فمـ فم٘مرَم٥م وؾمٜمره زمـ ضمقؾم٤م )ضم٣مسمؿ 
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 (.96صح٣ميب وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( )يقٞمسأمجد زمـ فمجٝم٣من اهلٚمداين )

 (.5/024أضمد زمـ همّم٣ميم٥م زمـ صٗمر زمـ همّم٣ميم٥م )جمٜمقل ضم٣مل()فم٣ًمىمر 

 (.94أضمري٧م زمـ صٌا َمقلم ايمِمدف اظمٌمي )يقٞمس

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من همٗمٝمٜم٣ًم َمُم٣مورًا دم زمٙمده 506أضمًـ زمـ فمٚمر زمـ ضمًـ اهلقزين أزمق وم٣مؽمؿ اإلؾمٌٝمقم )ت

 (.408وؽمٚمٔمقا َمٛمف( )صف/فم٣ميمٝم٣ًم دم روايتف، رضمؾ ايمٛم٣مس إيمٝمف 

 (5/669()طمط 685أمحد أزمق زم٘مر ايمِمٖم٣مر فمـ هٝمثؿ زمـ طم٣مرصم٥م )ت 

 (5/669أمحد أزمق فم٣ٌمس اظم٠مدب )طمط 

 (.20أمحد إمحقري)فمٙمامء 

 (.04أمحد احلٚمغمي اظم٠مذن )َمٌم 

 (2/063أمحد احلقارين )فم٣ًمىمر 

 (6/63أمحد ايمًٚمرومٛمدي )ٓ ئمرف وم٣ميمف ايمذهٌل ()يم٣ًمن 

 هق ازمـ ىمٛم٣مٞم٥م .أمحد ايمُم٣مَمل : 

( فمٛمف ؽمٔمٝمد زمـ صم٣مزمر ونمغمه )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمٔمتٛمٝم٣ًم زم٣مٔداب 486أمحد زمـ أزم٣من أزمق وم٣مؽمؿ ايمٗمرؿمٌل )ت

 (.2وايمٙمٕم٣مت وروايتٜمام َمتٗمدَم٣ًم دم َمٔمرهمتٜم٣م وإسمٗم٣مهن٣م( )صف/

 (.8/46()ضم٤م0/699()ضم٣ٌمن0/048أمحد زمـ أزم٣من ايمٗمرر )فمٛمف مجع()دفم٣مء

 (.20احل٣مهمظ ؽمٛمدًا هذا همٝمف )حتٖم٥م/أمحد زمـ أزم٣من ؾمٝمخ يمٙمٌزار صحا 

 (.3/01أمحد زمـ إزمراهٝمؿ أزمق زم٘مر إؿمرور )طمط

 (.060أمحد زمـ إزمراهٝمؿ أزمق زيد )أشمٛمك فمٙمٝمف أزمق داود()صم٣مَمع

 (.3/05أمحد زمـ إزمراهٝمؿ أزمق ؾمٝم٥ٌم ايمػمدَم٣مين )طمط 

 أمحد زمـ إزمراهٝمؿ أزمق فم٣ٌمس  ايمٌٕمدادي وراق طمٙمػ زمـ هُم٣مم هق اظمٗمرئ.
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 (.3/04أزمق فم٣ٌمس ايمٗمِم٣ٌمين )طمطأمحد زمـ إزمراهٝمؿ  

 (.0/649أمحد زمـ إزمراهٝمؿ أزمق َمٔم٣مذ اجلرصم٣مين اخلٚمري )وم٣مل اإلؽمامفمٝمقم : مل ي٘مـ زمًمء()يم٣ًمن 

 (.49أمحد زمـ إزمراهٝمؿ أزمق َمٔم٣مذ احلٚمري اجلرصم٣مين ايمتٛمقري )مل ي٘مـ زمًمء وم٣ميمف اإلؽمامفمٝمقم( )صمر

 (.0/98()ذىمر678أمحد زمـ إزمراهٝمؿ ايم٣ٌمزم٘مقؾم٘مل إصٌٜم٣مين )ت

 (.0/646د زمـ إزمراهٝمؿ ايمٌزوري )وم٣مل ايمذهٌل: ٓيدري َمـ هق()يم٣ًمنأمح

 (.0/669أمحد زمـ إزمراهٝمؿ ايمتامر اخل٣مرص )وم٣مل ايمذهٌل: يمٝمس زمٚمر ()يم٣ًمن

 (.4/08أمحد زمـ إزمراهٝمؿ احلراين أزمق ؽمٙمٝمامن )خمتٌم 

 أمحد زمـ إزمراهٝمؿ احلٙمٌل: اؽمؿ صمده أزمق ؽم٘مٛمٝمف سمٗمدم . 

 (.4/07()خمتٌم 70/64ٖمر )فم٣ًمىمرأمحد زمـ إزمراهٝمؿ احلٙمقين أزمق صمٔم

 (.0/063أمحد زمـ إزمراهٝمؿ احلٛمٖمل أزمق صمٔمٖمر إصٌٜم٣مين )ذىمر

 (.0/669()يم٣ًمن6/49أمحد زمـ إزمراهٝمؿ اخلراؽم٣مين )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ

 (.0/025أمحد زمـ إزمراهٝمؿ ايمزفمٖمراين إصٌٜم٣مين )ذىمر

 (.647أمحد زمـ إزمراهٝمؿ ايمًدود ايمُمذوري )ك

ايمًٝم٣مري فمٛمف أيب فمٚمر ايمزاهد )ووم٣مل: ىم٣من راهمّمٝم٣ًم َم٘مث٦م أرزمٔمكم ؽمٛم٥م أدفمقه إلم ايمًٛم٥م همال  أمحد زمـ إزمراهٝمؿ

 (.0/669يًتجٝم٤م رم ويدفمقين إلم ايمرهمض همال أؽمتجٝم٤م يمف()يم٣ًمن 

 (.3/03أمحد زمـ إزمراهٝمؿ ايمٔمْم٣مر أزمق فم٣ٌمس زمـ ٞم٣مهم٣م )طمط

 (.0/029أمحد زمـ إزمراهٝمؿ ايمٖم٣مسمٛمل أزمق فم٣ٌمس ايمٗمِم٣مر )ذىمر

 ايمٗمرر أزمق فمٌد اظمٙمؽ: اؽمؿ صمده حمٚمد زمـ فمٌد اهلل )دم ايمتٗمري٤م(. أمحد زمـ إزمراهٝمؿ

 (.0/044أمحد زمـ إزمراهٝمؿ ايمٗمْم٣من أزمق فمٌد اهلل )ذىمر

 (.0/044أمحد زمـ إزمراهٝمؿ ايم٘مٝم٣مل إصٌٜم٣مين )ذىمر
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 (.4/08()خمتٌم 70/65امحد زمـ إزمراهٝمؿ اظم٠مدب أزمق زم٘مر ايمٌغمويت )فم٣ًمىمر

 (.0/669وم٣ميمف ازمـ ضم٣ٌمن()يم٣ًمنامحد زمـ إزمراهٝمؿ اظمزين )يّمع احلدي٧م 

 (.0/669أمحد زمـ إزمراهٝمؿ اظمٌمي )جمٜمقل وم٣ميمف اخلْمٝم٤م()يم٣ًمن

أمحد زمـ إزمراهٝمؿ اظمٗمرئ أزمق فم٣ٌمس ايمٌٕمدادي )شمٗم٥م وم٣ميمف 

 (.70/64()فم٣ًمىمر4/07()خمتٌم3/8اخلْمٝم٤م()طمط

 .-يٟميت -أمحد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ أيب إطمٝمؾ: هق ازمـ طم٣ميمد زمـ فمٚمرو ايمًٙمٖمل 

 (.0/85ـ أيب اخلِمٝم٤م إصٌٜم٣مين )ذىمرأمحد زمـ إزمراهٝمؿ زم

 أمحد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ أيب ايمرصم٣مل: يٟميت دم ازمـ حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ آدم.

 (.0( فمٛمف ازمـ يقٞمس)يقٞمس465أمحد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ أيب أيقب اظمٌمي )ت

 (. 05/520أمحد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ أيب طم٣ميمد ايمٗمغمواين أزمق صمٔمٖمر )ؽمغم  

 (.00جلرصم٣مين أزمق فمٚمرو )صمرأمحد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ أيب راهمع ا

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من همٗمٝمٜم٣ًم أدي٣ًٌم وىم٣من 309أمحد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ أيب ؽمٖمٝم٣من ايمٕم٣مهمٗمل أزمق فمٚمر ايمٗمرؿمٌل )ت 

 (.55دم فمداد اظمٖمتكم زمٗمرؿم٥ٌم..( )صف/

()ضم٣مسمؿ 0/667أمحد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ أيب ؽم٘مٝمٛم٥م احلٙمٌل )وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: أضم٣مديثف سمدل فمعم ىمذزمف( )يم٣ًمن 

6/31.) 

 أمحد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ أيب ومت٣مدة اظمٗمرئ: اؽمؿ صمده ضمًكم. 

 (.0/030()وم٣مل أزمق ٞمٔمٝمؿ: ىمثغم احلدي٧م()ذىمر413أمحد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ أيب حيٝمك ايم٣ٌمهقم أزمق فم٣ٌمس )ت 

 (.70/01أمحد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ أمحد أزمق ضمًـ إصٌٜم٣مين ايمُم٣مهد )فم٣ًمىمر

ْم٣مب )وم٣مل ازمٛمف حمٚمد : ىم٣من َمـ ايمثٗم٣مت طمغمًا ىمثغم أمحد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ أمحد أزمق فم٣ٌمس ايمرازي ازمـ اخل 

 (.70/01()فم٣ًمىمر370اظمٔمروف()ت
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 (.00أمحد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ أمحد اظمروزي )َمٌم 

( )جمٜمقل ضم٣مل( 500)ت  -ازمـ ؽمٖمٝم٣من -أمحد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ أمحد زمـ إزمراهٝمؿ أزمق صمٔمٖمر ايمٗمرؿمٌل

 (.024)صف/

 (.083ضم٣مَمد إزمديًٚمل )شمٗم٥م وم٣ميمف ايمٖم٣مرد()خم٤م أمحد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ أمحد زمـ إزمراهٝمؿ ايمٔمدان أزمق

 (.3/02أمحد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ أمحد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ أؾمٙمٝمٜم٣م أزمق زم٘مر إٞمامؿمل )صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )طمط

 (.91أمحد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ أمحد زمـ زممم ايمٙمحٝم٣مين)فمٙمامء 

( )وم٣مل 316ام )أو ايمٔمرام( )تأمحد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ أمحد زمـ سمرىم٣من أزمق فم٣ٌمس اهلٚمداين ايمتٚمٝمٚمل اخلٖم٣مف ايمٌم

ؾمغمويف: شمٗم٥م صدوق ووم٣مل فمٌدوس: ىم٣من َمـ أصح٣مب احلدي٧م يٗمرؤون احلدي٧م فمٙمٝمف همٛمٔمس همامت همجٟمة رمحف 

 (.5( )إحت٣مف/9/622اهلل، ووم٣مل أزمق ؿم٣مهر اظمٗمرئ: ىم٣من يِمقم ؿمقل ايمٙمٝمؾ فمعم ؽمْما داره( )سم٣مرخ اإلؽمالم

 )صم٣مٞمج٣من(. أمحد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ أمحد زمـ صم٣مٞمج٣من: هق )سمرىم٣من( زمدل

 (.0/023أمحد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ أمحد زمـ روزيف أزمق زم٘مر ايم٘مرَم٣مين )ذىمر

 (.8أمحد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ أمحد زمـ فمٌد اهلل ايمرومل ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ٞمٝم٣ًمزمقر/

()شمٗم٥م وم٣ميمف 453أمحد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ أمحد زمـ فمْمٝم٥م احلداد أزمق زم٘مر زمـ أؽمدي ايمٌٕمدادي)ت

 (.02/81( )ؽمغم3/70()طمط70/9اخلْمٝم٤م()فم٣ًمىمر

( 315أمحد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ أمحد زمـ فمقم أزمق ضمًـ اظم٘مل ايمٗمٌٗمز )شمٗم٥م وم٣ميمف ايمًجزي وايمٔمتٝمٗمل ونمغممه٣م()ت

 (.07/080)ؽمغم

 (.88أمحد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ أمحد زمـ فمٝمًك زمـ ؾمٝمخ إَمدي اظمٙمْمل)فمٙمامء 

وم٣مل اخلْمٝم٤م: ( )302أمحد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ أمحد زمـ حمٚمقد أزمق زم٘مر ايمثٗمٖمل إصٌٜم٣مين ايمٛمٝم٣ًمزمقري ايمقافمظ )ت

 (.07/005( )ؽمغم226، 9/415( )سم٣مريخ اإلؽمالم2وىم٣من صدووم٣ًم ؽمديدًا مجٝمؾ ايمْمريٗم٥م( )إحت٣مف/

 (.3/06أمحد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ إؽمامفمٝمؾ أزمق ضمًـ اخلرومل )طمط
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 (.0/641()يم٣ًمن 419أمحد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ داود أزمق فمٌد اهلل ايمٛمديؿ ايمٙمٕمقي )ت

 (.02/696ـ فم٣ٌمس أزمق زم٘مر اإلؽمامفمٝمقم اجلرصم٣مين احل٣مهمظ )ؽمغم أمحد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ إؽمامفمٝمؾ زم

٣مين أزمق وم٣مؽمؿ إٞمديمز )ت  ًَّ  (.041( )صف/ 359أمحد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ أؽمقد ايمٕم

 (.70/06أمحد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ أيقب أزمق زم٘مر احلقراين )فم٣ًمىمر

 (.0/039أمحد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ أيقب أزمق فم٣ٌمس ايمدوم٣مق إصٌٜم٣مين )ذىمر 

 (.3/00اهٝمؿ زمـ أيقب أزمق فمقم اظمًقضمل )طمطأمحد زمـ إزمر

 (.87أمحد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ زم٘مل ايمٗمٖمْمل)فمٙمامء 

 (.6( )يقٞمس699أمحد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ زمٝمػمد اظمٌمي )ت

 (.4/9أمحد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ مت٣مم زمـ ضم٣ٌمن أزمق زم٘مر ايمً٘مً٘مل )خمتٌم 

 (.٥02/63م()ؽمغم()روى فمٛمف مج٣مفم450أمحد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ صم٣مَمع ايمً٘مري أزمق فم٣ٌمس اظمٌمي )ت 

 (.8/46أمحد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ صمٌٙم٥م )ضم٤م

أمحد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ صمٔمٖمر زمـ حمٚمد أزمق زم٘مر ايمزفمٖمراين ايمٗمديز )روى فمٛمف اخلْمٝم٤م وازمـ أيب ايمٖمقارس 

 (.3/07ونمغممه٣م()طمط

()ؤمٝمػ وم٣ميمف ايمذهٌل ووم٣مل ازمـ ٞمج٣مر: يٗم٣مل أٞمف أحلؼ زمخْمف 322أمحد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ مجٝمؾ )أو محٝمؾ( )ت

 (.0/662أصمزاء مل يًٚمٔمٜم٣م وىم٣من َمذَمقم ايمًغمة()يم٣ًمن اؽمٚمف دم

 (.3/03أمحد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ ضم٣مرث أزمق ٞمي ايمٔمٗمٝمقم)طمط

 (.3/04( )شمٗم٥م وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل()طمط 463أمحد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ ضمٌٝم٤م ايمزراد أزمق ضمًـ ايمٔمْم٣مر )ت 

 (.74أمحد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ ضمداد ايمتٛمٝمز)فمٙمامء 
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زمـ ؾم٣مذان ايمٌزار أزمق زم٘مر ايمٌٕمدادي ) شمٗم٥م شم٦ٌم صحٝما ايمًامع ىمثغم أمحد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ ضمًـ زمـ حمٚمد 

احلدي٧م: وم٣ميمف اخلْمٝم٤م وازمـ ىمثغم وايمًٚمٔم٣مين، ووم٣مل ايمٔمتٝمٗمل : شمٗم٥م َمٟمَمقن ووم٣مل ايمذهٌل: اإلَم٣مم اظمحدث ايمثٗم٥م 

 (.63( )ايمديمٝمؾ/02/369()ؽمغم 3/08( )طمط 484اظمتٗمـ احلج٥م اظمٟمَمقن( )ت

ؿ أزمق زم٘مر اظمٔمروف زم١مزمـ أيب ومت٣مدة اظمٗمرئ ايمْمقايٌٗمل )وم٣مل ايمٗمقاس : ىم٣من أمحد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ ضمًكم زمـ إزمراهٝم

 (.3/05َمـ فم٣ٌمد اهلل ايمِم٣محلكم ايمِم٣مدومكم/ وروى فمٛمف ايمٗمقاس وايمدارومْمٛمل()طمط

( )نمٙمط دم زمٔمض ضمدي٧م ه٣مرون إيقم همجٔمٙمف 699أمحد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ ضم٘مؿ أزمق دصم٣مٞم٥م ايمٗمرادم اظمٔم٣مهمري )ت

 (.4()يقٞمس/٣ً0/448منفمـ ضمرَمٙمف، وم٣ميمف ازمـ يقٞمس()يم

 (.47أمحد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ مح٣مد )ىم٣من شمٗم٥م ىمثغم احلدي٧م وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( )نمرزم٣مء/

 (.26أمحد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ مح٣مد اجلرصم٣مين أزمق فم٣ٌمس)صمر

 (.3/05( )طمط469أمحد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ مح٣مد زمـ إؽمح٣مق أزمق فمثامن إزدي اجلٜمّمٚمل )ت 

 (.0/662ايمقاؽمْمل )وم٣مل ايمدارومْمٛمل: يمٝمس زم٣ميمٗمقي()يم٣ًمنأمحد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ طم٣ميمد ايمُمالشم٣مئل 

 (.3/03أمحد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ طمٙمٝمؾ أزمق فمقم ايم٘م٣مسم٤م ايمٛمٜمرواين )طمط 

 (.3/9أمحد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ طمٙمٝمؾ فمٛمف ازمـ طمزيٚم٥م )طمط 

 (.4/00()خمتٌم70/03()فم٣ًمىمر441أمحد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ طمغم زمـ فمثامن أزمق فمٚمر إزدي )ت

 (.56ء ايمْمػماين اخلْمٝم٤م )إرؾم٣مد/أمحد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ ردا

أمحد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ ززمغم زمـ حمٚمد ايمثٗمٖمل ايمٔم٣مصٚمل ايمٛمحقي أزمق صمٔمٖمر )اإلَم٣مم احل٣مهمظ ايمٔمالم ؾمٝمخ ايمٗمراء 

 (.0029واظمحدشمكم وم٣ميمف ايمذهٌل( )سمذىمرة احلٖم٣مظ 

 (.8/31أمحد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ ؽمٔمد ايمزهري )ضم٤م 

 (.3/04نمالم اخلالل )طمط  أمحد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ ؽمٙمؿ فمٛمف فمٌد ايمٔمزيز زمـ صمٔمٖمر

 (.0/011أمحد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ ؽمٙمٝمامن ايمٕم٣ًمل أزمق صمٔمٖمر إصٌٜم٣مين )ذىمر 
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 (.0/047أمحد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ ص٣ميما زمـ َمٛمذر أزمق ضمًـ إصٌٜم٣مين )ذىمر 

 (.3/02أمحد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ فمٌد ايمرمحـ أزمق ؿمٝم٤م ايمرضمٌل ايمٌٕمدادي )طمط 

 (.01ؽمٔمٝمد إصٌٜم٣مين )ٞمٝم٣ًمزمقر/أمحد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ فمٌد اهلل ايمٖمٗمٝمف أزمق 

 (.4/06()خمتٌم 70/05أمحد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ فمٌد اهلل ايمٗمرر )فم٣ًمىمر  

 (.0/97أمحد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ فمٌد اهلل اظم٠مدب )ذىمر

 (.4/00أمحد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ فمٌد اهلل زمـ راؾمد أزمق صمٔمٖمر اظمديٛمل )خمتٌم 

 (.3/60()طمط 300يم٣ًمصمل )جمٜمقل ضم٣مل()تأمحد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ فمٌد اهلل زمـ فمٌد ايمرمحـ أزمق زم٘مر ا

()يمٝمٛمف ازمـ َمردويف، ووم٣مل أزمق 690أمحد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ فمٌد اهلل زمـ ىمٝم٣ًمن أزمق زم٘مر ايمثٗمٖمل إصٌٜم٣مين )ت 

 (.0/668( )يم٣ًمن 4/630ايمُمٝمخ: يمٝمس زم٣ميمٗمقي( )ؾمٝمخ

 (.3/03أمحد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ فمٌد اهلل زمـ حمٚمد ايمٌزاز أزمق زم٘مر زمـ مح٣مل )طمط

 (.3ٝمؿ زمـ فمٌد اهلل زمـ َمٔم٣موي٥م زمـ أيب ايمًقار أزمق ضمًـ اظمٌمي )شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( )يقٞمسأمحد زمـ إزمراه

()روى فمٛمف مج٣مفم٥م()ؽمغم 444)ت-ازمـ فم٣ٌمدل -أمحد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ فمٌد ايمقه٣مب ايمُمٝم٣ٌمين أزمق ؿمٝم٤م ايمدَمُمٗمل

 (.53( )إرؾم٣مد/70/05()فم٣ًمىمر05/446

 (.0/010أمحد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ فمٌده إصٌٜم٣مين )ذىمر

()جمٜمقل ضم٣مل()ه 485د زمـ إزمراهٝمؿ زمـ فمٌدويف زمـ ؽمدوس اهلذرم أزمق ضمًـ ايمٔمٌدوي ايمٛمٝم٣ًمزمقري )تأمح

02/513.) 

 (.0/017أمحد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ فمت٣مب إصٌٜم٣مين )ذىمر 

 (.48أمحد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ فمجٛمس زمـ أؽم٣ٌمط ايمزي٣مدي أزمق همّمؾ إٞمديمز )حمدث وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( )نمرزم٣مء/

 (.3/08زمـ حمٚمد أزمق فم٣ٌمس ايم٘مٛمدي )شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م()طمط أمحد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ فمقم 

 (.3/01أمحد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ فمٚمر ايمٛمٝم٣ًمزمقري )طمط
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 (.55أمحد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ فمٛمغم ايم٘مٛمدي أزمق همّمؾ ايمٌٌمي فمٛمف ايمْمػماين ونمغمه )إرؾم٣مد/

 (.0/049أمحد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ نمػم ايمٌٌمي ؾمٝمخ يمٙمْمػماين هق ايم٘مٛمدي ايم٣ًمزمؼ )دفم٣مء 

 (.070إزمراهٝمؿ زمـ همراس )َمٌم أمحد زمـ 

 (.0/044أمحد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ همٝمض أزمق صمٔمٖمر إصٌٜم٣مين )ذىمر

 (.056أمحد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ ومزَم٣من أزمق زم٘مر إٞمديمز فمٛمف أزمق ضمًـ اإليمٌغمي )صف/

قٞم٥م ايم٘مقدم أزمق صمٔمٖمر اظمٌمي اظمٔم٣مهمري فمٛمف ايمْمػماين ونمغمه )وم٣مل ايمذهٌل: وشمٗمف ازمـ  أمحد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ ىمٚمُّ

 (.57( )إرؾم٣مد/463ٞمس( )تيق

 (.5أمحد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ ىمٚمقٞم٥م اظمٌمي )شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( )يقٞمس

 )سمٗمدم(. –أمحد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ ىمٝم٣ًمن ايمثٗمٖمل: اؽمؿ صمده فمٌد اهلل زمـ ىمٝم٣ًمن 

()وم٣ميمف اخلْمٝم٤م: أضم٣مدي٧م ضم٣ًمن سمدل فمعم 627أمحد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ َم٣ميمؽ ايمٗمقهًت٣مين أزمق فمقم ايمٌٕمدادي )ت 

 (.3/9ف( )طمط ضمٖمٓمف وسمثٌت

 (.3( )ٞمٝم٣ًمزمقر/448أمحد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ َم٣ميمؽ زمـ ؽمٔمٝمد ايمرازي ايمِمقدم )ت

 (.3/60أمحد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد أزمق ضمًكم اخل٣مزن )شمٗم٥م وم٣ميمف ايمػموم٣مين()طمط 

 (70/60()فم٣ًمىمر 054أمحد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ أزمق ضمًكم ايمديٛمقري )ت 

ؿ أزمق ضمِمكم ايمٔم٣ٌمد )شمٗم٥م وم٣ميمف إزهري أمحد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ إزمراهٝم

 (.3/60()طمط318وايمتقزي()ت

 (.2أمحد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ صم٣مَمع اظمٌمي )شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( )يقٞمس

 (.70/60أمحد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ ص٣ميما أزمق صمٔمٖمر زمـ أيب إؽمح٣مق ايمٗمرر )فم٣ًمىمر

 (.90ايمتٚمٝمٚمل )صمر أمحد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ فم٣ٌمس أزمق فمٚمرو زمـ إفمرايب
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( 2() أشمٛمك فمٙمٝمف احل٣مىمؿ( )ٞمٝم٣ًمزمقر/432أمحد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل ايمٖم٣مرد أزمق ضم٣مَمد اظمٗمرئ )ت 

 /ضم٣مؾمٝم٥م(.65)س

 (.0/463أمحد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ َمٛمخؾ أزمق فمقم إصٌٜم٣مين)ذىمر 

أمحد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ حيٝمك ايمٛمٝم٣ًمزمقري أزمق ضم٣مَمد ازمـ ؽمختقيف )صدوق وم٣ميمف أزمق َمًٔمقد  

 (.02/392()ؽمغم61()طمط65ايمدَمُمٗمل()س

 أمحد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمقد إصٌٜم٣مين: اؽمؿ صمده: أمحد زمـ حمٚمقد ايمثٗمٖمل.

 (.59)إرؾم٣مد/ -ازمـ أطمل ؿمخًم -أمحد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ خمًم اظمٌمي أزمق ؿمٝم٤م ايمٖمرنم٣مين

 (.0/641()وم٣مل ازمـ يقٞمس: ىم٣من همٝمف ختٙمٝمط()يم٣ًمن698أمحد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ َمرزوق زمـ ديٛم٣مر أزمق فمٌٝمدة)ت

 سمٗمدم . -أمحد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ َمًٙمؿ:اؽمؿ صمده ؽمٙمؿ

 (.0/641أمحد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ َمٔمعم زمـ أؽمد ايمٔمٚمل أزمق زممم ايمٌٌمي)يم٣ًمن

ٗم٥م وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل ووشمٗمف احل٣مىمؿ، ووم٣مل ايمذهٌل: ()شم669أمحد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ َمٙمح٣من أزمق فمٌد اهلل ايمٌٙمخل )ت 

 (.21( )إرؾم٣مد/3/00()طمط04/544ايمُمٝمخ اظمحدث ايمثٗم٥م( )ؽمغم

 (.0/055()جمٜمقل ضم٣مل( )ذىمر450أمحد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ َمٛمده أزمق ؽمٔمٝمد إصٌٜم٣مين )ت

 (.0/641أمحد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ َمٛمِمقر ايمٌٌمي )جمٜمقل وم٣ميمف َمًٙمٚم٥م()يم٣ًمن 

 (.3/8ان أزمق همّمؾ ايمٌقؾمٛمجل )ٓ زمٟمس زمف وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل()طمطأمحد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ َمٜمر

 (.604أمحد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ َمقؽمك أزمق ؽمٔمد ايمُم٣مَمل )شمٗم٥م وم٣ميمف ايمٖم٣مرد()خم٤م

 (.6/49أمحد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ َمقؽمك ايمرَمقم أزمق زم٘مر ايمناج )ضم٣مسمؿ

 (.70/60أمحد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ َمقؽمك اظمِم٣مضمٖمل )فم٣ًمىمر

)وم٣مل فمٌد ايمٕم٣مهمر  -ازمـ أيب ؾمٚمس  -أمحد أزمق ؽمٔمد ايمٛمٝم٣ًمزمقري ايمُم٣مَم٣ميت اظمٗمرئ أمحد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ َمقؽمك زمـ 

 (.08/066( )ؽمغم 353احل٣مهمظ: ؾمٝما هم٣موؾ شمٗم٥م فم٣ممل زم٣ميمٗمراءات..( )ت 
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أمحد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ َمقؽمك فمـ َم٣ميمؽ )َمٛم٘مر احلدي٧م وم٣ميمف ازمـ فمدي ووم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن : ٓ حيؾ آضمتج٣مج  

 (.0/668زمف()يم٣ًمن

 (.37( )صمر469زمـ ٞمقَمرد أزمق زم٘مر ايمٖمٗمٝمف ايمُم٣مهمٔمل)تأمحد زمـ إزمراهٝمؿ 

( ) وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمٔمٓماًم فمٛمد 341أمحد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ هُم٣مم ايمتٚمٝمٚمل أزمق فمٚمر إٞمديمز )ت زمٔمد

 (.95اخل٣مص٥م وايمٔم٣مَم٥م( )صف/

 (.70/66أمحد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ هُم٣مم زمـ َمالَمس أزمق فمٌد اهلل ايمٛمٚمغمي )فم٣ًمىمر 

 (.70/66م زمـ حيٝمك أزمق ضم٣مرشم٥مايمٕم٣ًمين )فم٣ًمىمرأمحد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ هُم٣م 

 (.24أمحد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ واوا زمـ فمٌد ايمِمٚمد ايمٔم٣ًمل أزمق صمٔمٖمر اظمٌمي فمٛمف ايمْمػماين )إرؾم٣مد/

 (.76أمحد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ ويمٝمد اخلقٓين ايمًٛمل)فمٙمامء 

 (.4/05()خمتٌم3/020أمحد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ يزداد أزمق زم٘مر ايمًجًت٣مين )شمٗم٥م وم٣ميمف أزمق ايمُمٝمخ( )ؾمٝمخ

 (.07/488()روى فمٛمف مج٣مفم٥م()ؽمغم308أمحد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ يزداد إصٌٜم٣مين أزمق فمقم نمالم حمًـ )ت 

 .-سمٗمدم –أمحد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ يزداد ايمْمػمي: صقازمف: ازمـ إزمراهٝمؿ زمـ رداء ايمْمػماين. 

( )ؾمٝمخ 0/94( )ذىمر0/644أمحد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ يزيد ايمًٛمل إصٌٜم٣مين )وم٣مل ايمذهٌل: يمف َمٛم٣مىمغم()يم٣ًمن 

4/620.) 

 (.23أمحد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ ئمعم زمـ أؽمد أزمق زممم راهميض )حتٖم٥م/

 (.0/017أمحد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ ئمٝمش أزمق فم٣ٌمس ايمٛم٣مزمتل إصٌٜم٣مين )ذىمر

 (.70/66)فم٣ًمىمر -ازمـ حلٝم٣مين –أمحد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ يقؽمػ زمـ داود أزمق ضمًـ اخلزرصمل 

()روى فمٛمف 451ٝمٚمل إصٌٜم٣مين )تأمحد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ يقؽمػ زمـ يزيد أزمق صمٔمٖمر ايمت

 (.02/68()ؽمغم0/051مج٣مفم٥م()ذىمر

 (.70/64أمحد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ يقٞمس زمـ حمٚمد أزمق ضمًكم اظمٗمدد اخلْمٝم٤م )شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ فم٣ًمىمر()فم٣ًمىمر
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 (.4/2أمحد زمـ أيب أمحد أزمق فم٣ٌمس ايمْمػمي )خمتٌم 

 (.01أمحد زمـ أيب أمحد اجلرصم٣مين ؽم٘مـ محص )جمٜمقل ضم٣مل( )صمر

 (.0/644يب إؽمح٣مق أزمق فمٌد اهلل فمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ أيب أويس )وم٣مل ايمدارومْمٛمل : ٓئمرف()يم٣ًمنأمحد زمـ أ

 .-يٟميت -أمحد زمـ أيب إطمٝمؾ: هق ازمـ طم٣ميمد زمـ فمٚمرو

 أمحد زمـ أيب ايمٙمٝم٧م: هق: ازمـ ٞمٌم زمـ حمٚمد احل٣مهمظ اظمٌمي.

 (.641أمحد زمـ أيب اهلٛمدي أزمق ؽمٔمٝمد ) خم٤م 

)وم٣مل زمـ فمدي: خي٣ميمػ ايمثٗم٣مت فمـ ؾمٔم٥ٌم ويمف فمـ نمغم ؾمٔم٥ٌم أضم٣مدي٧م  -أو ازمـ أوذم -أمحد زمـ أيب أودم

 (.0/645َمًتٗمٝمٚم٥م()يم٣ًمن

 أمحد زمـ أيب زمزة اظمٗمرئ: هق ازمـ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ وم٣مؽمؿ .

أمحد زمـ أيب زم٘مر ايمزهري ايمٔمقدم اظمدين )أضمد إشم٣ٌمت وؾمٝمخ أهؾ اظمديٛم٥م وحمدشمٜمؿ وم٣ميمف ايمذهٌل( )سمذىمرة 

 (.397احلٖم٣مظ/

 .-يٟميت  -زم٘مر ايمٔمٌدي: هق ازمـ حمٚمد زمـ أيب زم٘مر أمحد زمـ أيب 

 -يٟميت–أمحد زمـ أيب زم٘مر ايمٛمٝم٣ًمزمقري : هق ازمـ ؽمٔمٝمد زمـ إؽمامفمٝمؾ احلغمي 

 (.0/648أمحد زمـ أيب زم٘مر زمـ فمٝمًك )وم٣مل ازمـ ٞمج٣مر: ذه٤م فمٗمٙمف زمآطمره همؼمىمف ايمٛم٣مس( )يم٣ًمن

 أمحد زمـ أيب زم٘مر ضمًـ ايمززمٝمدي: اؽمؿ أزمٝمف حمٚمد.

 (.47( )صمر631صمٔمٖمر ايم٣ٌمزم٣مين )ت ٞمٝمػ وأمحد زمـ أيب صمرير أزمق 

 (.43أمحد زمـ أيب ضمٌٝمش اظمٔمدل)فمٙمامء 

 (.0/469)ضم٣ٌمن  -يٟميت  -أمحد زمـ أيب ضمٖمص: هق ازمـ فمٚمر 

 (01/655أمحد زمـ أيب طم٣ميمد أزمق فم٣ٌمس إضمقل )ؽمغم 

 (.069أمحد زمـ أيب طم٣ميمد ايمٔمْم٣مر اجلرصم٣مين)صمر
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 أمحد زمـ أيب طمٙمػ ايمِمقدم: اؽمؿ صمده: أمحد.

يب طمٙمػ زمـ أمحد أزمق ضم٣مَمد ايمِمقدم اإلؽمٖمرايٝمٛمل اظمٜمرصم٣مين ؽمٚمع َمٛمف ايمٌٝمٜمٗمل، ]ويمٔمٙمف: ازمـ فمقم زمـ أمحد زمـ أ

 (.7أمحد اخلنوصمردي اظمٗمرئ[. ) إحت٣مف/

 (0/629(صمٜمٚمل سم٣ميمػ )يم٣ًمن 631أمحد زمـ أيب دؤاد ايمٗم٣م  )ت 

ايمٗمراءات وأشم٣مر(  ( ) وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمـ أهؾ332أمحد زمـ أيب رزمٝمع اظمٗمرئ أزمق فمٚمر إٞمديمز )ت

 (.006)صف/

 (.2أمحد زمـ أيب رواح ايمٌٕمدادي ؽم٘مـ صمرصم٣من )صمر

أمحد زمـ أيب روح فمـ يزيد ه٣مرون ) وم٣مل اخلْمٝم٤م : أضم٣مدي٧م َمٛم٘مروة ، وؤمٖمف ازمـ فمدي همٗم٣مل أضم٣مدي٧م يمٝم٦ًم 

 (0/670زمٚمًتٗمٝمٚم٥م ()يم٣ًمن 

 (3/025أمحد زمـ أيب زهغم ايمٌخ٣مري )طمط 

 .(0/000أمحد زمـ أيب هي ايمٕمزاء )ذىمر

 (.495أمحد زمـ أيب ؽمٔمٝمد ايمٔمٝمٚمري )َمٌم 

 (.0/97أمحد زمـ أيب ؽمٔمٝمد زمـ إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ اظمديٛمل )ذىمر

 (0/686أمحد زمـ أيب ؽمٙمٝمامن ايمٗمقاريري )ىمذزمف اخلْمٝم٤م ()يم٣ًمن 

 أمحد زمـ أيب ؿم٣ميم٤م ايم٘م٣مسم٤م: هق ازمـ فمقم زمـ حمٚمد زمـ أمحد أزمق صمٔمٖمر زمـ أيب ؿم٣ميم٤م.

 ؽمٙمٝمامن ايمدارَمل. أمحد زمـ أيب ؿمٝم٥ٌم: هق ازمـ فمٝمًك زمـ

 أمحد زمـ أيب فمٌٝمد: يٟميت دم ازمـ همرج.

 أمحد زمـ أيب فمقم احلرر: هق ازمـ ضمًـ زمـ أمحد زمـ حمٚمد احلغمي.

أمحد زمـ أيب فمقم زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ أمحد أزمق زم٘مر احلرر احلغمي ايمٛمٝم٣ًمزمقري ايمُم٣مهمٔمل: هق ازمـ ضمًـ زمـ 

 أمحد زمـ حمٚمد احلغمي.
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 ( 0/447جمٜمقل ضم٣مل ( )يم٣ًمن أمحد زمـ أيب فمٚمران أزمق همّمؾ ) 

 ( 0/442()وم٣مل احل٣مىمؿ : ىم٣من يّمع احلدي٧م ( )يم٣ًمن 421أمحد زمـ أيب فمٚمران اجلرصم٣مين ) ت 

 أمحد زمـ أيب فمٚمران اخلٝم٣مط : هق ازمـ َمقؽمك زمـ ضمر ) يٟميت ( 

 أمحد زمـ أيب فمٚمران ايمٖمٗمٝمف: هق ازمـ َمقؽمك زمـ فمٝمًك أزمق صمٔمٖمر ايمٖمٗمٝمف يٟميت.

 ايمرمحـ زمـ َمرزوق سمٗمدم. أمحد زمـ أيب فمقف: هق ازمـ فمٌد

 (.3/448أمحد زمـ أيب نم٣ميم٤م أزمق فمٌد اهلل )شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م()طمط 

 . -يٟميت  –أمحد زمـ أيب يمٝم٧م اظمٌمي: هق ازمـ ٞمٌم 

 أمحد زمـ أيب َمٗم٣مسمؾ وومٝمؾ اؽمٚمف حمٚمد يٟميت هٛم٣مك .

 أمحد زمـ أيب َمقؽمك إٞمْم٣مىمل: هق ازمـ حمٚمد زمـ َمقؽمك.

 ( .6/03أزمق ؿم٣ميم٤م ) سم٘مٙمؿ همٝمف ( )يم٣ًمن أمحد زمـ أيب ه٣مؾمؿ ايمٗمرر ايم٘مٛمدٓين 

 أمحد زمـ أيب حيٝمك احليَمل: هق ازمـ زىمغم وهق ؤمٝمػ.

 (.0133أمحد زمـ أيب يزيد اإلؽمؼمازم٣مذي أزمق فم٣ٌمس )جمٜمقل ضم٣مل( )صمر 

 (.36أمحد زمـ أيب يزيد إٞمديمز)فمٙمامء 

 (.0/641أمحد زمـ أضمجؿ اظمروزي )ىمذزمف ازمـ صمقزي()يم٣ًمن

 (.3/4( )شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م()طمط456)ت -طمٌز أرزيازمـ  -أمحد زمـ أمحد ايمٌزار

 (.70/2أمحد زمـ أمحد اجلرصم٣مين: هق ازمـ حمٚمد )فم٣ًمىمر

) وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من همٗمٝمٜم٣ًم ضم٣مهمٓم٣ًم  -ازمـ ومِمغم -أمحد زمـ أمحد زمـ حمٚمد إزدي أزمق ضمًـ ايمٕمرٞم٣مؿمل

 (.540ضم٣مذوم٣ًم...( )ت 

 (.3/3اخلْمٝم٤م()طمط أمحد زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ ضمًـ إٞمِم٣مري ايمزرومل )شمٗم٥م وم٣ميمف

 (.3/4أمحد زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمٌٝمد اهلل أزمق فمٚمر ايمْم٣ميمٗم٣مين )روى فمٛمف مج٣مفم٥م()طمط
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()وم٣مل اخلْمٝم٤م: ىمت٦ٌم فمٛمف هم٘م٣من 349أمحد زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمقم أزمق فمٌد اهلل ايمٗمٌمي ازمـ ؽمٝمٌل )ت

 (.3/3ص٣محل٣ًم هم٣مواًل ص٣مدوم٣ًم َمـ أهؾ ايمٔمٙمؿ وايمٗمرآن( )طمط

 (.70/5 ايمٌٙمخل: أطمل ايمرز )فم٣ًمىمرأمحد زمـ أمحد زمـ ورىمُمكم

 أمحد زمـ أمحد زمـ يزيد أزمق ضمٖمص ايمٌٙمخل: هق ايمذي زمٔمده.

 (.0/640()وم٣مل ايمذهٌل: َمتٜمؿ يمٝمس زمثٗم٥م()يم٣ًمن440ايمٌٙمخل )ت -أو اظم٠مذن-أمحد زمـ أمحد زمـ يزيد اظم٠مدب

 (.019( )صمر305أمحد زمـ أمحد زمـ يقؽمػ ايمدوفمل أزمق ص٣مدق )ت

 (.649( )ك3/53ص ايمٌخ٣مري )طمطأمحد زمـ أضمٝمد زمـ محدان أزمق ضمٖم

 أمحد زمـ أطم٦م فمٌد ايمرزاق :هق ازمـ داود.

 (.055()ومط3/48أمحد زمـ إدريس أزمق محٝمد اجلالب )طمط

 (.0/646()جمٜمقل ضم٣مل( )يم٣ًمن412أمحد زمـ إدريس ايمٖم٣موؾ أزمق فمقم إؾمٔمري ايمٗمٚمل ايمراهميض )ت 

 (.62أمحد زمـ إدريس ايمٗم٣م  أزمق فمقم اجلرصم٣مين )صمر

 (.3/49ـ يقؽمػ زمـ ؾمداد أزمق صمٔمٖمر اظمخرَمل )روى فمٛمف مج٣مفم٥م()طمطأمحد زمـ إدريس زم 

 (.2/35أمحد زمـ آدم أزمق زم٘مر )طمط

( 651أمحد زمـ آدم أزمق صمٔمٖمر اجلرصم٣مين اخلٙمٛمجل )نمٛمدر( )وم٣مل ايمًٜمٚمل: ص٣مضم٤م ضمدي٧م َم٘مثر شمٗم٥م( )ت 

 (.05()صمر/0/695)ضم٣ٌمن 

وىم٣من َمـ أهؾ ايمٔمٙمؿ وايمتِم٣مون وايمثٗم٥م( أمحد زمـ أدهؿ زمـ حمٚمد زمـ فمٚمر إٞمديمز أزمق زم٘مر )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: 

 (.80)صف/

 (.0/646أمحد زمـ أزهر ايمٌٙمخل )وم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن: خيْمئ وخي٣ميمػ()يم٣ًمن

 (.78أمحد زمـ أؽم٣مَم٥م زمـ أمحد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ أيب ؽمٚما َمقلم جتٝم٤م)فمٙمامء 

 (.7س( )يقٞم627أمحد زمـ أؽم٣مَم٥م زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ فمٌد اهلل زمـ أيب ؽمٚما جتٝمٌل أزمق صمٔمٖمر اظمٌمي )ت
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 (.0/644أمحد زمـ إؽمح٣مق أزمق صمٔمٖمر ايمقاؽمْمل )وم٣مل اإلؽمامفمٝمقم: مل ي٘مـ زمذاك( )يم٣ًمن 

 أمحد زمـ إؽمح٣مق إٞمامؿمل: اؽمؿ صمده فمٌد اهلل زمـ حمٚمد . 

 (.8/69أمحد زمـ إؽمح٣مق ايم٣ٌمهقم ايمٌٌمي )وم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن َمًتٗمٝمؿ( )ضم٤م

 (.0/644()يم٣ًمن3/69أمحد زمـ إؽمح٣مق ايمٌٕمدادي )طمط 

 (.33( )ؿم٤م25ٙمدي اخلُم٣مب)فمٛمف ايمْمػماين ونمغمه( )إرؾم٣مد/أمحد زمـ إؽمح٣مق ايمٌ 

 أمحد زمـ إؽمح٣مق اجلقهري: اؽمؿ صمده إزمراهٝمؿ . 

 (.0/049أمحد زمـ إؽمح٣مق اخلُم٣مب ايمرومل ؾمٝمخ يمٙمْمػماين )دفم٣مء 

 (.8/56أمحد زمـ إؽمح٣مق ايمً٘مري أزمق صمٔمٖمر )ضم٤م 

 (.32أمحد زمـ إؽمح٣مق ايمِمددم اظمٌمي )ؿم٤م

 (.0/009أمحد زمـ إؽمح٣مق اظمديٛمل )ذىمر

 (.22أمحد زمـ إؽمح٣مق اظمٌمي ايمدَمغمي فمٛمف ايمْمػماين )إرؾم٣مد/

 (.58أمحد زمـ إؽمح٣مق ايمقزان اجلرصم٣مين )صمر

 (.3/45أمحد زمـ إؽمح٣مق ايمقؾم٣مء أزمق ضمًـ )طمط

 (.0/024أمحد زمـ إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ أزمق زم٘مر ايمٔم٣ًمل إصٌٜم٣مين )ذىمر

 (.4/64()خمتٌم 70/44أمحد زمـ إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ أزمق ؿمٝم٤م ايمرزمٔمل )فم٣ًمىمر

()ؾمٝمخ 0/005أمحد زمـ إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ أزمق فم٣ٌمس ايمثٗمٖمل اجلقهري )شمٗم٥م وم٣ميمف أزمق ايمُمٝمخ( )ذىمر

3/42.) 

 (.3/69أمحد زمـ إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ ايمِمٖم٣مر )طمط

 (.3/41أمحد زمـ إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ ايم٘مًم )طمط

 (.6أمحد زمـ إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ اظمٔمدل ايمِمٝمدٓين أزمق زم٘مر ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ٞمٝم٣ًمزمقر/
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 (.3/69د زمـ إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ زمـ همّمؾ أزمق زم٘مر اظمروزي )طمطأمح

( )وم٣مل ايمدارومْمٛمل دم ضمدي٧م: هق 468أمحد زمـ إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد اخلزافمل أزمق زم٘مر اظمٙمحٚمل )ت

َمٛم٘مر هبذا اإلؽمٛم٣مد، مل ٞم٘متٌف إٓ فمـ هذا ايمُمٝمخ. ئمٛمل: أمحد اخلزافمل وروى فمٛمف مج٣مفم٥م ووم٣مل ايمذهٌل: َم٣م 

 (.05/637( )ؽمغم70/46()فم٣ًمىمر3/43)طمطفمٙمٚم٦م زمف زمٟمؽم٣ًم(

أمحد زمـ إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ زمـ ٞمًٌٝمط )إؾمجٔمل ايم٘مقدم( )ص٣مضم٤م ايمٛمًخ٥م اظمقوقفم٥م وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( 

 (.31)نمرزم٣مء/

 (.0/646()ىمذزمف ايمذهٌل()يم٣ًمن687أمحد زمـ إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ زمـ ٞمٌٝمط زمـ ذيط )ت

 سمٗمدم ومري٣ًٌم . -اهٝمؿ ايمِمٖم٣مرأمحد زمـ إؽمح٣مق زمـ أيب إؽمح٣مق أزمق فم٣ٌمس : اؽمؿ صمده إزمر

()روى فمٛمف مج٣مفم٥م، ووم٣مل ازمـ 436أمحد زمـ إؽمح٣مق زمـ أيقب زمـ يزيد ايمٛمٝم٣ًمزمقري أزمق زم٘مر ايمِمٌٕمل )ت 

 (.22( )حتٖم٥م/630()ك05/384ضمجر: ضم٣مهمظ()ؽمغم

أمحد زمـ إؽمح٣مق زمـ زمٛمج٣مب أزمق ضمًـ ايمْمٝمٌل )وم٣مل ازمـ َم٣مىمقٓ: حمدث َمُمٜمقر، ووم٣مل اخلْمٝم٤م ونمغمه: مل 

 (.41()ايمديمٝمؾ/ 3/45( )طمط433( أو)435طمغمًا، ووم٣مل ايمذهٌل: اظمحدث ايمِمدوق( )تأؽمٚمع همٝمف إٓ 

( )شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ووم٣مل أزمق فمقم اظمٔمدل : 408أمحد زمـ إؽمح٣مق زمـ هبٙمقل زمـ ضم٣ًمن أزمق صمٔمٖمر ايمتٛمقطمل )ت

 (.3/41شمٗم٥م َمٟمَمقن صمٝمد ايمّمٌط، وذىمره ايمٗمقاس دم ؾمٝمقطمف ايمثٗم٣مت ووشمٗمف ؿمٙمح٥م زمـ حمٚمد زمـ صمٔمٖمر() طمط

 (.3/42()شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م()طمط301د زمـ إؽمح٣مق زمـ ضمرَم٣من )تأمح

()وم٣مل ازمـ أيب ضم٣مسمؿ: صدوق ووم٣مل ايمدارومْمٛمل : ٓ زمٟمس 680أمحد زمـ إؽمح٣مق زمـ ص٣ميما أزمق زم٘مر ايمقزان )ت

 (.70/63( )فم٣ًمىمر 3/86()طمط6/30زمف ووم٣مل اخلْمٝم٤م : ص٣مدق( )ضم٣مسمؿ 

 (.631أمحد زمـ إؽمح٣مق زمـ صٝمدٓين ايمٔمدل )ك

 (.3/45زمـ فمٌد اجل٣ٌمر أزمق فمٌد اهلل اظم٣ميم٘مل اظمحت٤ًم )طمطأمحد زمـ إؽمح٣مق 

 (.0/060أمحد زمـ إؽمح٣مق زمـ فمٌد اهلل اهلروي )ذىمر
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()شمٗم٥م وم٣ميمف 443أمحد زمـ إؽمح٣مق زمـ فمٌد اهلل زمـ حمٚمد أزمق فمٝمًك إٞمامؿمل ازمـ ومامش )ت 

 (.3/43اخلْمٝم٤م()طمط

 (.4/63()خمتٌم 70/45أمحد زمـ إؽمح٣مق زمـ حمٚمد زمـ أمحد أزمق صمٔمٖمر احلٙمٌل ايمٗم٣م  )فم٣ًمىمر 

 (.3/45أمحد زمـ إؽمح٣مق زمـ حمٚمد زمـ همّمؾ أزمق ضمًـ ايمًٗمْمل )صدوق وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل()طمط

 (.3/68()شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م()طمط677أمحد زمـ إؽمح٣مق زمـ خمت٣مر أزمق زم٘مر ايمدوم٣مق )ت

 (.0/049أمحد زمـ إؽمح٣مق زمـ واوا ايمٔم٣ًمل اظمٌمي )دفم٣مء 

 (.30( )نمرزم٣مء/683تأمحد زمـ إؽمح٣مق زمـ واوا زمـ فمٌد ايمِمٚمد ايمٔم٣ًمل )

 (.3/42( )طمط415أمحد زمـ إؽمح٣مق زمـ وه٤م زمـ هٝمثؿ أزمق زم٘مر ايمٌٛمدار )وشمٗمف اخلْمٝم٤م( )ت

 سمٗمدم. -زم٣ميم٣ٌمء -أمحد زمـ إؽمح٣مق زمـ يٛمج٣مب: صقاب: زمٛمج٣مب 

 (.3/07()وم٣مل اخلْمٝم٤م: ضمًـ احلدي٧م()طمط626أمحد زمـ إؽمح٣مق زمـ يقؽمػ ايمٔم٣مزمد إصٌٜم٣مين ايمرومل)ت

 (.0/644ٖمٝم٣من زمـ فمٌده ايمْم٣مضمل )وم٣مل ازمـ فمدي: ٓ ئمرف()يم٣ًمنأمحد زمـ إؽمح٣مق زمـ يقٞمس فمـ ؽم

أمحد زمـ أؽمد زمـ زمٛم٦م َم٣ميمؽ زمـ َمٕمقل ايمٌجقم أزمق فم٣مصؿ )روى فمٛمف أزمق زرفم٥م وَمْمكم  

 (.8/09()ضم٤م6/30ونمغممه٣م()ضم٣مسمؿ

 أمحد زمـ أؽمد زمـ فم٣مصؿ ايمٌجقم هق ايمذي زمٔمده.

 (.0/644أمحد زمـ أؽمد فمـ حيٝمك زمـ يامن)جمٜمقل وم٣ميمف َمًٙمٚم٥م()يم٣ًمن

 (.4/65()خمتٌم 70/42أمحد زمـ إهائٝمؾ ايم٘م٣مسم٤م )فم٣ًمىمر 

 (.3/65أمحد زمـ إؽمامفمٝمؾ أزمق فمٌد اهلل اجلرصم٣مين )طمط

 (.0154أمحد زمـ إؽمامفمٝمؾ اإلؽمؼمازم٣مذي أزمق ضم٣مَمد )صمر 

 (.38أمحد زمـ إؽمامفمٝمؾ ايمٌٌمي ايمٔمدوي )ؿم٤م 

 (.39أمحد زمـ إؽمامفمٝمؾ ايمٌٌمي ايمقؽم٣مد )ؿم٤م 
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 (.04اهلل )صمر أمحد زمـ إؽمامفمٝمؾ اجلرصم٣مين أزمق فمٌد

 (.76أمحد زمـ إؽمامفمٝمؾ ايمِمٖم٣مر ايمرَمقم فمٛمف ايمْمػماين )إرؾم٣مد/

 (.3/63أمحد زمـ إؽمامفمٝمؾ ايمٗم٣م  زمٌٕمداد )طمط

 (.55أمحد زمـ إؽمامفمٝمؾ اظم٣ميم٘مل)فمٙمامء 

 (.74أمحد زمـ إؽمامفمٝمؾ ايمقؽم٣مد ايمٌٌمي فمٛمف ايمْمػماين ونمغمه )إرؾم٣مد/

 (.0/049أمحد زمـ إؽمامفمٝمؾ ايمقؽم٣مويٛمل اظمٌمي )دفم٣مء 

 (.3/62أمحد زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ إزمراهٝمؿ أزمق زم٘مر ايمْمقد )طمط

و وم٣مل ازمـ أيب ضم٣مسمؿ: شمٗم٥م   أمحد زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ أيب رضار ايمرازي )وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: صدوق ،

 (.6/30َمٟمَمقن()ضم٣مسمؿ

 (.28أمحد زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ ضم٣مرث ايمٔمدوي اظمٌمي فمٛمف ايمْمػماين )إرؾم٣مد/

 (.55( )صمر404يمٌمام )تأمحد زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ طم٣ميمد ايمٖم٣مرض أزمق فم٣ٌمس ا

 (.018أمحد زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ ديمٝمؿ ايمٗم٣م  أزمق فمٚمر إٞمديمز فمٛمف احلٚمٝمدي )صف/

 (.661( )خم٤م335أمحد زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ ؽمٔمٝمد زمـ حمٚمد أزمق ضمًـ ايمُمٔمٝمٌل )ت 

 (.3/65أمحد زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ فمٚمر ايمرواد )طمط 

( 4/65()خمتٌم ٣447مهمظ )تأمحد زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ وم٣مؽمؿ زمـ فم٣مصؿ أزمق صمٔمٖمر ايمِمددم ايمٔمْم٣مر احل

 (.70/47)فم٣ًمىمر

 (.3/62أمحد زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ حمٚمد زمـ أزم٣من فمـ زيد زمـ إؽمامفمٝمؾ ايمِم٣ميغ )طمط

 (.4/62أمحد زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ أيب زمخؼمي )خمتٌم 

 (.50أمحد زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ حمٚمد زمـ وه٤م زمـ َمٜم٣مصمر)فمٙمامء 

 (.0/81()ذىمر6/412ٞمِم٣مري )ؾمٝمخأمحد زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ َمًٙمؿ إصٌٜم٣مين إ 
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 (.71أمحد زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ َمٜمدي ايمً٘مقين احلٚميص فمٛمف ايمْمػماين )إرؾم٣مد/

 (.3/65أمحد زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ حيٝمك زمـ َم٣ٌمرك ايمٝمزيدي أزمق ضمًـ )طمط

أمحد زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ يقؽمػ ايمٔم٣مزمد إصٌٜم٣مين ) وم٣مل أزمق ايمُمٝمخ: ىم٣من َمـ طمٝم٣مر فم٣ٌمد اهلل وأشمٛمك فمٙمٝمف ازمـ ٞمٗمْم٥م(  

 (. 70( )إرؾم٣مد/0/062()ذىمر6/401خ)ؾمٝم

 (.8/32( )ضم٤م000( )رومف 675أمحد زمـ أؽمقد احلٛمٖمل ايمٗم٣م  أزمق فمقم ايمٌٌمي)ت 

 (.0/039()ذىمر446أمحد زمـ إؾم٘مٝم٤م زمـ حمٚمد أزمق زم٘مر إصٌٜم٣مين )ت

()شمٗم٥م وم٣ميمف اخلالل وروٝم٥م أزمق زم٘مر اظمروزي ووم٣مل 685أمحد زمـ أسم زمـ طمزيٚم٥م اظمٔمٗمقم أزمق فم٣ٌمس اظمزين )ت 

٣ميما زمـ أمحد: شم٦ٌم ، ووم٣مل ازمـ ايب ضم٣مسمؿ: ىمت٦ٌم فمٛمف َمع أيب وؽمٚمٔم٦م َمقؽمك زمـ إؽمح٣مق ايمٗم٣م  : ئمٓمؿ ص

 (.6/36()ضم٣مسمؿ3/33ؾمٟمٞمف()طمط

 (.04/483()ؽمغم70/31أمحد زمـ أسم زمـ ؿم٣مهر أزمق ضم٣مَمد ايمًجًت٣مين )فم٣ًمىمر

 (.26ف/( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمـ أهؾ ايمٔمٙمؿ وايمٖمّمؾ( )ص301أمحد زمـ أوحك اإليمٌغمي )ت زمٔمد 

 (.0/645ايم٘مقدم اإلطم٣ٌمري )يم٣ًمن -أمحد زمـ أفمتؿ أو أفمثؿ زم٣ميمث٣مء

 (.68أمحد زمـ أفمثؿ زمـ ٞمذير زمـ ضم٣ٌمب أزمق حمٚمد إزدي ايم٘مقدم )صمر 

أمحد زمـ أهمٙما زمـ ضمٌٝم٤م زمـ فمٌد اظمٙمؽ إَمقي إدي٤م اظمقشَمؼ أزمق فمٚمر ايمٗمرؿمٌل )وم٣مل اخلقٓين: ىم٣من َمـ أهؾ 

ٝمقخ وسم٘مرر فمٙمٝمٜمؿ، وىم٣من َمـ أهؾ إدب ايم٣ٌمرع َمتٗمدَم٣ًم دم ذيمؽ( ايمٔمٙمؿ، ومديؿ ايمْمٙم٤م يمٙمٔمٙمؿ، ؽمٚمع ايمُم

 (.63)صف/

 (.3/34أمحد زمـ أَمٝم٥م زمـ أيب أَمٝم٥م زمـ فمٚمرو أزمق فم٣ٌمس ايم٘م٣مسم٤م )طمط

()شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ 699أمحد زمـ أٞمس زمـ َم٣ميمؽ ايمدَمُمٗمل أزمق ضمًـ اظمٗمرئ )ت

 (.70/31()فم٣ًمىمر51()ؿم٤م4/67فم٣ًمىمر()خمتٌم

 (.0/645أمحد زمـ أيقب إرصم٣مئل )يمٝمس زم٣مظمر  وم٣ميمف محزة ايمًٜمٚمل()يم٣ًمن 
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 أمحد زمـ أيقب إهقازي: صقازمف: أمحد زمـ ؽمٜمؾ زمـ أيقب.

 (.0/645أمحد زمـ أيقب ايمتٛمٝمز )جمٜمقل وم٣ميمف َمًٙمٚم٥م()يم٣ًمن

 (.0386أمحد زمـ أيقب ايمًٚمرومٛمدي فمٛمف إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ )سمخ

( ) وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من رصماًل 346ايمقافمظ أزمق فم٣ٌمس ايمٗمرؿمٌل )ت أمحد زمـ أيقب زمـ أيب رزمٝمع اإليمٌغمي

 (.011ص٣محل٣ًم وافمٓم٣ًم ؽمٛمّٝم٣ًم...( )صف/

 (.3/43أمحد زمـ أيقب زمـ زيد ايمٌٕمدادي )طمط

 –يٟميت  –أمحد زمـ زم٣ميمقي٥م: هق ازمـ حمٚمد زمـ زم٣ميمقيف 

 (.3/56أمحد زمـ زمجغم زمـ فمٌد اهلل ايمذهقم )طمط

 (.6/36()ضم٣مسمؿ0/642ضم٣مل()يم٣ًمنأمحد زمـ زمحر ايمٔمً٘مري )جمٜمقل 

 (.4/68()خمتٌم70/36أمحد زمـ زمحر ايمٙمخٚمل )فم٣ًمىمر

 (.3/52أمحد زمـ زمختقيف أزمق صمٔمٖمر )طمط

 (.0/642()يم٣ًمن658أمحد زمـ زمدران زمـ يزيد ايمٌٕمدادي )ت

 (.3/39أمحد زمـ زمراء زمـ َم٣ٌمرك ايمٔمٌدي أزمق زم٘مر اظمٗمرئ )جمٜمقل ضم٣مل()طمط

)وم٣مل احلٚمٝمدي: ىم٣مذ ذا ضمظ واهمر َمـ إدب وايمٌالنم٥م وايمُمٔمر..( ( 308أمحد زمـ زمرد أزمق ضمٖمص ايمٗمرؿمٌل )ت 

 (.73)صف/

 (.6/34أمحد زمـ زمرد إٞمْم٣مىمل )ضم٣مسمؿ

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ؽمٚمع احلدي٧م وىم٣من أضمد ايمٗمراء 311أمحد زمـ زمريؾ اظمٗمرئ أزمق فمٚمر ايمٗمرؿمٌل )ت

 (.42اظمجقديـ احلٖم٣مظ َمـ أهؾ احلج٣مز وايمٖمّمؾ( )صف/

 (.8/32ازمـ ضم٣ٌمن: ضمدشمٛم٣م فمٛمف أزمق فمروزم٥م وأهؾ اجلزيرة()ضم٤م أمحد زمـ زمزيغ ايمرومل )وم٣مل

 (.05( )ٞمٝم٣ًمزمقر/3/404أمحد زمـ زم٣ًمم أزمق ضمًكم ايمٌٕمدادي )طمط
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 (.3/56أمحد زمـ زمُم٣مر زمـ ضمًـ زمـ زمٝم٣من أزمق فم٣ٌمس إٞم٣ٌمري )طمط

 (.3/56أمحد زمـ زمُم٣مر زمـ فمٌد اهلل زمـ فمٚمر ايمِمغمدم )طمط

 (.3/55أمحد زمـ زممم ايمٌزار أزمق فم٣ٌمس )طمط 

 (.0/642محد زمـ زممم ايمٌٕمدادي )أؾم٣مر اخلْمٝم٤م إلم سمّمٔمٝمٖمف/ ىمذا دم ايمٙم٣ًمن()يم٣ًمنأ 

 (.6/34أمحد زمـ زممم زمـ أيب فمٌٝمد أزمق فمٌد اهلل ايمٌٌمي )ضم٣مسمؿ

 .-يٟميت -أمحد زمـ زممم زمـ أيقب ايمْمٝم٣ميمز: صقازمف: ازمـ زمُمغم

 (.70/36ىمر()فم٣ًم50أمحد زمـ زممم زمـ ضمٌٝم٤م ايمِمقري اظم٠مدب )وم٣مل ازمـ فم٣ًمىمر: ضمدث فمٛمف مج٣مفم٥م()ؿم٤م

( )وم٣مل حمٚمد زمـ فم٣ٌمس :ومرئ فمعم ازمـ َمٛم٣مدي وأٞم٣م أؽمٚمع: أمحد 682أمحد زمـ زممم زمـ ؽمٔمد أزمق فمقم اظمرشمدي )ت

 (.3/53زمـ زممم اظمرشمدي أضمد ايمثٗم٣مت()طمط

 (.3/55أمحد زمـ زممم زمـ ؽمٔمٝمد أزمق زم٘مر احلرومل )طمط

 (.06/022()ؽمغم 426أمحد زمـ زممم زمـ فم٣مَمر اظمروزي أزمق ضم٣مَمد ايمُم٣مهمٔمل )ت 

امحد زمـ زممم زمـ فمٌد ايمقه٣مب ايمدَمُمٗمل أزمق ايمْم٣مهر )شمٗم٥م وم٣ميمف فمٌد اهلل زمـ أمحد واشمٛمك فمٙمٝمف  

 (.3/56()طمط70/34()فم٣ًمىمر

 (.038( ) وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من همٜماًم ٞمٌٝماًل وومقرًا فم٣موماًل َمٛمٗمٌّم٣ًم( )صف/385أمحد زمـ زمممى إَمقي )ت

 أمحد زمـ زمُمغم أزمق أيقب ايمْمٝم٣ميمز اؽمؿ صمده أيقب.  

 (.3/32ـ زمُمغم أزمق زم٘مر ايم٘مقدم ))َمؼموك وم٣ميمف فمثامن ايمدارَمل()طمطأمحد زم 

 (.3/38أمحد زمـ زمُمغم أزمق صمٔمٖمر اظم٠مدب )طمط

 (.0/642أمحد زمـ زمُمغم اهلٚمداين )جمٜمقل وم٣ميمف َمًٙمٚم٥م()يم٣ًمن

( )يمٝمٛمف ايمدارومْمٛمل وؤمٖمف أمحد زمـ ىم٣مَمؾ 695أمحد زمـ زمُمغم زمـ أيقب زمـ ؽمٔمٝمد زمـ أيقب ايمْمٝم٣ميمز )ت

 (.0/647ٛم٣مدي: ىمت٤م ايمٛم٣مس فمٛمف( )يم٣ًمنونمغمه، ووم٣مل ازمـ َم
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 (.0/031أمحد زمـ زمُمغم زمـ ضمٌٝم٤م ايمٌغمويت )دفم٣مء 

 (.3/32أمحد زمـ زمُمغم َمقلم فمٚمرو زمـ ضمري٧م )وم٣مل ازمـ َمٔمكم: ٓزمٟمس زمف ووم٣مل ازمـ ٞمٚمغم: صدوق()طمط

 (.54()ؿم٤م0/009()شمٗم٥م وم٣ميمف أزمق ٞمٔمٝمؿ()ذىمر404أمحد زمـ زمْم٥م زمـ إؽمح٣مق أزمق زم٘مر ايمٌزار اظمديٛمل )ت 

( ) وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: وىم٣من يمف افمتٛم٣مء 533زمـ زمٗم٣مء زمـ َمروان زمـ ُٞمَٚمٝمؾ ايمٝمحِمٌل أزمق صمٔمٖمر إٞمديمز )تأمحد 

 (.081زم٣محلدي٧م وىمتٌف ورواسمف وٞمٗمٙمف( )صف/

 (.35( )نمرزم٣مء/05/84( وم٣م  ايمٗمّم٣مة زم٣مٕٞمديمس )ؽمغم463أمحد زمـ زمٗمل زمـ خمٙمد أزمق فمٚمر ايمٗمرؿمٌل)ت 

 أمحد زمـ زم٘م٣مر: هق ازمـ زم٘مر ايم٣ٌميمز يٟميت.

أمحد زمـ زم٘مر ايم٣ٌميمز ازمـ زم٘مرويف )وم٣مل ازمـ فمدي: روى َمٛم٣مىمغم فمـ ايمثٗم٣مت ووم٣مل إزدي : ىم٣من يّمع احلدي٧م  

 (.0/647ووم٣مل ايمدارومْمٛمل: نمغمه أشم٦ٌم َمٛمف ووم٣مل: ؤمٝمػ()يم٣ًمن

 أمحد زمـ زم٘مر ايمًٙمٚمل: اؽمؿ صمده طم٣ميمد سمٗمدم.

 (.3/55أمحد زمـ زم٘مر ايمقراق )طمط

 (.0/648ايمذهٌل()يم٣ًمنأمحد زمـ زم٘مر زمـ طم٣ميمد ايمًٙمٚمل )يمكم وم٣ميمف 

 (.3/52أمحد زمـ زم٘مر زمـ يقٞمس زمـ طمٙمٝمؾ أزمق زم٘مر اظم٠مدب ايمرييض )جمٜمقل ضم٣مل()طمط

( 0/648أمحد زمـ زم٘مران أزمق فم٣ٌمس ايمٌٕمدادي )وم٣مل ايمدارومْمٛمل: ؤمٝمػ ووشمٗمف أمحد زمـ همرج احلج٣مج( )يم٣ًمن

 (.46)ايمديمٝمؾ/

 (.3/52أمحد زمـ زم٘مران زمـ ضمًكم أزمق زم٘مر ايمزصم٣مج ايمٛمحقي )طمط

()وم٣مل أزمق ايمْم٣مهر: َم٣م فمٙمٚم٦م زمف 340زم٘مروان زمـ فمٌد اهلل أزمق فم٣ٌمس ايمٔمْم٣مر ايمدؽم٘مري )ت أمحد زمـ

 (.3/57زمٟمؽم٣ًم()طمط

 (.8/50أمحد زمـ زم٘مغم زمـ ؽمٝمػ أزمق ؽمٔمٝمد اظمروزي )وم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن: َمًتٗمٝمؿ إَمر دم احلدي٧م()ضم٤م

 (.23أمحد زمـ زمالل زمـ َمٝمٚمقن زمـ طم٣ميمد زمـ ؽمٔمٝمد زمـ ويمٝمد ايمٌٙمقي)فمٙمامء 
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 (.0/648أزمق زم٘مر ايم٣ًموي )نمٚمزة اإلدريز/ ىمذا دم ايمٙم٣ًمن()يم٣ًمن أمحد زمـ زمٛمدار

 (.0/064أمحد زمـ زمٛمدار أزمق فم٣ٌمس احل٣ٌمل )ذىمر

أمحد زمـ زمٛمدار زمـ إؽمح٣مق أزمق فمٌد اهلل إصٌٜم٣مين ايمٓم٣مهري )شمٗم٥م وم٣ميمف أزمق ٞمٔمٝمؿ وازمـ 

 (.02/20( )ؽمغم3/57()طمط0/050()ذىمر459ٞمخ٣مس()ت

 (.07/39( )ؽمغم0152( )صمر 486يمٔمٝمًم أزمق زرفم٥م ايمٗم٣م  )ت أمحد زمـ زمٛمدار زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل ا

 (.50أمحد زمـ هبرام اإلؽمؼمازم٣مذي أزمق ضمٛمٝمٖم٥م )صمر

 (.56أمحد زمـ هبرام اإلؽمؼمازم٣مذي ايم٣ٌمهقم ايمُمٜمٝمد فمٛمف أمحد زمـ ضمٖمص )يُمٌف إول( )صمر

 أمحد زمـ هبرام إيذصمل: صقازمف: أمحد زمـ ضمًكم زمـ َم٣مهبرام.

()وم٣مل َمًٙمٚم٥م: شمٗم٥م ىمثغم ايمرواي٥م وىم٣من يتٜمؿ زمًمء أىمره ذىمره ووم٣مل 432ايمًغمادم )تأمحد زمـ هبزاد زمـ َمٜمران 

 (.0/648ايمْمٙمٚمٛم٘مل: َمٛمٔمقه َمـ ايمتحدي٧م/ وذىمر يمف ومِم٥م سمٗمتيض همًٗم٥م وؽمٗمقؿم٥م ، وضمرومقا ىمتٌف( )يم٣ًمن

 (.51أمحد زمـ زمقىمرد ايمٗمٚمري أزمق زم٘مر اإلؽمؼمازم٣مذي )صمر

 (.0/034()ذىمر670أمحد زمـ سم٣مصمٝم٘مف إصٌٜم٣مين )ت

 (.4/41()خمتٌم70/35زمـ سمٌقك أزمق اظمٝمٚمقن ايمًٙمٚمل )فم٣ًمىمر امحد

 (.8أمحد زمـ سمرؽم٥م اجلرصم٣مين )صمر

 (.3/57أمحد زمـ متٝمؿ أزمق زم٘مر زمٕمدادي )طمط

()روى يمف احل٣مىمؿ ضمديث٣ًم َمٛم٘مر ووم٣مل: احلٚمؾ همٝمف 411أمحد زمـ متٝمؿ زمـ فم٣ٌمد اظمروزي )ت

 (.0/649فمٙمٝمف()يم٣ًمن

 (.0/031ىمر()ذ443أمحد زمـ سمقزم٥م أزمق ص٣ميما إصٌٜم٣مين )ت

( )روى فمٛمف أزمق فمٌد اهلل زمـ فمت٣مب ووصٖمف 347أمحد زمـ شم٣مزم٦م زمـ أيب صمٜمؿ ايمقاؽمْمل أزمق فمٚمر ايمٗمرؿمٌل )ت

 (.014زم٣مخلغم وايمِمالح( )صف/ 
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 (.3/58أمحد زمـ شم٣مزم٦م زمـ أمحد زمـ زمٗمٝم٥م أزمق ؿمٝم٤م ايم٘م٣مسم٤م )روى فمٛمف مج٣مفم٥م()طمط

أيب فم٣ٌمس ايمْمٜمراين وم٣مل: ٓ يُم٘مقن أٞمف  )ووم٣مل ازمـ أيب ضم٣مسمؿ فمـ -همرطمقيف -أمحد زمـ شم٣مزم٦م زمـ فمت٣مب ايمرازي 

 (.6/33()ضم٣مسمؿ0/649ىمذاب()يم٣ًمن

 (.70/37()فم٣ًمىمر6/33أمحد زمـ شمٔمٙم٥ٌم ايمدَمُمٗمل )ضم٣مسمؿ

 (.70/37أمحد زمـ شمٔمٙم٥ٌم ايمٔم٣مَمقم)فم٣ًمىمر

 أمحد زمـ صم٣مرود إصٌٜم٣مين: هق أمحد زمـ فمقم زمـ حمٚمد زمـ صم٣مرود.

 (.29أمحد زمـ صم٣مورد ايمرومل )وم٣مل احل٣مهمظ: ىمذاب( ) حتٖم٥م/

()واؽمؿ اجل٣ٌمب( طم٣ميمد زمـ يزيد)ؽمٚمع َمٛمف مجع نمٖمغم وىم٣من َمـ 466محد زمـ صم٣ٌمب أزمق فمٚمر ايمٗمرؿمٌل )تأ

احلٖم٣مظ، وم٣مل فمٝم٣مض: ىم٣من إَم٣مَم٣ًم هم٤م ايمٖمٗمف واحلدي٧م، ووم٣مل احل٣مهمظ: هق حمدث َمُمٜمقر َمـ ىم٣ٌمر احلٖم٣مظ 

 (.05/631( )ؽمغم71() حتٖم٥م/0/633زم٣مظمٕمرب، ووم٣مل ايمذهٌل: اإلَم٣مم احل٣مهمظ()يم٣ًمن

 (.4/44()خمتٌم٣70/39مف أزمق زم٘مر إزدي ايمٛمُمقيت )فم٣ًمىمرأمحد زمـ صمح

 (.0/031أمحد زمـ صمراح اجلقزصم٣مين )دفم٣مء 

 (.0/631أمحد زمـ صمرير ايم٘مًم )وم٣مل ايمذهٌل: ٓ يدري َمـ هق()يم٣ًمن

 (.046أمحد زمـ صمن اظمٗمرئ اظم٣ميمٗمل أزمق فمٚمر إٞمديمز )صف/

 .-يٟميت–أمحد زمـ صمٔمد : هق ازمـ حمٚمد زمـ فمٌد ايمٔمزيز زمـ صمٔمد 

 (.70/53أمحد زمـ صمٔمٖمر أزمق صمٔمٖمر اهلالرم ايمزاهد )فم٣ًمىمر

 (.0/028أمحد زمـ صمٔمٖمر أزمق فم٣ٌمس اخلُم٣مب )ذىمر

 (.70/54)فم٣ًمىمر -نمٝم٣مث -أمحد زمـ صمٔمٖمر أزمق فم٣ٌمس ايمٖمرنم٣مين

 (.3/58أمحد زمـ صمٔمٖمر أزمق فمٌد ايمرمحـ ايميير ايمقىمٝمٔمل )شمٗم٥م وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل()طمط

 (.008)هقفمقم زمـ صمٔمٖمر( )َمٌم أمحد زمـ صمٔمٖمر أطمق ىم٣مسم٤م َمقؽمك زمـ َم٣ميمؽ 
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 (.0/023أمحد زمـ صمٔمٖمر إهبري أزمق فم٣ٌمس اظم٠مدب )ذىمر

 (.3/26()طمط6/35أمحد زمـ صمٔمٖمر ايمٌٕمدادي )شمٗم٥م وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ وازمـ ؾم٣مذان()ضم٣مسمؿ

 (.0/634أمحد زمـ صمٔمٖمر ايمٌ٘مري ايمٔم٣مَمري ايمًٚمرومٛمدي )يمف ضمدي٧م واضمد وؤمف يمف ايم٣ٌمهقم()يم٣ًمن

 (.0/030أمحد زمـ صمٔمٖمر احل٣مدم )ذىمر

 (.638أمحد زمـ صمٔمٖمر ايمًغمادم )َمٌم 

 (.8( )يقٞمس408أمحد زمـ صمٔمٖمر اظمٌمي )ت

 اؽمؿ صمده أزمق ضمٖمص. -أمحد زمـ صمٔمٖمر ايمٛم٣ًمئل

 (.3/76()وم٣مل اخلْمٝم٤م: ىم٣من نمغم شمٗم٥م( )طمط422أمحد زمـ صمٔمٖمر زمـ أيب ضمٖمص أزمق همرج ايمٛم٣ًمئل )ت

 (.3/75أمحد زمـ صمٔمٖمر زمـ أيب ؽمٔمٝمد ايمًٚم٣ًمر )طمط

 (.51د )أزمق زمالل إصٌحل( )فمٙمامء أمحد زمـ صمٔمٖمر زمـ أمح

 (.3/25أمحد زمـ صمٔمٖمر زمـ أمحد أزمق زم٘مر اخلٝم٣مش اظمٌمي احلًٌم )شمٗم٥م وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل()طمط

 (.3/71أمحد زمـ صمٔمٖمر زمـ أمحد أزمق فمٌد اهلل ايمدوم٣مق ايمٔم٘مػمي )طمط

( )ىمت٤م احلدي٧م وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( 418أمحد زمـ صمٔمٖمر زمـ أمحد زمـ أيقب أزمق ضمًكم ازمـ فمراومل )ت 

 (.32)نمرزم٣مء/

 (.70/51أمحد زمـ صمٔمٖمر زمـ أمحد زمـ مح٘م٣من أزمق فم٣ٌمس ايمً٘مٝمقم )فم٣ًمىمر

 (.48أمحد زمـ صمٔمٖمر زمـ أمحد زمـ ؾمج٣مع اظمٔم٣مهمري ايمًٚم٣ًمر)فمٙمامء 

 (.3/75()شمٗم٥م وم٣ميمف اخلالل()طمط498أمحد زمـ صمٔمٖمر زمـ أمحد زمـ ص٣ميما أزمق ضمًـ ايمذراع )ت

 (.83ايم٘مقؽم٨م )صمر أمحد زمـ صمٔمٖمر زمـ أمحد زمـ َمدرك أزمق فمٚمرو ايمٌ٘مر آزم٣مذي

()شمٗم٥م وم٣ميمف أزمق ايمُمٝمخ ووم٣مل أزمق ٞمٔمٝمؿ: 432أمحد زمـ صمٔمٖمر زمـ أمحد زمـ َمٔمٌد أزمق صمٔمٖمر ايمًٚم٣ًمر إصٌٜم٣مين )ت

 (.3/682( )ؾمٝمخ0/039( )ذىمر05/509ىم٣من ؾمٝمخ صدق()ؽمغم
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 (.70/51أمحد زمـ صمٔمٖمر زمـ ضمًـ أزمق زم٘مر ايمٌٙمدي ايمقافمظ )فم٣ًمىمر

 (.٣70/51مىمرأمحد زمـ صمٔمٖمر زمـ محد أزمق ضمًـ ايمْمرؽمقد )فمً

()وم٣مل ايمدارومْمٛمل: شمٗم٥م، ووم٣مل احل٣مىمؿ: شمٗم٥م ووم٣مل 428أمحد زمـ صمٔمٖمر زمـ محدان زمـ َم٣ميمؽ أزمق زم٘مرايمٗمْمٝمٔمل )ت

ايمػموم٣مين: صدوق ووم٣مل ازمـ همران: سمٕمغم زمآطمره ووم٣مل احل٣مىمؿ: شمٗم٥م ووشمٗمف ازمـ ىمثغم وسُم٘مٙمؿ همٝمف زمال ىمٌغم فمٝم٤م ( 

 (.43( )ايمديمٝمؾ/3/74()طمط02/601()ؽمغم0/636)يم٣ًمن 

()وم٣مل ايمذهٌل: ومٝمؾ ىم٣من ينق احلدي٧م 407صمٔمٖمر زمـ ؽمٔمٝمد أزمق ضم٣مَمد إؾمٔمري اظمٙمحٚمل )ت أمحد زمـ

وٞمًٌف أزمق ايمُمٝمخ إلم ايمّمٔمػ ووم٣مل أزمق ايمُمٝمخ: ىم٣من خمٙمْم٣ًم يدفمل َم٣م مل يًٚمٔمف. واهتٚمف ايمٖم٣مرد، ووم٣مل أزمق 

 (.79( )إرؾم٣مد/0/630()يم٣ًمن3/23ٞمٔمٝمؿ: ٞمًٌف أزمق حمٚمد زمـ ضمٝم٣من إلم ايمّمٔمػ وأيمٗمك ضمديثف( )طمط

 (.3/59أمحد زمـ صمٔمٖمر زمـ ؽمٙمؿ أزمق صمٔمٖمر اجلامرم )وم٣مل إٞمديمز: ٓ زمٟمس زمروايتف()طمط

 (.02أمحد زمـ صمٔمٖمر زمـ ؽمٙمٝمامن أزمق ضم٣مَمد ايمٌزار ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ٞمٝم٣ًمزمقر/

 (.0/630أمحد زمـ صمٔمٖمر زمـ ؽمٙمٝمامن فمٛمف ه٣مرون زمـ َمقؽمك )يم٣ًمن

 (.0/631نأمحد زمـ صمٔمٖمر زمـ فمٌد اهلل زمـ يقٞمس )رَم٣مه ازمـ ؿم٣مهر زم٣ميمقوع( )يم٣ًم

 (.3/29أمحد زمـ صمٔمٖمر زمـ فمٌد رزمف زمـ ضم٣ًمن أزمق فمٌد اهلل ايم٘م٣مسم٤م ايمػموم٣مين )شمٗم٥م وم٣ميمف أزمق ايمٖمتا( )طمط

 (.70أمحد زمـ صمٔمٖمر زمـ فمٚمر ايمٗمامح)فمٙمامء 

 .-يٟميت دم أمحد زمـ هم٣مدك –أمحد زمـ صمٔمٖمر زمـ هم٣مدك 

 (.0/023()ذىمر3/76أمحد زمـ صمٔمٖمر زمـ حمٚمد أزمق ضمًـ زمـ صغمدم )جمٜمقل()طمط

 (.015( )صمر310زمـ صمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ أزمق ص٣مدق اجلرصم٣مين ايمٔمِم٣مر )تأمحد 

 (.3/25أمحد زمـ صمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ أمحد أزمق زم٘مر ايمٛم٣مومد )جمٜمقل()طمط

 امحد زمـ صمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ ؽمٔمٝمد أزمق ضم٣مَمد إؾمٔمري إصٌٜم٣مين )سمٗمدم ومري٣ًٌم همٝمٚمـ صمده ؽمٔمٝمد(.
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()شمٗم٥م شم٦ٌم ص٣ميما وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ووم٣مل ازمـ ومقاس: 615)ت أمحد زمـ صمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ ؽمٙمؿ أزمق زم٘مر اخلتقم

( 02/86()ؽمغم3/70ىم٣من شمٗم٥م، ووم٣مل ايمذهٌل: ىم٣من شمٗم٥م شمٌت٣ًم ص٣محل٣ًم، ووم٣مل ازمـ ىمثغم: وىم٣من شمٗم٥م( )طمط

 (.45)ايمديمٝمؾ/

 (.3/26أمحد زمـ صمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ ؽمٜمؾ أزمق فم٣ٌمس ايم٣ًمَمري )جمٜمقل ضم٣مل()طمط

 ازمـ َمٛم٣مدى )شمٗم٥م شم٦ٌم أَمكم صدوق ضمج٥م وم٣ميمف أمحد زمـ صمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ فمٌٝمد اهلل أزمق ضمًكم

 (.3/29()طمط442اخلْمٝم٤م()ت

()جمٜمقل 436أمحد زمـ صمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ فمقم أزمق ضمًـ ايمٌٕمدادي ايمِمٝمدٓين )ت

 (.3/71(.)طمط70/56ضم٣مل()فم٣ًمىمر

 (.3/24أمحد زمـ صمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ فمقم أزمق فمقم ايمثٔمٙمٌل )طمط

 (.3/73()شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م()طمط476خلالل )تأمحد زمـ صمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ همرج أزمق ضمًـ اظمٗمرئ ا

أمحد زمـ صمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ همّمؾ زمـ فمٌد اهلل زمـ يقٞمس )وم٣مل ضمًـ احل٣مهمظ: َمُمٜمقر زم٣ميمقوع( 

 (.0/634)يم٣ًمن

 (.3/24أمحد زمـ صمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ َمثٛمك أزمق فم٣ٌمس ايمقراق )شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م()طمط

 (.٣87مين إزدي )جمٜمقل ضم٣مل( )صمرأمحد زمـ صمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ َمرزوق ايمُمٔمراين أزمق فم٣ٌمس اجلرصم

 (.637أمحد زمـ صمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ ٞمِمغم )ك

 (.0/056أمحد زمـ صمٔمٖمر زمـ َمٔمدان أزمق ضم٣مَمد إصٌٜم٣مين )ذىمر

 (.0/028أمحد زمـ صمٔمٖمر زمـ ممٝم٥م اظم٠مدب )ذىمر

(يمٝمس زمٚمحدث وٓ 463أمحد زمـ صمٔمٖمر زمـ َمقؽمك زمـ حيٝمك ايمػمَم٘مل ايمْمٛمٌقري )ت

 (.0/634()يم٣ًمن3/25فمدل)طمط

 (.638زمـ صمٔمٖمر زمـ ٞمٌم ايمرازي اجلامرم )شمٗم٥م وم٣ميمف اخلٙمٝمقم()كأمحد 
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 سمٗمدم. -: اؽمؿ صمده حمٚمد زمـ ٞمِمغم -أو ٞمٌم -أمحد زمـ صمٔمٖمر زمـ ٞمِمغم

 (.0/036أمحد زمـ صمٔمٖمر زمـ ه٣مٞمئ ايمِمقدم )ذىمر

 (.0/633أمحد زمـ مجٜمقر ايمٕم٣ًمين )وم٣مل ايمذهٌل: َمتٜمؿ زم٣ميم٘مذب()يم٣ًمن

()وم٣مل ازمـ َمٔمكم: يمٝمس زمف زمٟمس ،ووم٣مل َمرة :شمٗم٥م، ووشمٗمف 641تأمحد زمـ مجٝمؾ اظمروزي أزمق يقؽمػ ايمٌٕمدادي )

فمٌد اهلل زمـ أمحد ووم٣مل ئمٗمقب زمـ ؾمٝم٥ٌم :صدوق ومل ي٘مـ زم٣ميمّم٣مزمط،ووم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: 

 (.3/72()طمط6/33صدوق()ضم٣مسمؿ

 (.3/78أمحد زمـ صمٛم٣مح ايمٌٕمدادي أزمق ص٣ميما )وم٣مل أزمق فمٌد اهلل: مل ي٘مـ زمف زمٟمس()طمط

 (.3/75أمحد زمـ صمٛمٝمد ايمدوم٣مق )طمط

 (.8/37)ضم٤م3/78محد زمـ صمٜمؿ ايمٌٙمخل )طمطأ

 (.70/55أمحد زمـ صمقاد زمـ ومْمـ ايمٛمٝم٣ًمزمقري )فم٣ًمىمر

  -يٟميت  -أمحد زمـ صمقص٣م: هق ازمـ فمٚمغم 

 (.0/635أمحد زمـ ضم٣مزمط اظمٔمتزرم )سم٣ميمػ()يم٣ًمن

 (.6/36()ضم٣مسمؿ 3/003(. )شمٗمف وم٣ميمف اخلْمٝم٤م()طمط 640أمحد زمـ ضم٣مسمؿ ايمٌٕمدادي أزمق صخر ايمٛمحقر )ت 

 (.0/635ايمًٔمدي )نمٚمزة اإلدريز / ىمذا دم ايمٙم٣ًمن()يم٣ًمن أمحد زمـ ضم٣مسمؿ 

 (.41أمحد زمـ ضم٣مسمؿ زمـ فمٌد اهلل زمـ ضم٣مسمؿ اجلٜم٣مري)فمٙمامء 

أمحد زمـ ضم٣مسمؿ زمـ َم٣مه٣من ايم٣ًمَمري اظمٔمدل )روى فمٛمف مج٣مفم٥م ووم٣مل اخلْمٝم٤م: َم٣م فمٙمٚم٦م إٓ طمغمًا( )طمط 

3/003.) 

 (.٣6/38مسمؿ ()ضم8/00أمحد زمـ ضم٣مسمؿ زمـ خمًم ايمٌٌمي روى فمٛمف أزمق زرفم٥م )ضم٤م 

 (.62( )سمؿ 3/006أمحد زمـ ضم٣مسمؿ زمـ يزيد ايمْمقيؾ أزمق صمٔمٖمر احلٛم٣مط )شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم وايمدارومْمٛمل( )طمط 

 (.0/635أمحد زمـ ضم٣مرث ايمٌٌمي )جمٜمقل وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل()يم٣ًمن 
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 (.8/40أمحد زمـ ضم٣مرث اجلرصم٣مين )ضم٤م 

 ( 67/04أمحد زمـ ضم٣مرث ايمٔمذري ) فم٣ًمىمر 

 أزمق فمٚمر صقازمف ازمـ ضم٣مزم.أمحد زمـ ضم٣مرث زمـ أيب نمرزة 

 (.9أمحد زمـ ضم٣مرث زمـ ومت٣مدة ايمِمددم أزمق فمٖم٣من اظمٌمي )يقٞمس

 (.3/066()صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م()طمط 658أمحد زمـ ضم٣مرث زمـ َم٣ٌمرك احلراين أزمق صمٔمٖمر اخلزاز )ت 

 (.0/417أمحد زمـ ضم٣مرث زمـ حمٚمد زمـ فمٌد ايم٘مريؿ ايمٔمٌدي اظمروزي )فمٛمف مج٣مفم٥م( )ضم٣ٌمن 

 (.0/632(. )ىم٣من ايمْمح٣موي يٛم٘مر فمٙمٝمف روايتف فمـ أزمٝمف()يم٣ًمن 400كم اظمٌمي )تأمحد زمـ ضم٣مرث زمـ َمً٘م

( )وم٣مل ايمذهٌل: احل٣مهمظ ايمِمدوق، 672أمحد زمـ ضم٣مزم زمـ حمٚمد زمـ يقٞمس زمـ أيب نمرزة أزمق فمٚمر ايمٕمٖم٣مري )ت 

 (.73( )حتٖم٥م/04/649()ؽمغم 6/38ووم٣مل ازمـ ضمجر: َمـ احلٖم٣مظ()ضم٣مسمؿ 

 (.0/632()ىمذزمف اإلدريز()يم٣ًمن 421أمحد زمـ ضم٣مَمد أزمق ؽمٙمٚم٥م ايمًٚمرومٛمدي )ت

 (.0/632()يم٣ًمن 3/060أمحد زمـ ضم٣مَمد زمـ أمحد أزمق ضم٣مَمد ايمٌٙمخل )جمٜمقل() طمط 

 (.3/060()شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م()طمط 415أمحد زمـ ضم٣مَمد زمـ خمٙمد أزمق فمٌد اهلل اظمٗمرئ )ت

 (.3/064أمحد زمـ ضم٣ٌمب أزمق زم٘مر اظمٗمرئ )طمط 

 (.8/54()ضم٤م 0/031ضم٣مل()دفم٣مءأمحد زمـ ضم٣ٌمب احلٚمغمي )جمٜمقل 

 (.614( )صمذوة/46أمحد زمـ ضَمػْمون أزمق فمٚمر ايمٗمرؿمٌل )وم٣مل احلٚمٝمدي: ىم٣من َمـ أهؾ ايمٔمٙمؿ واجلاليم٥م( )صف/

 (.3/061أمحد زمـ ضمٌٝم٤م زمـ مح٣مد أزمق صمٔمٖمر ايمدوم٣مق)

 (.70/52أمحد زمـ ضمٌٝم٤م زمـ فمٌد اظمٙمؽ زمـ ضمٌٝم٤م دَمُمٗمل )فم٣ًمىمر 

 (.3/061( )صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م()طمط 419ايمٛمٜمرواين )تأمحد زمـ ضمٌٝم٤م زمـ فمٌٝمد زمـ ىمثغم أزمق زم٘مر 

 (.3/008()جمٜمقل ضم٣مل()طمط 415أمحد زمـ ضمج٣مج أزمق فم٣ٌمس ايمًٛمقط ايمٌزار )ت
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()وم٣مل ازمـ أيب طمٝمثٚم٥م : ىم٣من رصمؾ صدق وأشمٛمك فمٙمٝمف امحد 666أمحد زمـ ضمج٣مج أزمق فم٣ٌمس ايمُمٝم٣ٌمين ايمذهقم )ت

 (.3/002زمـ ضمٛمٌؾ()طمط 

 (.40فمٌد احل٘مٝمؿ)فمٙمامء أمحد زمـ ضمج٣مج زمـ ضمًـ زمـ زيد زمـ 

( 0/632()يم٣ًمن3/007( )وم٣مل احل٣مهمظ: ؤمٝمػ صمدًا()طمط 626أمحد زمـ ضمج٣مج زمـ صٙم٦م )ت 

 (.75)حتٖم٥م/

 (.6/39أمحد زمـ ضمجر اجلزري )ضم٣مسمؿ 

 (.3/062أمحد زمـ ضمجر زمـ ضمًـ أزمقزم٘مر إطم٣ٌمري )جمٜمقل ضم٣مل()طمط 

 (.70/57أمحد زمـ ضمجٝمؾ زمـ يقٞمس أزمق فمٌد اهلل ايمٕمقر )فم٣ًمىمر 

()وم٣مل اظمروزي: روى أؾمٝم٣مء ىمثغمة ٓ أصؾ 643زمـ ضمرب زمـ فمٌد اهلل زمـ ؽمٜمؾ ايمٛمٝم٣ًمزمقري ايمزاهد )ت أمحد

 (.3/008()طمط 0/632هل٣م. ووم٣مل ايمذهٌل: يمف َمٛم٣مىمغم ومل يؼمك()يم٣ًمن 

 سمٗمدم. –أمحد زمـ ضمرَم٣من: هق ازمـ إؽمح٣مق زمـ ضمرَم٣من 

 (.3/064أمحد زمـ ضم٣ًمن أزمق صمٔمٖمر ايمقؿمٝمٔمل )طمط 

 (.70/27()فم٣ًمىمر 3/91آضمٛمػ ايمِمقدم )طمط أمحد زمـ ضمًـ أزمق زم٘مر 

 (.3/80أمحد زمـ ضمًـ أزمق ضمٌٝمش )طمط 

 (.0/651أمحد زمـ ضمًـ أزمق ضمًكم ايمْمرؽمقد )جمٜمقل وم٣ميمف ازمـ فم٣ًمىمر()يم٣ًمن 

 (.3/86أمحد زمـ ضمًـ أزمق فمٌد اهلل ايمٌزار اظمخزوَمل )طمط 

 (.030أمحد زمـ ضمًـ ايمػمذفمل )َمٌم 

 (.016ء وم٣ميمف أزمق زرفم٥م ايم٘مًم( )صمرأمحد زمـ ضمًـ اجلرصم٣مين أزمق ضمًكم )يمٝمس زمًم

 أمحد زمـ ضمًـ احلغمي: اؽمؿ صمده: أمحد زمـ حمٚمد.

 (.610أمحد زمـ ضمًـ ايمدَمًٗمل زمـ وراق )َمٌم 
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 سمٗمدم اؽمؿ صمده فمقم شم٣مزم٦م إزمراهٝمؿ. –أمحد زمـ ضمًـ ايمرازي 

 (.46أمحد زمـ ضمًـ ايمرازي ؽم٘مـ صمرصم٣من طم٣مدم أيب زرفم٥م ايمرازي)صمر

 (.3/90أمحد زمـ ضمًـ ايم٣ًمَمري )طمط 

 (.3/81( )طمط 98( )فمٙمامء/ 37محد زمـ ضمًـ ايمً٘مري )ىم٣من ضم٣مهمًٓم٣م يمٙمحدي٧م وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( )نمرزم٣مء/أ

 (.3/81أمحد زمـ ضمًـ ايمِمٖم٣مر )طمط 

 (.78أمحد زمـ ضمًـ ايمٔم٣مومقرم أزمق ايمٔم٣ٌمس ) هم٣مل احل٣مهمظ: حمدث َمٗمرئ( )حتٖم٥م/

 (.6/37أمحد زمـ ضمًـ ايم٘مٛمدي )جمٜمقل ضم٣مل()ضم٣مسمؿ 

 (.0/651فم٥م()يم٣ًمن أمحد زمـ ضمًـ اظم٘مل )ىمذب أزمق زر

 (.0/637أمحد زمـ ضمًـ زمـ أزم٣من اظمٌمي إيقم )ىمذزمف ازمـ ضم٣ٌمن وايمدارومْمٛمل()يم٣ًمن 

 (.0/82أمحد زمـ ضمًـ زمـ إزمراهٝمؿ زمـ إؽمامفمٝمؾ ايمٔمٙمقي )ذىمر 

 (.3/88)طمط  –ازمـ أطمقة  –أمحد زمـ ضمًـ زمـ أمحد 

 (.3/94أمحد زمـ ضمًـ زمـ أمحد أزمق فم٣ٌمس ايمديٛمقري ايمقىمٝمؾ )شمٗم٥م وم٣ميمف إزصمل()طمط 

أمحد زمـ ضمًـ زمـ أمحد ايم٣ٌمومالين أزمق ايمٖمّمؾ ازمـ طمغمون )وم٣مل احل٣مهمظ دم ضمدي٧م هذا أضمد رصم٣مل ؽمٛمده: رصم٣ميمف 

 (.79شمٗم٣مت( )حتٖم٥م/

 (.3/91أمحد زمـ ضمًـ زمـ أمحد ايمٛمٝم٣ًمزمقري )طمط

أمحد زمـ ضمًـ زمـ أمحد زمـ حمٚمد ايمٛمٝم٣ًمزمقري ايمٔمثامين أزمق زم٘مر احلغمي احلرر ) وم٣مل ايمٖم٣مرد: ىم٣من َمـ أصا 

أومراٞمف ؽمامفم٣ًم وأوهمرهؿ اسمٗم٣مٞم٣ًم وأمتٜمؿ دي٣مٞم٥م وافمتٗم٣مدًا وهم٣مئدة حمدث فمٌمه. ووم٣مل ايمذهٌل: اإلَم٣مم ايمٔم٣ممل اظمحدث 

ؿ أَمره. ووم٣مل ايمًٚمٔم٣مين: هم٣موؾ نمزير ايمٔمٙمؿ رضمؾ إلم ايمٔمراق واحلج٣مز  َمًٛمد طمراؽم٣من، أشمٛمك فمٙمٝمف احل٣مىمؿ وهمخَّ

( 4/034( )ايمٔمػم07/452( )ؽمغمهـ363( أو)360وضمدث. ووم٣مل ايمذهٌل: وم٣مل ايمًٚمٔم٣مين: شمٗم٥م(. )ت

 (.8( )إحت٣مف/073()خم٤م 2/089( )ايمقادم3/689)إٞم٣ًمب
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 (.0/041أمحد زمـ ضمًـ زمـ أذٞمٝمقيف إصٌٜم٣مين )ذىمر

 (.66أمحد زمـ ضمًـ زمـ أرزاق زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ ضم٣مرث ايمٝمحِمٌل إهمريٗمل)فمٙمامء 

 (.82أمحد زمـ ضمًـ زمـ إؽمح٣مق زمـ فمت٥ٌم ايمرازي)فمٙمامء 

 (.0/049()ذىمر656امفمٝمؾ زمـ زي٣مد أزمق فمٚمر ايممموؿمل إصٌٜم٣مين )كأمحد زمـ ضمًـ زمـ إؽم

 (.0/651أمحد زمـ ضمًـ زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ صٌٝما ايمٝمُم٘مري ايم٘مقدم )يمٝمس زم٣ميمٗمقي وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل()يم٣ًمن

 (.0/655)يم٣ًمن_أمحد زمـ ضمًـ زمـ إوم٣ٌمل )ىمذزمف ازمـ ٞم٣مس()ويمٔمٙمف ازمـ ضمًكم أيت(

 (.0/054ٞمٔمٝمؿ()ذىمر أمحد زمـ ضمًـ زمـ أيقب ايمٛمٗم٣مش )شمٗم٥م وم٣ميمف أزمق

 (655أمحد زمـ ضمًـ زمـ زمزاز ؾمٝمخ يمٙمح٣مىمؿ)ك 

 (.035()ؽمٜمؿ 3/80أمحد زمـ ضمًـ زمـ صمٔمد زمٕمددي )شمٗم٥م وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل()طمط  

 (.3/81) طمط  –محٝمد  –أمحد زمـ ضمًـ زمـ صمٔمٖمر زمـ حمٚمد أزمق زم٘مر 

 (0/035أمحد زمـ ضمًـ زمـ صمٜمؿ زمـ ضمٝمٙم٥م أزمق َمًٔمقد ايمتٝمٚمل )ذىمر 

زمٔمد سمراصمؿ   -زم٣محل٣مء وايمدال -يمرازي فمٛمف ايمدارومْمٛمل ؽمٝمٟميت دم ازمـ ضمًـ زمـ ضِمٝمدةأمحد زمـ ضمًـ زمـ صمٝمذة ا

 (.42)ايمديمٝمؾ/

 (.3/81أمحد زمـ ضمًـ زمـ ضم٣ًمن َمـ أهؾ )ه َمـ رأي(ِ)شمٗم٥م وم٣ميمف اخلالل()طمط 

()شمٗم٥م وم٣ميمف ايممميػ ووم٣مل 333)ت –ازمـ يم٣ٌمد  –أمحد زمـ ضمًـ زمـ ضمًكم زمـ أمحد أزمق ٞمٌم احل٣مهمظ ايمُمغمازي 

 (.٣70/20مهمظ هم٣موؾ فم٣مرف زمْمرق احلدي٧م()فم٣ًمىمر ايمًٚمٔم٣مين:ضم

 (.09أمحد زمـ ضمًـ زمـ ضمًكم زمـ َمٛمِمقر أزمق ضمًكم ايمٛمٌمازم٣مذي )ٞمٝم٣ًمزمقر/

 (.3/91أمحد زمـ ضمًـ زمـ ضمٝمدة ايمرازي فمٛمف ايمدارومْمٛمل )طمط  

 يٟميت دم ازمـ ضمًـ زمـ هُمٝمؿ . –أمحد زمـ ضمًـ زمـ طمثٝمؿ 

 (.٣0/656مين وايمًٙمٖمل()يم٣ًمن ()شمٗم٥م وم٣ميمف ايمًٚمٔم388أمحد زمـ ضمًـ زمـ طمغمون ازمق همّمؾ )ت 
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 (.70/23أمحد زمـ ضمًـ زمـ روززمف أزمقزم٘مر ايمٌٌمي ايمٖم٣مرد )فم٣ًمىمر 

 (.70/25أمحد زمـ ضمًـ زمـ زريؼ أزمق حمٚمد احلراين )جمٜمقل ضم٣مل()فم٣ًمىمر 

 (.0/650أمحد زمـ ضمًـ زمـ ؽمٔمٝمد إٞم٣ٌمري )يم٣ًمن 

 (.29أمحد زمـ ضمًـ زمـ ؽمٙمٝمامن ايمٗمقَمز )صمر

 (.33اجلرصم٣مين )صمر أمحد زمـ ضمًـ زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ فمقم

 (.0/650أمحد زمـ ضمًـ زمـ ؽمٜمؾ أزمق همتا احلٚميص )َمتٜمؿ وم٣ميمف ايمذهٌل()يم٣ًمن 

()وم٣مل اخلْمٝم٤م َم٣م فمٙمٚم٦م َمـ ضم٣ميمف إٓ 407أمحد زمـ ضمًـ زمـ فم٣ٌمس زمـ ؾمٗمغم أزمق زم٘مر ايمٛمحقي )ت 

 (.3/89طمغمًا()طمط 

ايمدراومْمٛمل واخلْمٝم٤م ()شمٗم٥م وم٣ميمف 412أمحد زمـ ضمًـ زمـ فمٌد اجل٣ٌمر ايمِمقدم أزمق فمٌد اهلل ايمٌٕمدادي )ت 

واخلٙمٝمقم وايمًٚمٔم٣مين وايمٔمٌدوي ووشمٗمف احل٣مىمؿ وازمـ صمقزي وايمِمٖمدي ووم٣مل ايمذهٌل: ايمُمٝمخ اظمحدث ايمثٗم٥م 

اظمٔمٚمر ىم٣من ص٣مضم٤م ضمدي٧م وإسمٗم٣من ،ووم٣مل ازمـ َمٛم٣مدي: ىمت٦ٌم فمٛمف فمعم إنمامض همٝمف()وىمالم ازمـ َمٛم٣مدي اٞمتٗمده 

 (.86رؾم٣مد/( )إ0/419()ضم٣ٌمن03/056()ؽمغم 639()يم٣ًمن 3/86ايمدارومْمٛمل()طمط 

 (.97أمحد زمـ ضمًـ زمـ فمٌد اهلل ايمقىمٝمؾ)فمٙمامء 

()وم٣مل أزمق ايمُمٝمخ: ضمًـ احلدي٧م()ذىمر 413أمحد زمـ ضمًـ زمـ فمٌد اظمٙمؽ أزمق فم٣ٌمس ايمٔمدل )ت 

 (.3/23()ؾمٝمخ 0/002

()وم٣مل اإلدريز : ٓ ئمتٚمد فمعم 425أمحد زمـ ضمًـ زمـ فمٌٝمد اهلل زمـ حمٚمد أزمق فم٣ٌمس ايمٌ٘مري ايمتٚمٝمٚمل )ت 

 (.0/638روايتف()يم٣ًمن 

 (.3/80أمحد زمـ ضمًـ زمـ فمقم أزمق زم٘مر ايمْمػمي ايمٌزوري )طمط 

 (.34أمحد زمـ ضمًـ زمـ فمقم أزمق صمٔمٖمر اجلقنم٣مين )صمر
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أمحد زمـ ضمًـ زمـ فمقم اظمٗمرئ أزمق فمقم ديٌس )يمٝمس زمثٗم٥م وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل ووم٣مل اخلْمٝم٤م: َمٛم٘مر احلدي٧م()طمط 

3/88.) 

 . -يٟميت  –زمف أمحد زمـ فمقم زمـ ضمًكم أمحد زمـ ضمًـ زمـ فمقم زمـ إزمراهٝمؿ أزمق فم٣ٌمس ايمدَمُمٗمل صقا

 .-يٟميت -أمحد زمـ ضمًـ زمـ فمقم زمـ إزمراهٝمؿ ايمدَمُمٗمل: صقازمف: ازمـ ضمًكم 

 (.3/91أمحد زمـ ضمًـ زمـ فمقم زمـ زم٣مزمقيف احلٛم٣مئل )طمط 

 (.601أمحد زمـ ضمًـ زمـ فمقم زمـ ضمًـ أزمق فمقم زمـ فمٙمٝمؽ ايمِمقدم )خم٤م 

 (.70/25أمحد زمـ ضمًـ زمـ فمقم زمـ زرفم٥م أزمق همرج ايمِمقري )فم٣ًمىمر 

 (.0/639أمحد زمـ ضمًـ زمـ فمقم زمـ ؿمقر ايمٌٙمخل اظمذىمر )يم٣ًمن 

 (.3/90أمحد زمـ ضمًـ زمـ فمامر أزمق زم٘مر ايمٗم٣م  )يمٝمس زمثٗم٥م وم٣مل اخلْمٝم٤م()طمط 

 (.3/91أمحد زمـ ضمًـ زمـ فمٚمران زمـ َمقؽمك أزمق زم٘مر ايمٗم٣م  )طمط 

ْمٝم٤م()طمط ()صدوق وم٣ميمف اخل368)ت  –ازمـ ذارة  –أمحد زمـ ضمًـ زمـ فمٝمًك زمـ فمٌد اهلل اظم٠مدب 

3/94.) 

( )ضمدث زمٚمٛم٣مىمغموم٣ميمف ازمـ يقٞمس، وىمذزمف ازمـ 626أمحد زمـ ضمًـ زمـ وم٣مؽمؿ زمـ ؽمٚمرة ايم٘مقدم )ت 

 (.38( )نمرزم٣مء/0/638ضم٣ٌمن()يم٣ًمن 

 (.3/94()طمط345أمحد زمـ ضمًـ زمـ حمٚمد أزمق زم٘مر زمـ ضمدي )صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م()ت

 (.3/96طمطأمحد زمـ ضمًـ زمـ حمٚمد أزمق ٞمٌم ايمُم٣مهل اظمروزي )شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م()

 (.3/93()صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م()طمط331أمحد زمـ ضمًـ زمـ حمٚمد أزمق ئمعم اخلالل )ت

 (.3/624()ؾمٝمخ 0/042أمحد زمـ ضمًـ زمـ حمٚمد زمـ ضمًـ أزمق زم٘مر ايمدارىمل )ذىمر 

 (.644أمحد زمـ ضمًـ زمـ حمٚمد زمـ ضمًـ أزمق ضم٣مَمد ايممموؿمل آزهري )شمٗم٥م وم٣ميمف ايمٖم٣مرد()خم٤م 
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زهري أزمق ضم٣مَمد ايمٛمٝم٣ًمزمقري ايممموؿمل )فمٛمف مج٣مفم٥م/ ووم٣مل ايمذهٌل: أمحد زمـ ضمًـ زمـ حمٚمد زمـ ضمًـ إ

 (.08/653( )ؽمغم 324ايمٔمدل اظمًٛمد ايمِمدوق( )ت 

 (.0/033أمحد زمـ ضمًـ زمـ حمٚمد زمـ محزة أزمق زم٘مر اهلٝم٣ًمين )ذىمر 

 (.95أمحد زمـ ضمًـ زمـ حمٚمد زمـ داود)فمٙمامء 

 (.3/91يص )جمٜمقل ضم٣مل()طمط ازمـ مح –أمحد زمـ ضمًـ زمـ حمٚمد زمـ ؽمٜمؾ أزمق همتا اظم٣ميم٘مل اظمٗمرئ 

 (.07/503أمحد زمـ ضمًـ زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل أزمق ٞمٌم ايمديٛمقري ايم٘م٣ًمر )صدوق وم٣ميمف ايمذهٌل()ؽمغم

 (.0/033()ذىمر 3/86أمحد زمـ ضمًـ زمـ خمت٣مر أزمق صمٔمٖمر إصٌٜم٣مين )طمط 

 (.59()ؿم٤م3/81أمحد زمـ ضمًـ زمـ َم٘مرم زمـ ضم٣ًمن ايمٌزار )جمٜمقل ضم٣مل()طمط

 (.07( )ٞمٝم٣ًمزمقر/458أزمق فمٚمرو إصٌٜم٣مين ٞمزل ٞمٝم٣ًمزمقر )ت أمحد زمـ ضمًـ زمـ َمٛمدة

 (.3/89أمحد زمـ ضمًـ زمـ َمٛمِمقر ايم٣ًمَما )طمط/ 

 (.075()ومط3/97أمحد زمـ ضمًـ زمـ ٞمٌم أزمق صمٔمٖمر احلذاء ايمٔمً٘مري )شمٗم٥م وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل()طمط

 (.0/037أمحد زمـ ضمًـ زمـ ه٣مرون زمـ أمحد أزمق ضم٣مسمؿ ايمرازي )ذىمر 

()شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م()طمط 406ٙمٝمامن أزمق زم٘مر اخلزاز ايمِم٣ٌمضمل )ت أمحد زمـ ضمًـ زمـ ه٣مرون زمـ ؽم

 (.0/041()ذىمر 3/98()ؾمٝمخ 3/87

 (.0/639ايم٘مقدم ايمتامر إؽمدي ؾمٝمٔمل )يم٣ًمن  –ويٗم٣مل طمثٝمؿ  –أمحد زمـ ضمًـ زمـ هُمٝمؿ 

 (.07/27أمحد زمـ ضمًـ زمـ حيٝمك أزمق همّمؾ اهلٚمداين )ؽمغم 

 (.92فمدي واإلؽمامفمٝمقم ومج٣مفم٥م( )صمرأمحد زمـ ضمًـ زمـ يزيد زمـ َم٣مصم٥م ايمٗمرويٛمل )فمٛمف ازمـ 

 (.72أمحد زمـ ضمًـ زمـ يقؽمػ زمـ ئمٗمقب اخلقٓين ايمٌزاز)فمٙمامء 

 (.3/065()طمط 421أمحد زمـ ضمًٛمقيف أزمق ضمًكم ايمت٣مصمر ايمٙم٣ٌمد )شمٗم٥م ضمج٥م وم٣ميمف ايمػموم٣مين()ت 

 (.69أمحد زمـ ضمًكم أزمق زم٘مر ايمنوي اظمٗمرئ )ٞمٝم٣ًمزمقر/
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 .(3/015أمحد زمـ ضمًكم أزمق ضمًـ اإلؽم٘م٣مف )طمط 

أزمق ضمًـ ايمٌزاري )جمٜمقل وم٣ميمف اخلْمٝم٤م()يم٣ًمن  –أو ايمًٌْم٣مَمل  –أمحد زمـ ضمًكم أزمق ضمًـ ايمًٌْم٣مئل 

 (.3/010()طمط 0/659

 (.0/621()يم٣ًمن 3/95( )جمٜمقل ضم٣مل()طمط 698أمحد زمـ ضمًكم أزمق جم٣ميمد ايميير  اظمٔمتزرم )ت 

 أمحد زمـ ضمًكم إٞمِم٣مري: يٟميت دم ازمـ ضمًكم زمـ أيب ضمًكم .

 (.0/654()يم٣ًمن 3/99ايمػمذفمل أزمق ؽمٔمٝمد ايمٖمٗمٝمف اظمٔمتزرم )جمٜمقل ضم٣مل()طمط أمحد زمـ ضمًكم 

 (.41أمحد زمـ ضمًكم ايمت٣مصمر أزمق فم٣ٌمس ايمرازي )َمـ أفمٝم٣من ىمت٥ٌم احلدي٧م( )ٞمٝم٣ًمزمقر/

 (.68( )ٞمٝم٣ًمزمقر/498أمحد زمـ ضمًكم احل٣مهمظ أزمق همّمؾ إدي٤م ايمُم٣مفمر )ت

 ٗمدم.أمحد زمـ ضمًكم ايمُم٣مهمٔمل ايمِمقدم : اؽمؿ صمده إؽمح٣مق زمـ هرَمز سم

 (.3/010أمحد زمـ ضمًكم ايمٔم٘مػمي )طمط

 (.0/652()يم٣ًمن 3/98)طمط  –ؾمٝم٣ٌمن  –أو اظم٠مذن  –أمحد زمـ ضمًكم اظم٠مدب 

 (.70/96أمحد زمـ ضمًكم اظم٠مذن أزمق ضمًـ زمـ مت٣مر )فم٣ًمىمر 

 (.3/93أمحد زمـ ضمًكم زمـ إزمراهٝمؿ ايمٌٕمدادي )طمط 

  -يٟميت  - أمحد زمـ ضمًكم زمـ أيب ايمِمٕمغم: هق أمحد زمـ فمقم زمـ ضمًكم اظمدائٛمل

 يٟميت همٝمٚمـ صمده حمٚمد زمـ فمٌد اهلل. –أمحد زمـ ضمًكم زمـ أيب زم٘مر حمٚمد زمـ فمٌد اهلل أزمق ضمًـ 

 أمحد زمـ ضمًكم زمـ أيب ضمًـ إٞمِم٣مري إصٌٜم٣مين: يٟميت دم ازمـ ضمًكم زمـ أيب ضمًكم .

أمحد زمـ ضمًكم زمـ أيب ضمًكم أزمق صمٔمٖمر إٞمِم٣مري )وم٣مل ايمًٚمٔم٣مين: ىمت٤م احلدي٧م ايم٘مثغم وىم٣من ضمًـ 

 (.20()ؿم٤م 0/046ٔمرهم٥م()ذىمر اظم

 (.0/032أمحد زمـ ضمًكم زمـ أيب فمٌد اهلل زمـ ؽمًقيف أزمق فم٣ٌمس إصٌٜم٣مين )ذىمر 

 (.0/656أمحد زمـ ضمًكم زمـ أمحد أزمق ايمًٔم٣مدات )يم٣ًمن 
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 (.70/59أمحد زمـ ضمًكم زمـ أمحد أزمق فم٣ٌمس ايمُم٣مهد ازمـ وراق )فم٣ًمىمر 

 (.3/82)ورى فمٛمف مج٣مفم٥م()طمط ( 406أمحد زمـ ضمًكم زمـ أمحد أزمق فمٌد اهلل ايم٘مقدم )ت 

 (.65( )ٞمٝم٣ًمزمقر/485)ت -ازمـ أيب فمقم ايمٖم٣مَمل -أمحد زمـ ضمًكم زمـ أمحد أزمق ٞمٌم ايمٖمٗمٝمف ايمٛمٝم٣ًمزمقري

 (.3/011أمحد زمـ ضمًكم زمـ أمحد ايمٔمْم٣مر ايم٘مرطمل )طمط

 (.0/054أمحد زمـ ضمًكم زمـ أمحد زمـ إزمراهٝمؿ أزمق فمٚمر إصٌٜم٣مين )ذىمر 

 (.613( )شمٗم٥م وم٣ميمف ايمٖم٣مرد()خم٤م 344ق ضم٣مَمد ايمٌمام ايمقافمظ )ت أمحد زمـ ضمًكم زمـ أمحد زمـ إؽمح٣مق أزم

()ىمذزمف ازمـ أيب ايمٖمقارس ونمغمه()يم٣ًمن 303أمحد زمـ ضمًكم زمـ أمحد زمـ ضمًكم ايمقافمظ ازمـ ؽمامك )ت 

 (.3/001()طمط 0/654

أمحد زمـ ضمًكم زمـ أمحد زمـ ؿمالب أزمق صمٜمؿ اظمُمٖمراين )شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ فم٣ًمىمر ووم٣مل ايمذهٌل: ايمُمٝمخ ايمٔم٣ممل 

 (.70/29()فم٣ًمىمر 82ايمِمدوق، ووم٣مل ي٣مومقت احلٚمقي: ىم٣من شمٗم٥م( )إرؾم٣مد/

 (.66أمحد زمـ ضمًكم زمـ أمحد زمـ فمٌٝمد ايمّمٌل أزمقٞمٌم اظمروزي )ٞمٝم٣ًمزمقر/

 (.3/012أمحد زمـ ضمًكم زمـ أمحد زمـ فمِمٚم٥م أزمق ضمًـ ايمقىمٝمؾ )طمط 

 (.70/71أمحد زمـ ضمًكم زمـ أمحد زمـ فمقم أزمق وم٣مؽمؿ احلًٝمٛمل ايمٔمٗمٝمٗمل )فم٣ًمىمر 

 (.70/75()فم٣ًمىمر 508ضمًكم زمـ أمحد زمـ وم٣مؽمؿ أزمق همّمؾ ايمِمقري َمتٟمطمر )ت  أمحد زمـ

أمحد زمـ ضمًكم زمـ أمحد زمـ َم٠مَمؾ أزمق زم٘مر )همٝمف ٞمٓمر وم٣ميمف ازمـ أيب ايمٖمقارس. ووم٣مل ازمـ همران ىم٣من َمذَمقم ايمرواي٥م 

 (.47( )ايمديمٝمؾ/3/012فمعم َم٣م زمٙمٕمٛمل ومل أىمت٤م فمٛمف()طمط

)وم٣مل اخلْمٝم٤م: ىم٣من أضمد احلٖم٣مظ اظمذىمقريـ ووشمٗمف أزمق  –٥م ؾمٔمٌ –أمحد زمـ ضمًكم زمـ إؽمح٣مق أزمق فمقم ايمٌٌمي 

 (.3/012فمالء ايمقاؽمْمل وايمذهٌل( )طمط 
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()يمٝمٛمف زمٔمّمٜمؿ وهق شمٗم٥م إن ؾم٣مء اهلل 416أمحد زمـ ضمًكم زمـ إؽمح٣مق زمـ هرَمز أزمق ضمًـ ايمِمقدم ايمِمٕمغم )ت 

()طمط ٣ً0/652من وم٣ميمف ايمذهٌل ووم٣مل ازمـ َمٛم٣مدي :ىمت٦ٌم فمٛمف فمعم َمٔمرهم٥م زمٙمٝمٛمف وايمذيـ سمرىمقه أمحد وأؾمٜمر()يم

 (.0/463(ضم٣ٌمن3/98

 (.0/620أمحد زمـ ضمًكم زمـ إوم٣ٌمل أزمق زم٘مر ايمِم٣مئـ )ىمذزمف ايمًٚمٔم٣مين ونمغمه()يم٣ًمن 

( )جمٜمقل ضم٣مل( 471أمحد زمـ ضمًكم زمـ زمٛمدار زمـ أزم٣من إصٌٜم٣مين ايمٗم٣م  أزمق زم٘مر ايمْمقد )ت

 (.61)ٞمٝم٣ًمزمقر/

 م.ي٘مرر دم ازمـ ضمًكم زمـ َم٣م هبرا -أمحد زمـ ضمًكم زمـ هبرام اإليذصمل

 (.091أمحد زمـ ضمًكم زمـ صمٔمٖمر ايمٔمْم٣مر )َم٣م أوُمدم فمٙمٝمف َمـ ؾمٝمقطمل أضمدًا دم ايمثٗم٥م وم٣ميمف احل٣ٌمل( )َمٌم 

 (.0/652)سم٣ميمػ()يم٣ًمن 453أمحد زمـ ضمًكم زمـ ضمًـ اجلٔمٖمل أزمق ؿمٝم٤م اظمتٛمٌل ايمُم٣مفمر )ت 

 .70/85أمحد زمـ ضمًكم زمـ ضمًـ زمـ فمقم أزمق زم٘مر إٞمِم٣مري )فم٣ًمىمر 

 (.٣3/012مس ايمتٚمٝمٚمل )شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م()طمط أمحد زمـ ضمًكم زمـ محدان أزمق فمٌ

( ) وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣مٞم٦م يمف 359أمحد زمـ ضمًكم زمـ ضمّل زمـ فمٌد اظمٙمؽ ايمتجٝمٌل أزمق فمٚمر ايمٗمرؿمٌل )ت 

 (.067فمٛم٣مي٥م زم٣ميمٔمٙمؿ وؽمامفمف َمـ ايمُمٝمقخ...( )صف/ 

 (.70/82()جمٜمقل ضم٣مل()فم٣ًمىمر 442أمحد زمـ ضمًكم زمـ داٞم٣مج أزمق فم٣ٌمس إصْمخري )ت 

)وم٣ميمف ايمْمقد : ضمديثف سمٔمرف  -دٞمدان –ضمًكم زمـ ؽمٔمٝمد زمـ مح٣مد أزمق صمٔمٖمر إهقازي راهميض  أمحد زمـ

 (.0/655وسمٛم٘مر()يم٣ًمن 

 أمحد زمـ ضمًكم زمـ ؽمامك : سمٗمدم اؽمؿ صمده أمحد زمـ ضمًكم.

( ) وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من يمف ضمظ َمـ فمٙمؿ ايمٗمرآن 391أمحد زمـ ضمًكم زمـ ؾمٗمغم أزمق ضمٝم٣من إٞمديمز )ت

 (.053)صف/وإدب وايممموط( 
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أمحد زمـ ضمًكم زمـ فم٣ٌمد ايمٛم٣ًمئل أزمق فم٣ٌمس ايمًٚم٣ًمر ايمٌزار )وم٣مل ازمـ أيب ضم٣مسمؿ: صدوق، ووم٣مل ايمدارومْمٛمل  

 (.3/93()طمط 6/38شمٗم٥م()ضم٣مسمؿ 

 (.0/465أمحد زمـ ضمًكم زمـ فمٌد ايمِمٚمد أزمق فم٣ٌمس اجلرادي اظمقصقم ايمقراق )فمٛمف مجع نمٖمغم( )ضم٣ٌمن 

 (.3/017()طمط 474زم٘مر اظمٔمدل )ت  أمحد زمـ ضمًكم زمـ فمٌد ايمٔمزيز زمـ ه٣مرون أزمق

()طمط 356أمحد زمـ ضمًكم زمـ فمٌد اهلل زمـ ضمًكم أزمق ضمًـ ايمتٚمٝمٚمل )وم٣مل اخلْمٝم٤م: ؽمامفمف صحٝما()ت 

3/006.) 

 (.653أمحد زمـ ضمًكم زمـ فمٌد اهلل ؾمٝمخ يمٙمح٣مىمؿ )ك 

 (.3/97أمحد زمـ ضمًكم زمـ فمٌد اظمٙمؽ أزمق صمٔمٖمر اظم٠مدب ايمٗمٌمي )ٓ زمٟمس زمف وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل()طمط 

 (.80د زمـ ضمًكم زمـ فمقم ايمٌٌمي )َمٌم أمح

 (.0/021أمحد زمـ ضمًكم زمـ فمقم ايمًٚم٣ًمر إصٌٜم٣مين )ذىمر 

 (.3/017أمحد زمـ ضمًكم زمـ فمقم اظمروزي أزمق ضم٣مَمد اهلٚمداين )شمٗم٥م وم٣ميمف ايمػموم٣مين واإلدريز..()طمط 

ضم٣مهمظ شمٗم٥م ()وم٣مل اخلْمٝم٤م: 475أمحد زمـ ضمًكم زمـ فمقم زمـ إزمراهٝمؿ أزمق زرفم٥م احل٣مهمظ ايمرازي ايمِمٕمغم )ت 

 (.07/32()ؽمغم 3/018()طمط 0/655َمتٗمـ، ووم٣مل ايمذهٌل: صدوق، وَمـ سم٘مٙمؿ همٝمف سمٔمٛم٦م..()يم٣ًمن 

( 70/87)فمٛمف مج٣مفم٥م( )فم٣ًمىمر  –ززمٝمدة  –أمحد زمـ ضمًكم زمـ فمقم زمـ إزمراهٝمؿ أزمق فم٣ٌمس اهل٣مؾمٚمل َمقٓهؿ 

 (.89)إرؾم٣مد/

 (.65أمحد زمـ ضمًكم زمـ فمقم زمـ إؽمح٣مق ايمٔمً٘مري)فمٙمامء 

()وم٣مل ازمـ 358فمقم زمـ فمٌد اهلل أزمق زم٘مر ايمٌٝمٜمٗمل ص٣مضم٤م ايمًٛمـ احل٣مهمظ أؾمٔمري )ت أمحد زمـ ضمًكم زمـ 

ٞم٣مس: ىم٣من واضمد زَم٣مٞمف وهمرد أومراٞمف ضمٖمٓم٣م واسمٗم٣مٞم٣م وشمٗم٥م، ووم٣مل ازمـ صمقزي: ىم٣من واضمد زَم٣مٞمف دم احلٖمظ 

 (.08/024()ؽمغم 640وآسمٗم٣من ووم٣مل ايمٖم٣مرد: واضمد زَم٣مٞمف دم آسمٗم٣من()خم٤م 
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)وم٣مل  –ازمـ ؽم٘مري  –( 351ر احلريب ازمـ ؽم٘مري أزمق َمٛمِمقر احليَمل )ت أمحد زمـ ضمًكم زمـ فمقم زمـ فمٚم

 (.3/006اخلْمٝم٤م: ىم٣من زمٔمض ىمت٤م صمده ومد أحلؼ همٝمف ايمًامع يمٛمٖمًف زمآطمره سمًٚمٝمٔم٣م ؿمري٣م()طمط 

 (.23أمحد زمـ ضمًكم زمـ فمقم زمـ َم٣ميمؽ أزمق ضمًكم اجلرصم٣مين )صمر

 .(70/91أمحد زمـ ضمًكم زمـ فمقم زمـ َمٜمدي أزمق ضمًـ إؿمرازمٙمز )فم٣ًمىمر  

 (.0/028أمحد زمـ ضمًكم زمـ هم٣مرس إصٌٜم٣مين )ذىمر 

()صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م()طمط 366)ت  –ازمـ دودان  –أمحد زمـ ضمًكم زمـ همّمؾ زمـ فم٣ٌمس اهل٣مؾمٚمل 

3/001.) 

 أمحد زمـ ضمًكم زمـ ومز: يٟميت دم أمحد زمـ ومز.

 ايمٖمقارس: ()وم٣مل ازمـ همرات : ىم٣من َمذَمقم ايمرواي٥م، ووم٣مل ازمـ أيب429أمحد زمـ ضمًكم زمـ َم٠مَمؾ ايمِمغمدم)ت 

 (70/90()فم٣ًمىمر 0/654همٝمف ٞمٓمر()يم٣ًمن 

 (.91أمحد زمـ ضمًكم زمـ َم٣مهبرام اإليذصمل أزمق فمٌد اهلل فمٛمف ايمْمػماين )إرؾم٣مد/

أمحد زمـ ضمًكم زمـ حمٚمد زمـ أمحد أزمق فمٌد اهلل ايمدوم٣مق )وم٣ميمف اخلْمٝم٤م: وراي٣مسمف َمًتٗمٝمٚم٥م ووم٣مل ايمذهٌل: صدوق( 

 (.49( )ايمديمٝمؾ/3/011)طمط 

 (.37د زمـ أزهر)فمٙمامء أمحد زمـ ضمًكم زمـ حمٚم

 (.62أزمق ٞمٌم ايمقراق )ٞمٝم٣ًمزمقر/ -ضمً٘مقيف -أمحد زمـ ضمًكم زمـ حمٚمد زمـ محقيف ايمٛمٝم٣ًمزمقري

 (.3/000()طمط 338أمحد زمـ ضمًكم زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل أزمق ضمًـ اظمٌمي )ت 

٤م: ىمتٌٛم٣م أمحد زمـ ضمًكم زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل أزمق ضمًـ زمـ أيب زم٘مر )وم٣مل ايمٛمرد: طمٙمط دم أؾمٝم٣مء، ووم٣مل اخلْمٝم

 (.0/653فمٛمف وىم٣من فمٛمده اصقل صمده، همٚمٛمٜم٣م َم٣م همٝمف ؽمامع يمف صحٝما وَمٛمٜم٣م َم٣م ؽمٚمع همٝمف يمٛمٖمًف( )يم٣ًمن 

 (.79أمحد زمـ ضمًكم زمـ حمٚمد زمـ فمثامن ايمِمٝمدٓين أزمق ضمًـ)صمر
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( 31أمحد زمـ ضمًكم زمـ حمٚمد زمـ فمقم ايمٌٙمخل أزمق أمحد ايمُم٣مهمٔمل ايمٖمٗمٝمف )فمٛمف ايمدارومْمٛمل واحل٣مىمؿ( )ايمديمٝمؾ/

 (.3/016)طمط 

 (.0/028أمحد زمـ ضمًكم زمـ حمٚمقد أزمقزم٘مر ايمٌزار )ذىمر 

 (.3/92أمحد زمـ ضمًكم زمـ َمدرك أزمقصمٔمٖمر ايمٗمٌمي )شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م()طمط 

 (.96أمحد زمـ ضمًكم زمـ َمرداس إزمقم ايمٗم٣م  فمٛمف ايمْمػماين )إرؾم٣مد/

 (.0/025أمحد زمـ ضمًكم زمـ ممُم٣مذ أزمق فم٣ٌمس إصٌٜم٣مين )ذىمر 

ن أزمق زم٘مر إصٌٜم٣مين اظمٗمرئ )روى فمٛمف مج٣مفم٥م ووم٣مل احل٣مىمؿ: ىم٣من إَم٣مم فمٌمه دم أمحد زمـ ضمًكم زمـ َمٜمرا

 (.70/91()فم٣ًمىمر 64ايمٗمراءات( )ٞمٝم٣ًمزمقر/

 (.85أمحد زمـ ضمًكم زمـ َمقؽمك ايمٌٛم٣مء أزمق فم٣ٌمس اجلرصم٣مين )صمر

 (.23()شمٗم٥م وم٣ميمف ايمدراومْمٛمل()ؿم٤م 699أمحد زمـ ضمًكم زمـ ٞمٌم أزمق صمٔمٖمر ايمٌٕمدادي )ت

 سمٗمدم دم ازمـ ضمًـ . -احلذاء أمحد زمـ ضمًكم زمـ ٞمٌم 

 (.3/000()صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م()طمط 346أمحد زمـ ضمًكم زمـ ٞمٌم زمـ ئمٗمقب أزمق زم٘مر ايمٔمْم٣مر )ت 

 (.41أمحد زمـ ضمُمٚمرد ايمٌزاز اجلرصم٣مين أزمق فمٌد اهلل )صدوق وم٣ميمف اإلؽمامفمٝمقم( )صمر

َم٣ميمؽ َمٔمتٛمٝم٣ًم زم٣مٔشم٣مر  ( ) وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من همٗمٝمٜم٣ًم فمعم َمذه٤م352أمحد زمـ ضمِمكم إٞمديمز أزمق فمٚمر )ت

 (.064وىمت٤م َمٛمٜم٣م زمخْمف ىمثغمًا ...( )صف/

 (.657أمحد زمـ ضمِمكم ايمٙمٜمٝمٌل اظمدين )ك 

 (.01/057()ؽمغم 607أمحد زمـ ضمٖمص أزمق ضمٖمص احلٛمٖمل ايمٌخ٣مري )ت 

( )ىم٣من ئمرف احلدي٧م صدووًم٣م 694أمحد زمـ ضمٖمص زمـ فمٚمر زمـ ضم٣مسمؿ ايمًٔمدي أزمق حمٚمد اجلرصم٣مين محدان )ت

 (.07، ووم٣مل ازمـ فمدي: ضمدث زمٟمضم٣مدي٧م َمٛم٣مىمغم مل يت٣مزمع فمٙمٝمٜم٣م( )صمروم٣ميمف اإلؽمامفمٝمقم
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أمحد زمـ ضمٖمص زمـ فمٚمر زمـ راؾمد ايمًٔمدي اجلرصم٣مين )وم٣مل ايمذهٌل: ص٣مضم٤م َمٛم٣مىمغم، ووم٣مل ايمًٜمٚمل: مل يتٔمٚمد 

 (.0/621ايم٘مذب، ووم٣مل ازمـ فمدي: ضمدث زمٟمضم٣مدي٧م َمٛم٘مرة مل يت٣مزمع فمٙمٝمٜم٣م()يم٣ًمن 

 (.70/94ٌٙمٗم٣موي )فم٣ًمىمر أمحد زمـ ضمٖمص زمـ فمٚمر زمـ ص٣ميما اظمخزوَمل ايم

 (.70/94أمحد زمـ ضمٖمص زمـ َمٕمغمة أزمق فمٚمرو اظمخزوَمل )يمف صح٥ٌم وم٣ميمف ازمـ فم٣ًمىمر()فم٣ًمىمر 

 (.01( )يقٞمس400أمحد زمـ ضمٖمص زمـ يزيد اظمٌمي فمٛمف ازمـ يقٞمس)ت

 (.0/620()وم٣مل ايمدراومْمٛمل: ؤمٝمػ، ووم٣مل َمرة: َمؼموك()يم٣ًمن 664أمحد زمـ ضم٘مؿ أزمق فمقم ايمٔمٌدي )ت 

 (.0/620ايمٌٙمٗم٣موي أزمق ضمرزم٥م )ٓ ئمرف وم٣ميمف ايمذهٌل()يم٣ًمن أمحد زمـ ضم٘مؿ 

أمحد زمـ ضم٘مؿ زمـ حمٚمد ايمٔم٣مَمقم أزمق فمٚمر ازمـ يم٣ٌمن ايمٗمرؿمٌل )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من واؽمع ايمٔمٙمؿ، َمُمٜمقر 

 (.65ايمْمٙم٤م يمٙمرواي٥م( )صف/

 (.0/620أمحد زمـ ضم٘مٝمؿ فمـ ازمـ فمٝمٝمٛم٥م )جمٜمقل وم٣ميمف َمًٙمٚم٥م()يم٣ًمن 

 (.6/39أمحد زمـ مح٣مد ايمدوٓيب )ضم٣مسمؿ 

 (.30أمحد زمـ مح٣مد ايمرهم٣مء اجلرصم٣مين )صمر

أمحد زمـ مح٣مد اظمروزي اجلٔم٣مب )وشمٗمف فم٣ٌمس زمـ َمِمٔم٤م وفمرض زم٣ميمْمٔمـ همٝمف فمٌد اهلل زمـ حمٚمقد وأورد يمف 

 (.0/626َمٛم٣مىمغم سمدل فمعم ؤمٖمف وم٣ميمف ايمذهٌل()يم٣ًمن 

: ؤمٝمػ( )يم٣ًمن أمحد زمـ مح٣مد اهلٚمداين )وم٣مل ايمذهٌل: ؤمٖمف ايمدارومْمٛمل وٓ أفمرف َمـ ذا، ووم٣مل احل٣مهمظ

 (.85( )حتٖم٥م/0/626

أمحد زمـ مح٣مد زمـ ؽمٖمٝم٣من أزمق فمٌد ايمرمحـ ايم٘مقدم ايمٗمرر )وم٣مل ايمدارومْمٛمل: ٓ زمٟمس زمف، ووم٣مل اخلْمٝم٤م: 

 (.3/063()طمط 697شمٗم٥م()ت

 (.0/626)يم٣ًمن  –ىمذا دم ايمٙم٣ًمن  –أمحد زمـ مح٣مد زمـ ؽمٙمٚم٥م )سمٕمغم زمآطمر(

 (.081أمحد زمـ محدان ايمٔم٣مئذي أزمق ضمًـ إٞمْم٣مىمل )ومط 
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 (.74( )صمر451أمحد زمـ محدان اظمُمتقيت أزمق زم٘مر )ت

 (.0/626()يم٣ًمن 466أو ايم٘مثل )ت  –أمحد زمـ محدان زمـ أمحد ايمقرؽم٣مهل أزمق ضم٣مسمؿ ايمٙمٝمثل 

 (.3/005أمحد زمـ محدان زمـ فمٌد ايمقاضمد ايمٛم٣مومد )طمط 

يمٔم٣ٌمدة َمـ ضمداشمتف ()َمٔمروف زم٣مخلغم وا400أمحد زمـ محدان زمـ فمقم ايمٛمٝم٣ًمزمقري ازمق صمٔمٖمر احلغمي ايمزاهد )ت 

 (.3/005مل يزل يْمٙم٤م ايمِمحٝما ضمتك صٛمٖمف وم٣ميمف اخلْمٝم٤م()طمط 

 (.3/002أمحد زمـ محدان زمـ فمٚمرو أزمق فمٝمًك اظم٠مدب )طمط 

 (.0/026أمحد زمـ محدان زمـ حمٚمد زمـ فمٌدك أزمق فم٣ٌمس احل٣ٌمل )ذىمر 

 (.0/469( )ضم٣ٌمن أمحد زمـ محدان زمـ َمقؽمك أزمق ؽمٔمٝمد اخلالل ايمتًؼمي ايمٔم٣ٌمداين )فمٛمف ازمـ ضم٣ٌمن وايمْمػماين

 (.3/005أمحد زمـ محدان زمـ َمقؽمك إٞم٣ٌمري )طمط 

أمحد زمـ محدان زمـ َمقؽمك اخلالل أزمق ؽمٔمٝمد ) أو أزمق صمٔمٖمر( ايمتًؼمي ايمٔم٣ٌمداين فمٛمف ايمْمػماين وازمـ ضم٣ٌمن 

 (.95ونمغممه٣م )إرؾم٣مد/

 (.3/063أمحد زمـ محدون أزمق فم٣ٌمس ايمٔم٘مػمي )طمط 

( فمٛمف ايمْمػماين ونمغمه) ووم٣مل أزمق زىمري٣م إزدي: ىم٣من 689 أمحد زمـ محدون اظمقصقم أزمق ٞمٌم اخلٖم٣مف )ت

 (.92( )إرؾم٣مد/22ص٣مضم٤م ضمدي٧م ضمًـ احلٖمظ ووشمٗمف اهلٝمثٚمل( )ؿم٤م 

 (.40أمحد زمـ محدون زمـ أمحد ايمٛمٝم٣ًمزمقري أزمق ضم٣مَمد ؽم٘مـ صمرصم٣من هق إفمٚمًم أيت )صمر

( )وم٣مل أزمق فمقم احل٣مهمظ: 460أمحد زمـ محدون زمـ أمحد زمـ فمامرة احل٣مهمظ أزمق ضم٣مَمد إفمٚمًم ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ت

ضمدشمٛم٣م ازمق ضم٣مَمد إن ضمٙم٦م ايمرواي٥م فمٛمف،ووم٣مل احل٣مىمؿ:  ىم٣من َمـ احلٖم٣مظ وأضم٣مديثف ىمٙمٜم٣م َمًتٗمٝمٚم٥م وهق 

 (.82( )حتٖم٥م/03/554()ؽمغم 0/624َمٓمٙمقم()يم٣ًمن 

 (.70/93أمحد زمـ محدون زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ داود أزمق فمٌد اهلل ايم٘م٣مسم٤م )روى فمٛمف مج٣مفم٥م()فم٣ًمىمر 

 (.658د )ك أمحد زمـ محدون زمـ زي٣م
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 (.080أمحد زمـ محدويف زمـ مجٝمؾ اظمروزي )ومط 

 (.3/063( )جمٜمقل ضم٣مل()طمط 417أمحد زمـ محدي زمـ أمحد زمـ زمٝم٣من ازمق فمقم ايمدوم٣مق )ت 

 (.70/97()فم٣ًمىمر 330أمحد زمـ محزة زمـ حمٚمد زمـ محزة أزمق إؽمامفمٝمؾ احلداد )ت 

 (.0/624()يم٣ًمن أمحد زمـ محزة زمـ حمٚمد فمـ إؽمح٣مق ايمْمرؽمقد )جمٜمقل وم٣ميمف ازمـ َمٛمدة

 (.0/624أمحد زمـ محؽ ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ؤمٖمف ايمدارومْمٛمل ونمغمه()يم٣ًمن 

 (.97أمحد زمـ محقيف ايمٌزاز أزمق ؽمٝم٣مر ايمتًؼمي )فمٛمف مج٣مفم٥م( )إرؾم٣مد/

أمحد زمـ محٝمد أزمق زرفم٥م اجلرصم٣مين احل٣مهمظ ايمِمٝمدٓين )وم٣مل محزة ايمًٜمٚمل: ضم٣مهمظ فم٣مرف زم٣ميمٔمٙمؾ وم٣مل أزمق فمٚمران 

 (.6( )صمر341زرفم٥م ايمرازي( )سمذىمرة احلٖم٣مظ  زمـ ه٣مٞمئ: هق أضمٖمظ َمـ أيب

 (.6/38()ضم٣مسمؿ 3/066()طمط 633)ت  –ص٣مضم٤م اإلَم٣مم أمحد  –أمحد زمـ محٝمد أزمق ؿم٣ميم٤م 

 (.70/98)فم٣ًمىمر  –ازمـ أيب ايمٔمج٣مئز  –أمحد زمـ محٝمد زمـ ؽمٔمٝمد أزمق ضمًـ إزدي 

 (.659أمحد زمـ ضمٛمٌؾ ايمٖمٗمٝمف زمٌخ٣مرى )ك 

 (.036وم٣ميمف آؽمامفمٝمقم()ؽمٜمؿ  أمحد زمـ ضمٛمُمٚمرد ايمٌزاز اجلرصم٣مين )صدوق

 .  -يٟميت  –أمحد زمـ ضمٝم٣من زمـ َمالفم٤م: صقازمف ازمـ َمالفم٤م زمـ ضمٝم٣من 

 (.76أمحد زمـ ضمٝمد زمـ ئمٗمقب زمـ إؽمامفمٝمؾ ايمًجزي )صمر

( ) وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: وىم٣من هم٣مواًل َمتقاؤم٣ًم ىمثغم احلٖمظ يمٙمٗمرآن( 349أمحد زمـ ضَمّٝمف إٞمِم٣مري )ت

 (.015)صف/

أزمق صمٔمٖمر ايمتجٝمٌل )وم٣مل ازمـ فمدي: فم٣مَم٥م أضم٣مديثف َمًتٗمٝمٚم٥م، وم٣مل ايمذهٌل: أمحد زمـ طم٣مزم اظمٔم٣مهمري 

 (.06()يقٞمس0/624ٓئمرف()يم٣ًمن 

 (3/047أمحد زمـ طم٣موم٣من زمـ َمقؽمك أزمق ضمًـ )طمط 

 (70/99أمحد زمـ طم٣ميمد أزمق فم٣ٌمس ايمداَمٕم٣مين )وم٣مل احل٣مىمؿ : ؾمٝمخ َمٖمٝمد ىمثغم ايمرضمٙم٥م ()فم٣ًمىمر 
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 أمحد زمـ طم٣ميمد احلٙمٌل: صقازمف: ازمـ طمٙمٝمد.

 (0/624محد زمـ طم٣ميمد ايمُمٝم٣ٌمين )يم٣ًمن أ

 (0/623أمحد زمـ طم٣ميمد ايمٗمرر )وم٣مل ايمذهٌل : ٓئمرف ()يم٣ًمن

 أمحد زمـ طم٣ميمد ايمٗمرؿمٌل : هق ازمـ صم٣ٌمب 

أمحد زمـ طم٣ميمد ايمٙمٕمقي أزمق ؽمٔمٝمد ايميير )ىم٣من ؾمٚمر وأزمق هٝمثؿ يقشمٗم٣مٞمف ووم٣مل ازمـ إفمرايب : ٓ سمٗمٌٙمقا فمـ أيب 

 (0/623يمٔمج٣مج ()يم٣ًمن ؽمٔمٝمد ؾمٝمئ٣ًم يرويف فمٛمك إٓ أؾمٔم٣مر ا

 (3/069أمحد زمـ طم٣ميمد ايمٛمح٣مس )طمط 

 (0/623أمحد زمـ طم٣ميمد اهل٣مؾمٚمل )ٓ ئمرف وم٣ميمف ايمذهٌل ()يم٣ًمن 

 (.08أمحد زمـ طم٣ميمد زمـ اؾمت٣مر ي٣مر ايمداَمٕم٣مين أزمق فم٣ٌمس )جمٜمقل ضم٣مل( )صمر

أمحد زمـ طم٣ميمد زمـ فمٌد اظمٙمؽ زمـ َمنح احلراين ؤمٝمػ)يمٝمس زمًمء وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل()يم٣ًمن 

 (.0/440ضم٣ٌمن()0/624

أمحد زمـ طم٣ميمد زمـ فمٌٝمداهلل زمـ َمنح أزمق زم٘مر اهلراين ) أو أزمق زمدر( ايمًٖمرَمرؿمل )وم٣مل ايمدارومْمٛمل: ؤمٝمػ يمٝمس 

 (.0/629( )ايمٙم٣ًمن98زمًمء( )إرؾم٣مد/

)شمٗم٥م وم٣ميمف أمحد وايمداومْمٛمل –أزمق فمٌد اهلل –أمحد زمـ طم٣ميمد زمـ فمٚمرو زمـ طم٣ميمد احلٚميص ايمًٙمٖمل أزمق فمٚمرو 

 (3/068()طمط 0/624()يم٣ًمن 

أمحد زمـ طم٣ميمد زمـ يٌٗمك ايمٗمرؿمٌل )ؾمٝمخ فم٣مَمل ٓ يٖمٜمؿ وٓ يٗمٝمؿ ضمروف اهلج٣مء وم٣ميمف ازمـ همرطمل( )يم٣ًمن 

0/624) 

 ( 3/067( )جمٜمقل ضم٣مل ( )طمط 686أمحد زمـ طم٣ميمد زمـ يزيد أزمق زم٘مر أصمرى )ت 

 (3/067أمحد زمـ طم٣ميمد زمـ يزيد أزمق فمٌد اهلل إيقم )طمط 

 (70/011أمحد زمـ طم٣ميمد دَمُمٗمل )فم٣ًمىمر 
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 (0/98()ذىمر 0/625()يم٣ًمن 683د زمـ طمُمٛم٣مم زمـ فمٌد ايمقاضمد أزمق فم٣ٌمس اظمديٛمل )ت أمح

 (0/06أمحد زمـ طمِمٝم٤م إصٌٜم٣مين )ذىمر 

 (.066( )جمٜمقل ضم٣مل( )صف/351أمحد زمـ طمِمٝم٤م زمـ أمحد إٞمِم٣مري ايمٗمرؿمٌل )ت

 أمحد زمـ طمي زمـ أيب فمٚمرو اظمروزي: اؽمؿ صمده: حمٚمد.

() )وشمٗمف ايمدارومْمٛمل وروى فمٛمف احل٣مىمؿ وأزمق 433ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ت أمحد زمـ طمي زمـ أمحد ايمُم٣مَمل أزمق ضمًـ 

 (.99( ( )إرؾم٣مد/05/510فمعم احل٣مهمظ ونمغممه٣م ووم٣مل ايمذهٌل : احل٣مهمظ َمـ ىم٣ٌمر إئٚم٥م ()ؽمغم 

 (.4/26أمحد زمـ طمي زمـ زم٘مر زمـ مح٣مد أزمق زم٘مر اإلَم٣مم)خمتٌم

 (3/067()طمط ()روى فمٛمف مج٣مفم٥م 405أمحد زمـ طمي زمـ حمٚمد أزمق فم٣ٌمس اظمروزي )ت 

 (3/047أمحد زمـ طميوي٥م )طمط 

 (0/014أمحد زمـ طمْم٣مب زمـ ؽمٔمٝمد أزمق ؽمٔمٝمد إصٌٜم٣مين )ذىمر 

 (.011( )إرؾم٣مد/3/042أمحد زمـ طمْم٣مب زمـ َمٜمران ايمتًؼمي أزمق صمٔمٖمر ايمٔمً٘مري )فمٛمف مج٣مفم٥م( )طمط 

 (.3/042أمحد زمـ طمْم٣مب زمـ هٝمثؿ ايمٌٕمدادي )طمط 

 –يٟميت –أمحد زمـ طمْمٝم٤م دَمُمؼ : هق ازمـ هُم٣مم 

 (.3/045()طمط 401أمحد زمـ طمٙمػ أزمق فمٌد اظمحٙمقرم )ت  

( 399أمحد زمـ طمٙمػ إَمقي أزمق فمٚمر إٞمديمز فمٛمف أزمق فمٌد اهلل زمـ ضم٣مج وأشمٛمك فمٙمٝمف ازمـ زمُم٘مقال )ت

 (.058)صف/

 (.0/625أمحد زمـ طمٙمػ ايمٌٕمدادي )وم٣مل اخلْمٝم٤م :ؾمٝمخ نمغم َمُمٜمقر، ووم٣مل احل٣مهمظ: ضمديثف َمًتٗمٝمؿ()يم٣ًمن 

 (.70/010فمـ أمحد زمـ أيب احلقاري )فم٣ًمىمر  أمحد زمـ طمٙمػ ايمدَمُمٗمل

 (.30( )صف/310أمحد زمـ طمٙمػ زمـ أمحد إنمٙمٌل أزمق فمٚمر ايمٔمْم٣مر )ت 
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)وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمـ أهؾ  -ازمـ ومٙم٣ٌمصم٥م -أمحد زمـ طمٙمػ زمـ أمحد اظمٔم٣مهمري أزمق فمٚمر ايمْمٙمٝمْمقم إٞمديمز

 (.58ايمٔمٙمؿ وايمديـ وايمٖمّمؾ وىم٣من حيٖمظ َمقؿمٟم َم٣ميمؽ( )صف/

 ػ زمـ أمحد زمـ أيب احلقاري :صقازمف : فمـ أمحد زمـ أيب احلقاري.أمحد زمـ طمٙم

 (.3/045أمحد زمـ طمٙمػ زمـ أيقب ايم٣ًمزما )طمط 

 (.6/39أمحد زمـ طمٙمػ زمـ طمالف ازمـ زمٛم٦م ضمقؾم٤م )ضم٣مسمؿ 

 (.3/045أمحد زمـ طمٙمػ زمـ داود زمـ ؽمٔمٝمد احلقاري )طمط 

 (.0/444أمحد زمـ طمٙمػ زمـ فمٌد اهلل ايمًٚمرومٛمدي فمٛمف ازمـ ضم٣ٌمن )ضم٣ٌمن 

( ) وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من 399زمـ طمٙمػ زمـ فمٌد اهلل ايمٙمخٚمل ايمٛمحقي ايميير أزمق فمٚمر ايمٗمرؿمٌل )ت  أمحد

 (.002إَم٣مَم٣ًم دم ايمٙمٕم٥م ايمٔمري٥ٌم وىم٣من َمـ أهؾ احلٖمظ وايمذىم٣مء( )صف/ 

( )ؾمٝمخ همّمؾ 398)ت _ازمـ ومٙمٝمٔمل  _أمحد زمـ طمٙمػ زمـ فمٌد اظمٙمؽ زمـ نم٣ميم٤م ايمٕم٣ًمين أزمق صمٔمٖمر ايمٕمرٞم٣مؿمل

(. 61( )همٜمرس/398ووم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: وىم٣من شمٗم٥م صدووم٣ًم أطمذ ايمٛم٣مس فمٛمف( )ت وصدق: وم٣ميمف ازمـ فمْمٝم٥م

 (.057)صف/

أمحد زمـ طمٙمػ زمـ حمٚمد زمـ هُمْرسُمقن اظمديقين ايمزاهد ايمراوي٥م أزمق فمٚمر إٞمديمز )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ؽمٚمع ايمٛم٣مس 

 (.3( )صف/477َمٛمف وىم٣من طمغمًا هم٣مواًل زاهدًا شمٗم٥م همٝمام رواه( )ت

 (.0/625ل )جمٜمقل وم٣ميمف َمًٙمٚم٥م ()يم٣ًمن أمحد زمـ طمٙمٝمد إرَمٝمٛم

 (.086()ومط 70/016أمحد زمـ طمٙمٝمد زمـ يزيد أزمق فمٌد اهلل ايم٘مٛمدي احلٙمٌل )شمٗم٥م وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل ()فم٣ًمىمر 

 أمحد زمـ طمٙمٝمٖم٥م إريٛمل : هق ازمـ طمٙمٝمد إرَمٝمٛمل .

 (3/043أمحد زمـ طمٙمٝمؾ أزمق صمٔمٖمر ايمٗمْمٝمٔمل ايمٌٝمع )جمٜمقل ضم٣مل ()طمط 

 (573ٗمدم /أمحد زمـ طمٙمٝمؾ ايمٌٌمي )سم

 (.031أمحد زمـ طمٙمٝمؾ اجل٣ٌمن )َمٌم 
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أمحد زمـ طمٙمٝمؾ زمـ فمٌد اهلل زمـ َمٜمران أزمق زم٘مر اجلريري ايمٌٌمي )يمٝمس ايمٗمقى وم٣ميمف ايمدار ومْمٛمل ()طمط 

 (.0/622()يم٣ًمن 3/043

()طمط 0/670أمحد زمـ طمٙمٝمؾ زمـ َم٣ميمؽ زمـ َمٝمٚمقن أزمق فم٣ٌمس ايمٌٕمدادي )ؤمٝمػ وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل ()يم٣ًمن 

3/040) 

 (3/047زمق زم٘مر ايمزفمٖمراين ايمٖمرنم٣مين )جمٜمقل ضم٣مل () طمط أمحد زمـ طمقن أ

 (70/015أمحد زمـ طمغم آٞمْمرؿمقد )فم٣ًمىمر 

 (.017( )جمٜمقل ضم٣مل( )صمر310أمحد زمـ طمغم ايمٔمْم٣مر أزمق زم٘مر )ت

 (6/51أمحد زمـ داود أزمق ضمًكم ايمِمٝمد ٞم٣ميت ايمرازي )ضم٣مسمؿ 

 (6/50أمحد زمـ داود أزمق داود ايمرازي ايمٔم٣مزمد )ضم٣مسمؿ 

 (76()شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ صمقزي ( )ؿم٤م 686ايمًدود اظم٘مل )ت أمحد زمـ داود 

 أمحد زمـ داود ايمً٘مري: ازمـ حمٚمد زمـ داود ايمً٘مري.

أمحد زمـ داود ايمقاؽمْمل أزمق ؽمٔمٝمد احلداد )شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم ،ووم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن : ضمدي٧م يُمٌف ضمدي٧م ايمثٗم٣مت 

 (0/629()يم٣ًمن 3/048() طمط 644()ت 

 (.03( )يقٞمس442اظمٌمي أزمق ضمًـ )تأمحد زمـ داود زمـ أيب ص٣ميما احلراين 

()فم٣ًمىمر 3/060()جمٜمقل ضم٣مل ()طمط 695أمحد زمـ داود زمـ أيب ٞمٌم أزمق زم٘مر ايمٗمقَمز احلٛمٓمقم )ت 

70/012) 

 (0/622أمحد زمـ داود زمـ أطم٦م فمٌد ايمرزاق )ىمذزمف أمحد ونمغمه ()يم٣ًمن 

 (3/031()طمط 682أمحد زمـ داود زمـ صم٣مزمر زمـ سمقزم٥م أزمق صمٔمٖمر ايمناج )ت 

 داود زمـ ؽمدود اظم٘مل: اؽمؿ صمده َمقؽمك ايمٌٌمي )سمٗمدم(. أمحد زمـ
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( )شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ 461أمحد زمـ داود زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ صمقيـ ايمٗمريب أزمق زم٘مر احليَمل َمقٓهؿ ازمـ ومريب )ت

 (.04يقٞمس( )يقٞمس

أمحد زمـ داود زمـ فمٌد ايمٕمٖم٣مر أزمق ص٣ميما احلراين اظمٌمي )ىمذزمف ايمدار ومْمٛمل، ووم٣مل احل٣مهمظ: ؤمٝمػ صمدًا اهتٚمقه 

 (.89()حتٖم٥م/0/622زم٣ميم٘مذب ()يم٣ًمن 

 أمحد زمـ داود زمـ فمٌد ايمٕمٖم٣مر: هق ازمـ داود زمـ أيب ص٣ميما سمٗمدم، وىمٟمٞمف ايمذي زمٔمده.

 (.46أمحد زمـ داود زمـ فمٝمًك اهل٣مؾمٚمل أزمق فم٣ٌمس ايمْمػمي )ٞمٝم٣ًمزمقر/

 (.0/443أمحد زمـ داود زمـ حمًـ زمـ هالل أزمق ؿم٣ميم٤م اظمِمٝميص وفمٛمف ازمـ ضم٣ٌمن )ضم٣ٌمن 

 (.50قؽمك ايمٌٌمي )ايمًدود( )ووشمٗمف ازمـ صمقزي( )نمرزم٣مء/أمحد زمـ داود زمـ َم

 ( 624()شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ يقٞمس ()ك 686أمحد زمـ داود زمـ َمقؽمك اظم٘مل أزمق فمٌد اهلل ايمٌٌمي اظم٣ميم٘مل )ت 

أمحد زمـ داود زمـ يزيد زمـ َم٣مه٣من ايمًجًت٣مين )وم٣مل ايمدار ومْمٛمل : ٓزمٟمس زمف] ودم رواي٥م فمـ ايمدارومْمٛمل: يمٝمس 

 (.013( )إرؾم٣مد/0/628( )يم٣ًمن ٣3/031مل اخلْمٝم٤م : شمٗم٥م()طمط زم٣ميمٗمقي ئمتػم زمف [،وم

 (70/012أمحد زمـ داود فمـ أمحد زمـ أيب احلقاري )فم٣ًمىمر 

 (.33أمحد زمـ دضمٝمؿ زمـ طمٙمٝمؾ إَمقي)فمٙمامء 

 (.30أمحد زمـ درؽم٦م زمـ حمٚمد ايمٌٙمٛمز)فمٙمامء 

 أمحد زمـ دىمكم: صقازمف: ازمـ زىمغم زمـ حيٝمك.

 (3/057)طمط أمحد زمـ ديمقي٥م أزمق ضم٣مَمد ايمٛمٝم٣ًمزمقري 

 (0/629أمحد زمـ دهثؿ آؽمدي )َمؼمو ك وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل ()يم٣ًمن 

 (3/057أمحد زمـ ديٛم٣مر زمـ َمقؽمك اظم٠مدب )طمط 

 (70/067أمحد زمـ ذىمقان دَمُمٗمل إَم٣مم َمًجد د َمُمؼ )فم٣ًمىمر 

 (0/96أمحد زمـ راؾمد زمـ َمٔمدان ايمثٗمٖمل اظمديٛمل )ذىمر 
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 (0/671أضمتٙمٗمف زمجٜمؾ()يم٣ًمن أمحد زمـ راؾمد زمـ هالرم )ذىمر ايمذهٌل ضمديث٣ًم ووم٣مل 

 (.44أمحد زمـ راهمع زمـ ضمًكم أزمق يقؽمػ اظمروزي )ٞمٝم٣ًمزمقر/

 (.011أمحد زمـ رزمٝمع زمـ ؿمٙمح٥م ايمرومل )رومف 

 (70/068)فم٣ًمىمر  –أمحد زمـ رزمٝمٔم٥م زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ طم٣ميمد ازمـ ززمر 

 (0/671أمحد زمـ رصم٣مء زمـ فمٌٝمدة )جمٜمقل وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ()يم٣ًمن 

 (3/021يمؼمىمل )طمط أمحد زمـ رد زمـ زمري٣مش أزمق زم٘مر ا

 (.05( )يقٞمس632أمحد زمـ رزق زمـ أيب صمراح ضمرد اظمٌمي فمٛمف يقٞمس زمـ فمٌد إفمعم )ت

 (3/059أمحد زمـ رزومقي٥م أزمق فم٣ٌمس ايمقزان )وم٣مل اخلْمٝم٤م : نمغم َمٔمروف ()طمط 

()ؾمٝمخ 0/015()روى فمٛمف أزمق ايمُمٝمخ وأزمق ٞمٔمٝمؿ ()ذىمر 694أمحد زمـ رؽمت٥م زمـ فمٚمر إصٌٜم٣مين )ت 

3/057) 

 ـ رؾمد زمـ طمثٝمؿ اهلالل :صقازمف ازمـ راؾمد سمٗمدم.أمحد زم

 –يٟميت –أمحد زمـ رؾمديـ : هق ازمـ حمٚمد زمـ ضمج٣مج زمـ رؾمديـ 

أمحد زمـ رؾمٝمد زمـ أمحد ايمٌج٣مين اخلراز أزمق وم٣مؽمؿ إٞمديمز )وم٣مل أزمق فمٚمر اظمٗمرئ: ىم٣من همٗمٝمٜم٣ًم( وروى فمٛمف 

 (.69ايمِم٣مضم٣ٌمن وأزمق فمٚمرو. )صف/

( ) وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من ضم٣مهمٓم٣ًم يمٙمٖمٗم٥م ؽمٚمع َمٛمف 332إٞمديمز )ت  أمحد زمـ رؾمٝمؼ ايمتٕمٙمٌل َمقٓهؿ أزمق فمٚمر

 (.003أزمق إؽمح٣مق زمـ وردون وأشمٛمك فمٙمٝمف( )صف/

 (.46أمحد زمـ رؾمٝمؼ ايمٔمً٘مري)فمٙمامء 

 (3/020()طمط 364ازمـ صم٣ميمٝمٛمقس )ت  –أمحد زمـ روقان زمـ إؽمح٣مق زمـ فمْمٝم٥م ايمتٚمٝمٚمل 

 (.02)ىمريؿ صمقاد شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( )يقٞمس( 682أمحد زمـ رواغ زمـ زمرد زمـ ٞمجٝما اظمٌمي أزمق ضمًـ )ت



145 
 

أمحد زمـ روح زمـ زي٣مد زمـ أيقب أزمق ايمْمٌٝم٤م ايمٌٕمدادي ايمٌزاز ايمُمٔمراين )روى فمٛمف ايمْمػماين ونمغمه ()يم٣ًمن 

 (70/069()فم٣ًمىمر 3/058()طمط 0/670

 (70/040()فم٣ًمىمر 3/021أمحد زمـ رحي٣من زمـ فمٌد اهلل أزمق ايمْمٌٝم٤م ايمٌٕمدادي )جمٜمقل ضم٣مل ()طمط 

 (.07( )يقٞمس661ززم٣من اظمرادي ايمًٙمٜمٚمل أزمق زم٘مر ازمـ أطمل ضمج٣مج زمـ ززم٣من )ت أمحد زمـ

 (0/670أمحد زمـ زرارة اظمدين )وم٣مل ايمذهٌل : ٓ ئمرف ()يم٣ًمن 

 (0216أمحد زمـ زرومقي٥م : سمٗمدم دم ازمـ رزومقيف )

 أمحد زمـ زىمري٣م احلٚمرواي: صقازمف ازمـ زىمغم زمـ حيٝمك.

 (77أمحد زمـ زىمري٣م ايمٔم٣مزمدي اظم٘مل )ؿم٤م 

 (0/000زمـ زىمري٣م زمـ أزم٣من ايمٗمقَمز )ذىمر  أمحد

 (085أمحد زمـ زىمري٣م زمـ ؽمٖمٝم٣من ايمقاؽمْمل ) ومط 

 (.018أمحد زمـ زىمري٣م زمـ فمٌد ايمرمحـ أزمق فمٌد اهلل ايمٌٌمي ؾم٣مذان )فمٛمف مج٣مفم٥م( )إرؾم٣مد/

 (.084)جمٜمقل ضم٣مل()صف/-ازمـ هم٣مرة -أمحد زمـ زىمري٣م زمـ فمٌد ايم٘مريؿ اظمٌمي أزمق فم٣ٌمس 

 (.017زمـ ضمًـ ايمٔم٣ميدي اظم٘مل )فمٛمف مج٣مفم٥م( )إرؾم٣مد/أمحد زمـ زىمري٣م زمـ فمقم 

 (3/020أمحد زمـ زىمري٣م زمـ ىمثغم زمـ فمدي أزمق فم٣ٌمس اجلقهري )طمط 

 (3/023()شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ()طمط 405أمحد زمـ زىمري٣م زمـ حيٝمك زمـ إزمراهٝمؿ أزمق زم٘مر ايمٛمح٣مس )ت 

 (.08قٞمس( )ي653أمحد زمـ زىمري٣م زمـ حيٝمك زمـ ص٣ميما ايمٗمّم٣مفمل اظمٌمي احلرد أزمق زم٘مر )ت

 (3/020()شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ()طمط 406أمحد زمـ زىمري٣م زمـ حيٝمك زمـ فمٌد اهلل أزمق ضم٣مَمد ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ت 

 (.56( )نمرزم٣مء/628أمحد زمـ زىمري٣م زمـ حيٝمك زمـ فمٌد اظمٙمؽ )ازمـ ؾم٣مَم٥م( ومرؿمٌل)ت

 (70/046أمحد زمـ زىمري٣م زمـ حيٝمك زمـ ئمٗمقب أزمق ضمًـ اظمٗمدد )روى فمٛمف مج٣مفم٥م ()فم٣ًمىمر 

 (.09( )هق احليَمل( )يقٞمس694غم اظم٠مدب إزدي أزمق صمٔمٖمر )تأمحد زمـ زىم
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( 78أمحد زمـ زىمغم زمـ أيب حيٝمك احليَمل َمقٓهؿ اظمٌمي )وم٣مل ازمـ يقٞمس : مل ي٘مـ زمذايمؽ همٝمف ٞم٘مرة ( )ؿم٤م 

 (.6/07)يم٣ًمن

( )فمٛمف مج٣مفم٥م( 694أمحد زمـ زىمغم زمـ حيٝمك زمـ فمٌد اهلل أزمق صمٔمٖمر اظم٠مدب إزدي احلٚمراوي )ت

 (.019)إرؾم٣مد/

 (3/023()شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ()طمط 413أمحد زمـ زٞمجقي٥م زمـ َمقؽمك أزمق فم٣ٌمس ايمٗمْم٣من )ت 

 (.0/445وهق ازمـ حمٚمد زمـ حيٝمك زمـ زهغم )ضم٣ٌمن  -أمحد زمـ زهغم ايمتًؼمي 

 وهق ايمذي ومٌٙمف. -يٟميت -أمحد زمـ زهغم ايمتًؼمي: هق ازمـ حيٝمك زمـ زهغم )شمٗم٥م ىمٌغم(

 (٣6/50مسمؿ أمحد زمـ زهغم اظمروزي )جمٜمقل ضم٣مل () ضم

()وم٣مل ايمدار ومْمٛمل :شمٗم٥م َمٟمَمقن ، ووم٣مل 699أمحد زمـ زهغم زمـ ضمرب ايمٛم٣ًمئل أزمق زم٘مر زمـ أيب طمٝمثٚم٥م )ت 

 (.91( )حتٖم٥م/3/026( )طمط 00/396اخلْمٝم٤م شمٗم٥م فم٣ممل َمتٗمـ ضم٣مهمظ، ووم٣مل احل٣مهمظ: احل٣مهمظ ايم٘مٌغم ()ؽمغم 

 أمحد زمـ زي٣مد اجلٌقم: هق ازمـ فمٌد اهلل زمـ زي٣مد إي٣مدي اجلٌقم.

 .-ؽمٌؼ -زمـ زي٣مد احلذاء: صقازمف: احلدادأمحد 

 (81أمحد زمـ زي٣مد ايمرومل احلداد )ؿم٤م 

  –يٟميت  –أمحد زمـ زي٣مد ايمٖمٗمٝمف : صقازمف حمٚمد زمـ زي٣مد 

 (0/674أمحد زمـ زي٣مد ايمٙمخٚمل ايمٗمرؿمٌل )َمٕمٖمؾ ؤمٝمػ ذىمره ازمـ همر ( )يم٣ًمن 

 (6/50أمحد زمـ زي٣مد زمـ ي٣ًمر أزمق ضمًـ ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ضم٣مسمؿ 

 (.0/673َمٛمِمقر ايم٘مقدم اجلامل )وم٣مل ايمذهٌل: ٓ ئمرف()يم٣ًمن أمحد زمـ زيد أزمق

 (.0/036أمحد زمـ زيد احلريًم إهقازي ؾمٝمخ يمٙمْمػماين، اؽمؿ صمده: ضمريش )دفم٣مء 

 (.6/50أمحد زمـ زيد ايمرَمقم )شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ أيب ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ

 (.48()س0/673أمحد زمـ زيد اظمٌمي )يم٣ًمن
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)وم٣مل ايمذهٌل : ٓ أفمرهمف ويم٘مـ طمػمه َمٛم٘مر ()يم٣ًمن  –أزمق فمقم ويٗم٣مل ازمـ زيد  –أمحد زمـ زيد زمـ أيب فمقم 

0/674) 

 (.006( )إرؾم٣مد/693أمحد زمـ زيد زمـ ضمريش إهقازي أزمق همّمؾ فمٛمف ايمْمػماين ونمغمه )ت

 (.43أمحد زمـ زيد زمـ حمٚمد ايمْمقد أزمق ٞمٌم ايمت٣مصمر )ٞمٝم٣ًمزمقر/

وؤمٖمف إزدي، وصحا يمف احل٣مىمؿ( أمحد زمـ زيد زمـ ه٣مرون زمـ ؽمٔمٝمد اظم٘مل أزمق صمٔمٖمر ايمٗمزاز) فمٛمف مج٣مفم٥م 

 (.629()ك 80( )ؿم٤م 004)إرؾم٣مد/

 (.0/675أمحد زمـ ؽم٣ممل أزمق سمقزم٥م ايمٔمًٗمالين )يم٣ًمن

 .-يٟميت –أمحد زمـ ؽم٣ممل أزمق ضم٣مَمد: هق ازمـ حمٚمد زمـ ؽم٣ممل 

 (.0/673أمحد زمـ ؽم٣ممل زمـ طم٣ميمد زمـ صم٣مزمر ايم٘مقدم )وم٣مل ازمـ فمدي: يمف َمٛم٣مىمغم()يم٣ًمن

 (.0/045أمحد زمـ ؽم٣ٌمع ايمٔم٣مزمد )فم٣ًمىمر

 (.42أمحد زمـ ؽمح٦م زمـ ؽمقاد)فمٙمامء 

 (.3/089أمحد زمـ هي زمـ ؽمٛم٣من أزمق زم٘مر إؿمروش )شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م()طمط

 أمحد زمـ هي٨م إصٌٜم٣مين: هق ازمـ حمٚمد زمـ ذي٨م.

 (.3/084()وم٣مل اخلْمٝم٤م: ىم٣من ضم٣مهمٓم٣مً ُ ص٣مدوم٣ُم()طمط433أمحد زمـ ؽمٔمد أزمق ضمًـ ايمٌٕمدادي )ت

 (.56ر)فمٙمامء أمحد زمـ ؽمٔمد ايمٌزاز ايمًٚم٣ًمر اظمِمد

()ىم٣من شمٗم٥م وم٣ميمف 674أمحد زمـ ؽمٔمد زمـ إزمراهٝمؿ أزمق إزمراهٝمؿ ايمزهري )ت

 (.70/042()فم٣ًمىمر3/080إزهري()طمط

()فمٛمف 312أمحد زمـ ؽمٔمد زمـ ضمًـ زمـ ٞمي أزمق فم٣ٌمس ايمُمٝمحٝمك اظمٔمدل )ت

 (.70/030()فم٣ًمىمر3/074مج٣مفم٥م()طمط
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٣ميمف اخلْمٝم٤م ووشمٗمف ()شمٗم٥م وم694أمحد زمـ ؽمٔمد زمـ ؾم٣مهكم أزمق فم٣ٌمس ايمٌٌمي ايمٌٕمدادي )ت

 (.003( )إرؾم٣مد/3/070()طمط088()ومط86ايمذهٌل()ؿم٤م

 (.45أمحد زمـ ؽمٔمد زمـ َم٘مٚمـ احلٚمغمي)فمٙمامء 

 (.3/083()طمط421أمحد زمـ ؽمٔمد زمـ ٞمٌم زمـ زم٘م٣مر أزمق زم٘مر ايمٖمٗمٝمف ايمٌخ٣مري )ت

 (.30أمحد زمـ ؽمٔمدان أزمق زم٘مر ايمقاؽمْمل فمٛمف ايمدارومْمٛمل ونمغمه )ايمديمٝمؾ/

ى اإلؾمٌٝمقم أزمق فمٚمر إٞمديمز )وم٣مل احلٚمٝمدي: همٗمٝمف حمدث هم٣موؾ/وفمٛمف أمحد زمـ ؽمٔمدى زمـ حمٚمد زمـ ؽمٔمد

 (.27مج٣مفم٥م( )صف/

 (.3/073أمحد زمـ ؽمٔمٝمد أزمق ضمًكم ايمِمقرم اظم٣ميم٘مل )طمط 

 أمحد زمـ ؽمٔمٝمد إمخٝمٛمل اؽمؿ صمده: همروا.

 (.08/073أمحد زمـ ؽمٔمٝمد إٞمديمز أزمق صمٔمٖمر ايمٙمقزٞم٘مل )ؽمغم 

 (.٣ٌ0/445من أمحد زمـ ؽمٔمٝمد ايم٣ٌمؾم٣مين ؾمٝمخ ٓزمـ ضم٣ٌمن )ضم

( 491)وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ٓ أفمٙمٚمف ضمدث( )ت ومٌؾ  -ازمـ فمج٤م -أمحد زمـ ؽمٔمٝمد ايمٌ٘مري أزمق فمٚمر ايمٗمرؿمٌل

 (.01)صف/

 أمحد زمـ ؽمٔمٝمد اجلامل: اؽمؿ صمده زي٣مد.

 أمحد زمـ ؽمٔمٝمد ايمُم٣مَمل ايمُمٝمحل: سمٗمدم دم ازمـ ؽمٔمد زمـ ضمًـ.

 (70/035أمحد زمـ ؽمٔمٝمد ايمْم٣مئل أزمق زم٘مر ايم٘م٣مسم٤م )فم٣ًمىمر 

 (.0/445ٔمٝمد ايمٔم٣مزمد ؾمٝمخ ٓزمـ ضم٣ٌمن )ضم٣ٌمن أمحد زمـ ؽم

(  هق ازمـ هٛمدي اؽمؿ صمده: إزمراهٝمؿ )وم٣مل ايمٗم٣م  فمٝم٣مض : مل ي٘مـ زم٣مظمٗمٌقل 499أمحد زمـ ؽمٔمٝمد اهلٚمداين )ت

 (.0/675ايمٗمقل وٓ زم٣مظمر  دم ديٛمف()يم٣ًمن

 (.089أمحد زمـ ؽمٔمٝمد اهلٚمداين اظمٌمي )ومط
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 .-يٟميت –أمحد زمـ ؽمٔمٝمد زمـ أزم٣من : هق ازمـ حمٚمد زمـ ؽمٔمٝمد زمـ أزم٣من 

( )وم٣مل ازمـ فمٖمٝمػ: وىم٣من ضم٣مهمٓم٣ًم 499)ت -ازمـ هٛمدي -أمحد زمـ ؽمٔمٝمد زمـ إزمراهٝمؿ اهلٚمداين أزمق فمٚمر ايمٗمرؿمٌل

يمٙمٖمٗمف وضم٣مهمٓم٣ًم ٕطم٣ٌمر أهؾ إٞمديمس... ووم٣مل ازمـ َمٖمرج: وىم٣من ؿمقيؾ ايمٙم٣ًمن، ضمًـ ايمٌٝم٣من، ىمثغم احلدي٧م، 

( ٣60محلج٥م، و وم٣مل ايمٗم٣م  فمٝم٣مض : مل ي٘مـ زم٣مظمٗمٌقل ايمٗمقل وٓ زم٣مظمر  دم ديٛمف...( )صف/زمِمغمًا زم

 (.0/675)يم٣ًمن

( أشمٛمك فمٙمٝمف ازمـ زمُم٘مقال 332أمحد زمـ ؽمٔمٝمد زمـ أمحد زمـ ضمديدي ايمتجٝمٌل أزمق فم٣ٌمس إٞمديمز )ت

 (.004)صف/

هم٣مواُل ضم٣مهمٓم٣ًم َم٘مثرًا َمـ  ()وم٣مل ايمًٚمٔم٣مين: ىم٣من همٗمٝمٜم٣مُ 475ًأمحد زمـ ؽمٔمٝمد زمـ أمحد زمـ حمٚمد اظمٔمداين )ت

 (.670احلدي٧م نمغم أن َم٠ميمٖم٣مسمف مجع همٝمٜم٣م زمكم ايمٕم٧م وايمًٚمكم()ك

 (.62/29()ؽمغم451أمحد زمـ ؽمٔمٝمد زمـ إؽمامفمٝمؾ احلغمي ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ت

( 0/78أمحد زمـ ؽمٔمٝمد زمـ صمرير زمـ يزيد أزمق صمٔمٖمر إصٌٜم٣مين ايمُمٝم٣ٌمين )شمٗم٥م وم٣ميمف أزمق ٞمٔمٝمؿ، وايمًٚمٔم٣مين( )ذىمر

 (.٥96م/( )حتٖم6/413)ؾمٝمخ

( )وم٣مل احلٚمٝمدي: ىم٣من َمـ 316)ت  -وايمد ازمـ ضمزم -أمحد زمـ ؽمٔمٝمد زمـ ضمزم زمـ نم٣ميم٤م أزمق فمٚمر ايمٗمرؿمٌل

 (.36( )صف/603أهؾ ايمٔمٙمؿ وإدب واخلغم( )صمذوة/

(ص٣مضم٤م ايمت٣مريخ )وم٣مل ايمذهٌل: ايمٔم٣ممل احل٣مهمظ: 451أمحد زمـ ؽمٔمٝمد زمـ ضمزم زمـ يقٞمس أزمق فمٚمر إٞمديمز )ت

 (.02/013ف مج٣مفم٥م()ؽمغمأضمد أئٚم٥م احلدي٧م/ وروى فمٛم

 (.676يٟميت )ك –أمحد زمـ ؽمٔمٝمد زمـ محدويف ايمٌخ٣مري: هق ازمـ ؽمٜمؾ زمـ محدويف 

( ) وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: وىم٣من واؽمع 502أمحد زمـ ؽمٔمٝمد زمـ طم٣ميمد زمـ زمُمتٕمغم ايمٙمخٚمل أزمق صمٔمٖمر إٞمديمز )ت

 (.027ايمرواي٥م ىمثغم ايمًامع َمـ ايمُمٝمقخ، شمٗم٥م دم روايتف، فم٣ميمٝم٣مً دم إؽمٛم٣مده( )صف/
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د زمـ ؽمٔمٝمد زمـ طمٝمُمٛم٥م احلٚميص )روى فمـ فمٌٝمد اهلل زمـ وم٣مؽمؿ فمـ ؽمٖمٝم٣من أضم٣مدي٧م نمرائ٤م وم٣ميمف أمح

 (.0/672اخلْمٝم٤م()يم٣ًمن

( ) وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من رصماًل ص٣محل٣ًم شمٗم٥م 345أمحد زمـ ؽمٔمٝمد زمـ ديٛم٣مل إَمقي أزمق وم٣مؽمؿ ايمٗمرؿمٌل )ت

 (.010ٖمٜمؿ..( )صف/ضمٙمٝماًم وفمٛمل زم٣ميمٔمٙمؿ وايمرواي٥م، ووم٣مل اخلقٓين: ىم٣من َمـ أهؾ ايمٔمٙمؿ وايم

أمحد زمـ ؽمٔمٝمد زمـ زي٣مد أزمق فم٣ٌمس اجلامرم )وم٣مل اخلْمٝم٤م: شمٗم٥م ضمًـ احلدي٧م: وسمٖمرد زمحدي٧م َمٛم٘مر ذىمره 

 (.0/672()يم٣ًمن3/071ايمذهٌل()طمط

()روى فمٛمف ايمدارومْمٛمل ووم٣مل ايمػموم٣مين: ىم٣من ؾمٝمخ٣ًم 471أمحد زمـ ؽمٔمٝمد زمـ ؽمٔمد أزمق ضمًكم وىمٝمؾ دفمٙم٨م )ت

 (.70/034()فم٣ًمىمر3/476هم٣مواًل()طمط

 (.3/029محد زمـ ؽمٔمٝمد زمـ ؽمٙمؿ زمـ فمقف أزمق فم٣ٌمس إؾمٔمري )طمطأ

 (.43( )صف497أمحد زمـ ؽمٔمٝمد زمـ ؽمٙمٝمامن ايمِمقدم أزمق زم٘مر ايمٗمرؿمٌل ضمدث فمٛمف ايمِم٣مضم٣ٌمن )ت

 (.54أمحد زمـ ؽمٔمٝمد زمـ ؾم٣مهكم أزمق فم٣ٌمس ايمٌٕمدادي سمٗمدم دم ازمـ ؽمٔمد )نمرزم٣مء/

( 3/073( )طمط412ٝم٤م()تأمحد زمـ ؽمٔمٝمد زمـ فمٌد اهلل أزمق ضمًـ ايمدَمُمٗمل )صدوق وم٣ميمف اخلْم

 (.70/034)فم٣ًمىمر

 (.3/076أمحد زمـ ؽمٔمٝمد زمـ فمٌد اهلل ايمٝمٗمٓم٣مين )طمط

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣مٞم٦م 368أمحد زمـ ؽمٔمٝمد زمـ فمٌد اهلل زمـ طمٙمٝمؾ إَمقي اظم٘مت٤م أزمق وم٣مؽمؿ اإلؾمٌٝمقم )ت 

 (.87يمف فمٛم٣مي٥م ومديٚم٥م زمْمٙم٤م ايمٔمٙمؿ..( )صف/

 (.0/678قل وم٣ميمف ازمـ ضمزم()يم٣ًمنأمحد زمـ ؽمٔمٝمد زمـ فمٌد اهلل زمـ ىمثغم احلٚميص)جمٜم

()وم٣مل أزمق ٞمٔمٝمؿ: شمٗم٥م َمٟمَمقن ، ووم٣مل أزمق ايمُمٝمخ: 695أمحد زمـ ؽمٔمٝمد زمـ فمروة إصٌٜم٣مين أزمق ؽمٔمٝمد ايمِمٖم٣مر )ت 

 (.0/677()يم٣ًمن3/27( )ؾمٝمخ0/066شمٗم٥م، ووهؿ َمـ وم٣مل ؤمٖمف ايمدارومْمٛمل( )ذىمر

 أمحد زمـ ؽمٔمٝمد زمـ فمٗمدة: هق ازمـ حمٚمد زمـ ؽمٔمٝمد.
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٣مل -ٕٞمِم٣مري ايمٗمٛم٣مؿمري أزمق فمٚمر إٞمديمزأمحد زمـ ؽمٔمٝمد زمـ فمقم ا ( )فمٛمف ازمـ طمزرج 368)ت  -ازمـ ضمجَّ

 (.88ووم٣مل: ىم٣من ىمثغم آٞمٗم٣ٌمض وايمتِم٣مون(. )صف/

 (.3/076()طمط405أمحد زمـ ؽمٔمٝمد زمـ فمقم زمـ َمرازمف أزمق زم٘مر اجلزاز )ت 

 (.0/678أمحد زمـ ؽمٔمٝمد زمـ فمٚمر اظمْمقفمل )جمٜمقل وم٣ميمف ايمداومْمٛمل()يم٣ًمن

 (.80ان أزمق حمٚمد ازمـ ؽمٔمٝمدك ايمذارع اخلٛمدومل اجلرصم٣مين )صمرأمحد زمـ ؽمٔمٝمد زمـ فمٚمر

( ) وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمـ أهؾ إدب 329أمحد زمـ ؽمٔمٝمد زمـ نم٣ميم٤م إَمقي أزمق صمٔمٖمر إٞمديمز )ت 

٣ًم زم٣ميمٖمتٝم٣م، همٗمٝمٜم٣ًم دم اظم٣ًمئؾ، َمُم٣مرىم٣ًم دم ذح احلدي٧م وايمتٖمًغم...( )صف/  (.042وايمٖمرائض وايمٙمٕم٥م، دريَّ

أمحد زمـ ؽمٔمٝمد زمـ همروخ إمخٝمٚمل اظمٌمي )وم٣مل ايمدارومْمٛمل: ىم٣من يرىم٤م إؽم٣مٞمٝمد ويّمع فمٙمٝمٜم٣م أضم٣مدي٧م،  

 (.93( )حتٖم٥م/0/678ووم٣مل احل٣مهمظ: ىم٣من وو٣مفم٣ًم()يم٣ًمن

( )فمٛمف ايمْمػماين ونمغمه وؤمٖمف اهلٝمثٚمل ووم٣مل ازمـ ٞم٣مس ايمديـ: َمتٜمؿ. 699أمحد زمـ ؽمٔمٝمد زمـ همرومد اجلدي)ت

 (.002( )إرؾم٣مد/0/672( )يم٣ًمنواهتٚمف ايمذهٌل زمحدي٧م ايمْمغم

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من همٗمٝمٜم٣ًم َمتٖمٛمٛم٣ًم ىمريؿ 314أمحد زمـ ؽمٔمٝمد زمـ ىمقشمر إٞمِم٣مري أزمق فمٚمر إٞمديمز )ت 

 (.70ايمٛمٖمس...( )صف/

 (.062( ويمف سمٟميمٝمػ دم ايمت٣مريخ )صف/359أمحد زمـ ؽمٔمٝمد زمـ حمٚمد زمـ أيب ايمٖمٝم٣مض أزمق زم٘مر إٞمديمز )ت 

 (.70/035ـ همرج أزمق ضم٣مرث ازمـ أم ؽمٔمٝمد )روى فمٛمف مج٣مفم٥م( )فم٣ًمىمرأمحد زمـ ؽمٔمٝمد زمـ حمٚمد زم

 (.016أمحد زمـ ؽمٔمٝمد زمـ َمرؽمٝم٥م إمخٝمٚمل)فمٙمامء 

 (.3/029()جمٜمقل ضم٣مل()طمط622أمحد زمـ ؽمٔمٝمد زمـ ٞمجدة إزدي ايمٌٕمدادي )ت 

 أمحد زمـ ؽمٔمٝمد زمـ ٞمٌم ايمٌخ٣مري: سمٗمدم دم: ازمـ ؽمٔمد.

 (.494أمحد زمـ ؽمٔمٝمد زمـ ٞمٖمٝمس اظمٗمرئ )َمٌم 

  –يٟميت _أمحد زمـ ؽمٖمٝم٣من زمـ محدوي٥م : هق ازمـ ؽمٜمؾ زمـ محدوي٥م 
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 (.49أمحد زمـ ؽمٖمٝم٣من زمـ فمقام زمـ َمٝمٚمقن ايمٖم٘م٣مه)فمٙمامء 

 (0/028أمحد زمـ ؽمٖمٝم٣من زمـ َمٔم٣موي٥م ايمٔمٌدي )ذىمر 

 (.70/026أمحد زمـ ؽمالَم٥م أزمق ضمًـ أزم٣مر )فم٣ًمىمر

 أمحد زمـ ؽمالَم٥م ايمْمح٣موي: هق ازمـ حمٚمد زمـ ؽمالَم٥م.

 (0/681د اخلٝم٣مط ايمٌٕمدادي )مل سم٘مـ ؽمغمسمف حمٚمقدة وم٣ميمف ازمـ ٞمج٣مر ()يم٣ًمن أمحد زمـ ؽمٙمْم٣من زمـ أمح

 (6/53أمحد زمـ ؽمٙمؿ اظمٗمرىء ايمًٗم٣مء ايمُم٣مَمل )جمٜمقل ضم٣مل ()ضم٣مسمؿ 

 (0/681أمحد زمـ ؽمٙمامن ايمٗمرر إؽمدي اخلٖمت٣مين )َمؼموك وم٣ميمف ايمدار ومْمٛمل ()يم٣ًمن 

٣مل اخلْمٝم٤م صدوق ، ووم٣مل ايمدار ومْمٛمل : ()وم438أمحد زمـ ؽمٙمامن زمـ ضمًكم زمـ إهئٝمؾ أزمق زم٘مر ايمٛمج٣مر )ت 

ضمدث َمـ ىمت٣مب نمغمه زمام يمٝمس دم أصقيمف ووم٣مل ايمذهٌل: اإلَم٣مم احل٣مهمظ ايمٖمٗمٝمف ؾمٝمخ ايمٔمٙمامء صدوق، ووم٣مل ازمـ 

 (. 34( )ايمديمٝمؾ/0/679()يم٣ًمن 3/089ٞمديؿ: ىم٣من حمدشم٣ًم شمٗم٥م واؽمع ايمرواي٥م( )طمط 

 (70/039أمحد زمـ ؽمٙمٚم٥م أزمق َمقؽمك إٞمِم٣مري )فم٣ًمىمر 

 (0/679ؽمٙمٚم٥م ايم٘مقدم )وم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن : ىم٣من ينق احلدي٧م ()يم٣ًمن أمحد زمـ 

 (0/679أمحد زمـ ؽمٙمٚم٥م اظمدائٛمل )وم٣مل ايمذهٌل : َمتٜمؿ زم٣ميم٘مذب()يم٣ًمن 

( )سمذىمرة احلٖم٣مظ 682أمحد زمـ ؽمٙمٚم٥م ايمٛمٝم٣ًمزمقري أزمق همّمؾ ايمٌزاز اظمٔمدل )احل٣مهمظ احلج٥م وم٣ميمف ايمذهٌل( )ت 

 (.95( )حتٖم٥م/221

 (.70/038ٗمل )فم٣ًمىمر أمحد زمـ ؽمٙمٚم٥م زمـ وح٣مك ايمدَمُم

( )شمٗم٥م ص٣ميما احلدي٧م وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( 435أمحد زمـ ؽمٙمٚم٥م زمـ وح٣مك اهلالرم اظمٌمي أزمق فمٚمرو )ت

 (.66)يقٞمس

 سمٗمدم ومري٣ًٌم. -أمحد زمـ ؽمٙمٚم٥م زمـ فمٌد اهلل ايمٛمٝم٣ًمزمقري

 (.7أمحد زمـ ؽمٙمٚم٥م زمـ فمٚمرو ايم٘مقدم )ضمدث فمـ ايمثٗم٣مت زم٣ميمٌقاؿمٝمؾ وم٣ميمف ازمـ فمدي( )صمر
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 (.70/039ؾ زمـ إزمراهٝمؿ أزمق فم٣ٌمس اظمري )فم٣ًمىمرأمحد زمـ ؽمٙمٚم٥م زمـ ىم٣مَم

 (.0/92أمحد زمـ ؽمٙمٚم٥م فمـ ص٣ميما زمـ َمٜمران )ذىمر 

 (0/686أمحد زمـ ؽمٙمٝمامن إرَمٝمٛمل احلراين )ىمذزمف ايمدارومْمٛمل ()يم٣ًمن 

 (70/059أمحد زمـ ؽمٙمٝمامن ايمٌٕمدادي )فم٣ًمىمر 

 (672أمحد زمـ ؽمٙمٝمامن ايمتًؼمي )ك 

 (.92َمقشمقق( )حتٖم٥م/أمحد زمـ ؽمٙمٝمامن اخلراؽم٣مين )وم٣مل احل٣مهمظ: 

 (70/053أمحد زمـ ؽمٙمٝمامن ايمزٞمٌٗمل أزمق زم٘مر ايمِمقري )فم٣ًمىمر 

أمحد زمـ ؽمٙمٝمامن أيقب زمـ إؽمح٣مق أزمق زم٘مر ايمٔم٣ٌمداين )وم٣مل حمٚمد زمـ يقؽمػ ايمٛمٝم٣ًمزمقري : صدوق نمغم أٞمف ؽمٚمع 

 وهق صٕمغم ووم٣مل اخلْمٝم٤م : رأي٦م أصح٣مزمٛم٣م يٕمٚمزوٞمف زمال ضمج٥م هم١من أضم٣مديثف ىمٙمٜم٣م َمًتٗمٝمٚمف طمال ضمدي٧م واضمد

( 3/078()طمط 0/680طمٙمط دم إؽمٛم٣مده ووشمٗمف همّمؾ زمـ ؿم٣مهر ووم٣مل ايمذهٌل: أضمد إشم٣ٌمت( )يم٣ًمن 

 (.007)إرؾم٣مد/

( أومرا ايمٛم٣مس َمدة.. 331أمحد زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ أمحد ايم٘مت٣مَمل أزمق صمٔمٖمر ازمـ أيب رزمٝمع اظمٕمريب )ت ومٌؾ 

 (.089)صف/

 (.3/079طمطأمحد زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ أمحد زمـ ؽمٙمٝمامن أزمق ؿمٝم٤م اجلريري )جمٜمقل ضم٣مل()

()روى فمٛمف أزمق ٞمٔمٝمؿ و أزمق ايمُمٝمخ ())ذىمر 699أمحد زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ أيقب أزمق حمٚمد ايمقؾم٣مء )ت 

 (3/69()ؾمٝمخ 0/019

 (70/051()روى فمٛمف مج٣مفم٥م ()فم٣ًمىمر 437أمحد زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ أيقب زمـ داود أزمق ضمًـ إؽمدي )ت 

  –يٟميت  –ؽمٜمؾ زمـ زمحر ( صقازمف : ازمـ 686أمحد زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ زمحر أزمق فم٣ٌمس ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ت 

أمحد زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ طمٙمػ زمـ ؽمٔمد ايمتجٝمٌل ايم٣ٌمصمل أزمق وم٣مؽمؿ إٞمديمز ) وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من هم٣مواًل ديٛم٣ًم 

 (.054( )صف/394َمـ أهمٜمؿ ايمٛم٣مس وأفمٙمٚمٜمؿ ويمف سمقايمٝمػ ضم٣ًمن..( )ت 
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 (3/081أمحد زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ داود أزمق فمقم ايمتامر ايمٖم٣مرض )شمٗم٥م ايمٌٗم٣مل ()طمط 

 (3/081( )طمط 466ؽمٙمٝمامن زمـ داود زمـ حمٚمد أزمق فمٌد اهلل ايمْمقد )صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ()ت أمحد زمـ 

()يم٣ًمن 056/ 70()وم٣مل فمٌد ايمٕمٛمل : يمٝمس زمثٗمف ()فم٣ًمىمر 447أمحد زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ زي٣مد ايم٘مٛمدي )ت 

0/680) 

 (.3/080أمحد زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ فمقم زمـ فمٚمران أزمق زم٘مر اظمٗمرىء ايمقاؽمْمل )طمط 

 (.3/077ـ فمٚمر زمـ فمٌد اهلل ايمٔمْم٣مر )طمطأمحد زمـ ؽمٙمٝمامن زم

أمحد زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ حمٚمد زمـ أيب ؽمٙمٝمامن ايمٗم٣م  أزمق زم٘مر إٞمديمز روى فمٛمف أزمقزم٘مر حمٚمد زمـ هُم٣مم اظمِمحٖمل 

 (.83وأشمٛمك فمٙمٝمف )صف/

 (.3/077أمحد زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ َمقؽمك أزمق ؽمٜمؾ اظم٠مدب )طمط

 (.53( )نمرزم٣مء/401أمحد زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ ٞمٌم اظمري أٞمديمز )ت

 (.45أمحد زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ ٞمقح أزمق ؽمٔمٝمد احلغمي ايمٛمٝم٣ًمزمقري وىم٣من َمـ ايمِم٣محلكم )ٞمٝم٣ًمزمقر/

()روى فمٛمف ايمْمػماين وأزمق ٞمٔمٝمؿ ونمغممه٣م ()ذىمر 410أمحد زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ يقؽمػ أزمق صمٔمٖمر ايمٔمٗمٝمقم )ت 

 (.008( )إرؾم٣مد/82()ؿم٤م 0/044

 (3/089أمحد زمـ ؽمٚم٦م زمـ فمت٣مب أزمق ؽمٔمٝمد ايمدوري )طمط 

 (0/689) يم٣ًمن أمحد زمـ ؽمٚمرة 

()شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م وأزمق ٞمٔمٝمؿ وايمػموم٣مين وازمـ أيب ايمٖمقارس 459أمحد زمـ ؽمٛمدي زمـ ضمًـ احلداد أزمق زم٘مر )ت  

 (.3/087()طمط 

 (3/087أمحد زمـ ؽمٛمدي زمـ همروخ اظمْمرز ايمٌٕمدادي )طمط 

 (6/53أمحد زمـ ؽمٜمؾ أزمق ضم٣مَمد اإلؽمٖمرائٛمل )صدوق وم٣ميمف ازمـ ضم٣مسمؿ ()ضم٣مسمؿ 
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()شمٗم٥م وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل ووم٣مل اجلراضمل: شمٗم٥م 417س ايمٖمغمزان إؾمٛم٣مين )تأمحد زمـ ؽمٜمؾ أزمق فم٣ٌم

 (.3/085صدوق()طمط

 (.677أمحد زمـ ؽمٜمؾ ايمٌخ٣مري أزمق ٞمٌم ايمٖمٗمٝمف)شمٗم٥م وم٣ميمف اخلٙمٝمقم()ك

 (.3/083أمحد زمـ ؽمٜمؾ ايمتٚمٝمٚمل )طمط

 ( )وم٣مل احل٣مىمؿ: أصقيمف صحٝمح٥م(483أمحد زمـ ؽمٜمؾ زمـ إزمراهٝمؿ أزمق ضم٣مَمد آٞمِم٣مري ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ت 

 (.02/335()ؽمغم 48)ٞمٝم٣ًمزمقر/

أمحد زمـ ؽمٜمؾ زمـ أيقب إهقازي)ذىمر يمف ايمذهٌل ضمديثكم ووم٣مل دم إول وهذا طمػم َمٛم٘مر وإؽمٛم٣مد َمرىم٤م 

 (.0/684ووم٣مل دم ايمث٣مين : ضمدي٧م نمري٤م صمدًا ()يم٣ًمن 

()وم٣مل ايمذهٌل : يمف رضمٙم٥م واؽمٔمف وَمٔمروف صمٝمده 686أمحد زمـ ؽمٜمؾ زمـ زمحر أزمق فم٣ٌمس ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ت 

 (70/021فمٛمف شمالشم٥م أو أىمثر ()فم٣ًمىمر /وروى 

 (70/020أمحد زمـ ؽمٜمؾ زمـ مح٣مد ايمراهمٗمل )فم٣ًمىمر 

 (.64( )يقٞمس435أمحد زمـ ؽمٜمؾ زمـ رزم٤م زمـ ؽمٙمٝمامن اإلطمٝمٚمل َمقلم صمٜمٝمٛم٥م اظمٌمي فمٛمف ازمـ يقٞمس )ت

( )وم٣مل أزمق فمٚمرو 489)ت -ازمـ ضمداد –أمحد زمـ ؽمٜمؾ زمـ حمًـ إٞمِم٣مري اظمٗمرئ أزمق صمٔمٖمر إٞمديمز 

ىم٣من طمغمًا هم٣مواًل و٣مزمْم٣ًم حلرف ٞم٣مهمع ووم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ويمف رضمٙم٥م إلم اظمممق روى همٝمٜم٣م فمـ ايمٗم٣م   اظمٗمرئ:

 (.8صمٔمٖمر زمـ ضمًـ ...( )صف/

 (3/085()طمط 434أمحد زمـ ؽمٜمؾ زمـ ٞمقح أزمقضم٣مسمؿ ايمُمْمقي )ت 

 (.061أمحد زمـ ؽمٜمؾ زمـ ويمٝمد ايمً٘مري أزمق نم٣ًمن إهقازي فمٛمف ايمْمػماين )إرؾم٣مد/

 (.3/096زم٘مر اجلقايمٝمٗمل )طمط أمحد زمـ ؽمٜمالن أزمق

 (.0/683أمحد زمـ ؽمٜمٝمؾ ايمقاؽمْمل )وم٣مل احل٣مىمؿ: دم ضمديثف زمٔمض اظمٛم٣مىمغم()يم٣ًمن

 (.0/683أمحد زمـ ؽمٝمػ زمـ ه٣مؾمؿ أزمق ضم٣مَمد ايمًٌتل )طمط
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 (.0/057أمحد زمـ ؾم٣مذه زمـ حمٚمد أزمق فم٣ٌمس اخلٙمٗم٣مين اظمديٛمل اظمٗمرئ)ذىمر

 (.3/96أمحد زمـ ؾم٣مىمر أزمق صمٔمٖمر ايمٌٙمخل )طمط

 (.4/407()ؾمٝمخ0/99()جمٜمقل ضم٣مل()ذىمر682هكم زمـ ؽمخ٦م أزمق صمٔمٖمر إصٌٜم٣مين )تأمحد زمـ ؾم٣م

 أمحد زمـ ؾم٣مهكم: هق ازمـ ؽمٔمٝمد زمـ ؾم٣مهكم.

 (.0/683( )يم٣ًمن3/093أمحد زمـ ؾمٌقيف زمـ َمٔمكم )أو: يٗمكم( اظمقصقم )جمٜمقل وم٣ميمف اخلْمٝم٤م()طمط

 (.3/093أمحد زمـ ؾمٌٝم٤م أزمق زرفم٥م ايمِمقري )طمط

 (.0/034ايمِم٣مئغ اظم٘مل )دفم٣مء  أمحد زمـ ؾمٌٝم٤م فمٛمف حمٚمد زمـ فمقم

 (.3/094أمحد زمـ ؾمٔمٝم٤م أزمق زم٘مر ايمِمغمدم )طمط

 (.63أمحد زمـ ؾمٔمٝم٤م زمـ ؽمٜمؾ زمـ فمٌد إول اظمٔم٣مهمري اظمٌمي هٛم٣مٞم٥م فمٛمف ازمـ يقٞمس )يقٞمس

()شمٗم٥م شم٦ٌم وم٣ميمف اخلْمٝم٤م وازمـ أيب 455أمحد زمـ ؾمٔمٝم٤م زمـ ص٣ميما ايمٌخ٣مري أزمق َمٛمِمقر ايمقراق )ت

 (.3/094ايمٖمقارس()طمط

 (.0/028ؾمٔمٝم٤م زمـ فمٝمًك أزمق حمٚمد اظمذىمر )ذىمرأمحد زمـ 

 (.4/382()ؾمٝمخ0/008أمحد زمـ ؾمٜمدل احلٛمٓمقم أزمق صمٔمٖمر اخلراؽم٣مين )شمٗم٥م وم٣ميمف أزمق ٞمٔمٝمؿ()ذىمر

 (.0/99أمحد زمـ ؾمٜمدل اظمديٛمل )ذىمر

 (.0/79أمحد زمـ ؾمٝم٣ٌمن زمـ زيد زمـ أيب زي٣مد إصٌٜم٣مين )ذىمر

٣مل ايمْمرازمٙمز: شمٗم٥م أمحد زمـ ؾمٝم٣ٌمن زمـ ويمٝمد ايمرَمقم )شمٗم٥م وم٣ميمف احل٣مىمؿ ووم

 (.6/632()ؽمغم0/683()يم٣ًمن671َمٟمَمقن()ت

أمحد زمـ ص٣مرم ايمٛمحقي ايم٣ٌمصمل أزمق فمٚمر إٞمديمز ) وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمـ أهؾ اظمٔمرهم٥م ايم٘م٣مَمٙم٥م واإلسمٗم٣من 

 (.013وصمقدة اخلط وومد ضمدث وأطمذ ايمٛم٣مس فمٛمف( )صف/

 (.70/078()فم٣ًمىمر6/52ضم٣مل()ضم٣مسمؿأمحد زمـ ص٣مفمد زمـ َمقؽمك ايمِمقري ايمزاهد)جمٜمقل 
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 (.70/079)روى فمٛمف مج٣مفم٥م()فم٣ًمىمر –ازمـ رضمٝمؿ  –أمحد زمـ ص٣مدم أزمق زم٘مر ايمتٛمٝمز ايمٌزار 

 (.0/690/672أمحد زمـ ص٣ميما إؽمدي )ويٗم٣مل ازمـ صٌٝما( )وم٣مل أزمق ايمْم٣مهر: يمٝمس ي٣ًموي ؾمٝمئ٣ًم( )يم٣ًمن

ج٣مهٝمؾ وايمّمٔمٖم٣مء، ووم٣مل ازمـ أيب أمحد زمـ ص٣ميما ايمًقاق اظم٘مل )وم٣مل أزمق زرفم٥م: صدق يم٘مٛمف حيدث فمـ اظم

ضم٣مسمؿ، روى فمـ َم٠مَمؾ فمـ ايمثقري أضم٣مدي٧م َمٛم٘مرات دم ايمٖمتـ سمدل فمعم سمقهكم أَمره، وؤمٖمف 

 (.0/685()يم٣ًمن6/52ايمدارومْمٛمل()ضم٣مسمؿ

أمحد زمـ ص٣ميما ايمُمٚمقين أزمق صمٔمٖمر اظم٘مل )وم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن: يٟميت فمـ اإلشم٣ٌمت زم٣مظمٔمّمالت جي٤م جم٣مٞم٥ٌم َم٣م روى 

دم ايمرواي٥م ومل ي٘مـ أصح٣مب احلدي٧م ي٘متٌقن فمٛمف، ووم٣مل وم٣مل ازمـ َمٔمكم: ىمذاب ووم٣مل  يمتٛم٘م٤م ايمْمريؼ اظمًتٗمٝمؿ

ازمـ ضم٣ٌمن أيّم٣ًم: ىم٣من زمٚم٘م٥م يّمع احلدي٧م، وذىمره أزمق ٞمٔمٝمؿ دم رصم٣مل َمؼموىمكم ٓ جيقز اإلفمتامد فمٙمٝمٜمؿ( 

 (.0/682)يم٣ًمن

 (.3/614أمحد زمـ ص٣ميما زمـ أمحد زمـ ضمٛمٌؾ ايمُمٝم٣ٌمين )طمط

–: صقازمف حمٚمد زمـ ص٣ميما زمـ فمٌد ايمرمحـ -ىمٙمٝمج٥م–زمق زم٘مر احل٣مهمظ إٞمامؿمل أمحد زمـ ص٣ميما زمـ فمٌد ايمرمحـ ا

 . -يٟميت

 (.3/613أمحد زمـ ص٣ميما زمـ فمٌد ايمٔمزيز أزمق ضمًكم ايمِمٝمدٓين ايمٌٕمدادي )طمط

 (.659( )فمٙمامء 64أمحد زمـ ص٣ميما زمـ فمٌد ايمٗمدوس إمخٝمٚمل ايمٌزار)فمٙمامء 

 (.49أمحد زمـ ص٣ميما زمـ فمقم اظمروزي )ٞمٝم٣ًمزمقر/

( 3/615ص٣ميما زمـ فمٚمر أزمق زم٘مر اظمٗمرئ ايمٌزار )شمٗم٥م و٣مزمط وم٣ميمف ازمـ فم٣ًمىمر()طمطأمحد زمـ 

 (.70/081)فم٣ًمىمر

 (.3/613أمحد زمـ ص٣ميما زمـ حمٚمد أزمق فمٌد اهلل ايمٌزار )طمط

( 70/090أمحد زمـ ص٣ميما زمـ حمٚمد زمـ ص٣ميما أزمق فمالء اظم٠مدب ايمتٚمٝمٚمل اجلرصم٣مين إزمً٘مقين )فم٣ًمىمر

 (.45)صمر
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 سمٗمدم دم ازمـ ص٣ميما. –ٖمر أمحد زمـ صٌٝما إؽمدي أزمق صمٔم

 (.6/52أمحد زمـ صٌٝما ايم٘مقدم )وم٣مل ازمـ صمٛمٝمد: صدوق()ضم٣مسمؿ

أمحد زمـ صدوم٥م أزمق فمقم ايمٌٝمع )وم٣مل ايمذهٌل: سم٘مٙمؿ همٝمف وٓ أفمرهمف ، وذىمر يمف احل٣مهمظ ضمديث٣ًم ووم٣مل: رىمٝمؽ ايمٙمٖمظ 

 (.0/687()يم٣ًمن3/601ووم٣مل اخلْمٝم٤م دم ؽمٛمد هق همٝمف: رصم٣ميمف جمٜمقيمقن()طمط

 (.70/096د زمـ شم٣مزم٦م اظمٗمرئ ايمٔم٣مزمد )جمٜمقل ضم٣مل()فم٣ًمىمرأمحد زمـ صٗمر زمـ أمح

 (.3/612أمحد زمـ صٗمر زمـ شمقزم٣من أزمق ؽمٔمٝمد ايمٌٌمي )شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م()طمط

 وهق َمؼموك. -يٟميت -هق ازمـ حمٚمد زمـ صٙم٦م –أمحد زمـ صٙم٦م زمـ َمٖمٙمس أزمق فم٣ٌمس احلامين 

 (.0/687أمحد زمـ صٙمٝما فمـ ذي ايمٛمقن اظمٌمي )ٓ ئمتٚمد فمٙمٝمف وم٣ميمف ايمذهٌل()يم٣ًمن

 (.091أمحد زمـ صٛمدير ايمٔمراومل أزمقؽم٣ممل ) وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمـ أهؾ إدب وايمُمٔمر..( )صف/

 (.3/600أمحد زمـ وح٣مك أزمق فمٌد اهلل ايمقاؽمْمل )طمط

 . -هق إؽمدي –أمحد زمـ وح٣مك ايمدَمُمٗمل 

احلقاري أمحد زمـ وح٣مك زمـ َم٣مزن أزمق فمٌد اهلل إؽمدي ايمٗمردي )روى فمٛمف أزمق ضم٣مسمؿ وأمحد زمـ أيب 

 (6/52()ضم٣مسمؿ7/093ونمغممه٣م()فم٣ًمىمر

 (.70/095أمحد زمـ وٝم٣مء أزمق ضمًـ ايمٌجقم )جمٜمقل ضم٣مل()فم٣ًمىمر

 (.0/033أمحد زمـ ؿم٣مرق ايمقايُمٝمل )دفم٣مء 

 (.3/600()طمط681أمحد زمـ ؿم٣مهر أزمق همّمؾ ايم٘م٣مسم٤م )ت

 (.70/092أمحد زمـ ؿم٣مهر ايمدَمُمٗمل )فم٣ًمىمر

زمـ أمحد ايمٔمٚمري ضمديث٣ًم َمٛم٘مرًا وفمٛمف أزمق ضمٖمص  أمحد زمـ ؿم٣مهر ايمًٚمرومٛمدي )وم٣مل ايمذهٌل: روى فمـ فمٚمر

 (.0/688ايمًٚمرومٛمدي وأهم٥م هق أو ايمراوي فمٛمف ذىمره اإلدريز()يم٣ًمن
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()ىمذزمف ايمدارومْمٛمل وازمـ فمدي وأمحد زمـ ضمًـ اظمدائٛمل 696أمحد زمـ ؿم٣مهر زمـ ضمرَمٙم٥م ايمتجٝمٌل اظمٌمي )ت

 (.066( )إرؾم٣مد/0/688ونمغمهؿ()يم٣ًمن

ضمًـ فمـ زممم زمـ َمْمر )وم٣مل ايمذهٌل:... وؽمئؾ فمٛمف إزمٛمدوين همقه٣مه ووم٣مل:  أمحد زمـ ؿم٣مهر زمـ فمٌد ايمرمحـ أزمق

 (.0/689يمق ومٝمؾ يمف : ضمدشم٘مؿ أزمق زم٘مر ايمِمديؼ يمٗم٣مل ٞمٔمؿ()يم٣ًمن

أمحد زمـ ؿم٣مهر زمـ فمٌد اهلل زمـ يزيد أزمق فمقم ايمٛمٝم٣ًمزمقري )وم٣مل ازمـ فم٣ًمىمر : َمـ ايمرضم٣ميم٥م دم ؿمٙم٤م 

 (.70/092احلدي٧م()فم٣ًمىمر

ك إٞمِم٣مري أزمق فم٣ٌمس إٞمديمز ) وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: وىم٣مٞم٦م يمف فمٛم٣مي٥م أمحد زمـ ؿم٣مهر زمـ فمقم زمـ فمٝمً

ث( )ت   (.028( )صف/ 561زم٣محلدي٧م ويمٗم٣مء ايمرصم٣مل واجلٚمع وضمدَّ

 (.02/070()روى فمٛمف مج٣مفم٥م()ؽمغم 450أمحد زمـ ؿم٣مهر زمـ ٞمجؿ أزمق فمٌد اهلل اظمٝم٣مٞمجل )ت

()ؽمغم 3/606ْمٝم٤م()طمط()شمٗم٥م وم٣ميمف اخل361أمحد زمـ ؿمٙمح٥م زمـ أمحد أزمقزم٘مر اظمٛمٗمل ايمٌٕمدادي )ت

07/377.) 

 (.04/93أمحد زمـ ؿمقيمقن ايمؼمىمل )ؽمغم

( 682()وم٣مل ازمـ ٞمج٣مر: ىم٣من يرى رأي ايمٖمالؽمٖم٥م ومتؾ ؽم٘مران( )ت682أمحد زمـ ؿمٝم٤م ايمنطمز )ت

 (.0/689)يم٣ًمن

 (.6/22()ضم٣مسمؿ00/319أمحد زمـ فم٣مصؿ أزمق فمٌد اهلل إٞمْم٣مىمل )روى فمٛمف مج٣مفم٥م()ؽمغم

 (.3/445أمحد زمـ فم٣مصؿ ايمٌٕمدادي )طمط

 (.6/27أمحد زمـ فم٣مصؿ ايم٘مقدم اهلٚمداين )ضم٣مسمؿ

 (.0/691أمحد زمـ فم٣مَمر زمـ ؽمٙمٝمامن ايمْم٣مئل )وم٣مل ازمـ صمقزي: هق حمؾ ايمتٜمٚم٥م، وسم٘مٙمؿ همٝمف ايمٌٝمٜمٗمل()يم٣ًمن

 (.70/662أمحد زمـ فم٣مَمر زمـ فمٌد ايمقاضمد ايمرزمٔمل ايمػمومٔمٝمدي ىم٣من ؾمٝمخ٣ًم ص٣محل٣ًم )روى فمٛمف مج٣مفم٥م()فم٣ًمىمر

 (.70/662()فم٣ًمىمر0/691()جمٜمقل ضم٣مل()يم٣ًمن462يمدَمُمٗمل )تأمحد زمـ فم٣مَمر زمـ حمٚمد ايمْم٣مئل ا
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 (.70/667أمحد زمـ فم٣مَمر زمـ َمٔمٚمر زمـ مح٣مد أزمق فم٣ٌمس إزدي )فم٣ًمىمر 

 (.6/25()ضم٣مسمؿ3/670محدون زمـ فم٣ٌمد )طمط -أمحد زمـ فم٣ٌمد أزمق صمٔمٖمر ايمٖمرنم٣مين

 (.3/467()طمط683أمحد زمـ فم٣ٌمس أزمق صمٔمٖمر ايمْمٝم٣ميمز )ت 

 (.0148)صمر  أمحد زمـ فم٣ٌمس اإلؽمؼمزم٣مذي )شمٗم٥م(

 (.3/467أمحد زمـ فم٣ٌمس ايمٌٕمدادي )طمط

 (.015أمحد زمـ فم٣ٌمس ايمٌٕمقي ايمٌٕمدادي يمٔمٙمف أيت، اؽمؿ صمده: أمحد)فمٙمامء 

أمحد زمـ فم٣ٌمس ايمزهري، يمٔمٙمف أيت، اؽمؿ صمده: همٙمٝما )روى فمٛمف أمحد زمـ حمٚمد اظمروزي ووم٣مل: أٞم٣م زمرئ َمـ 

 (.0/696فمٜمدسمف()يم٣ًمن

 (.3/440طأمحد زمـ فم٣ٌمس ايمِمقدم إومالَمل )طم

 أمحد زمـ فم٣ٌمس اظمري ايمٗمٛمْمري: هق ازمـ حمٚمد زمـ فم٣ٌمس .

 أمحد زمـ فم٣ٌمس اهل٣مؾمٚمل : اؽمؿ صمده حمٚمد زمـ ؽمٙمٝمامن .

()شمٗم٥م وم٣ميمف ايمػموم٣مين ووم٣مل ايمدارومْمٛمل: ىم٣من َمـ 466أمحد زمـ فم٣ٌمس زمـ أمحد ايمٌٕمقي أزمق ضمًـ ايمِمقدم )ت

 (.3/468ايمثٗم٣مت، ووم٣مل : ايمُمٝمخ ايمِم٣ميما ايمثٗم٥م()طمط

 زمـ أطمٖمش إهل٣مين: صقازمف ازمـ فمٚمران يٟميت .أمحد زمـ فم٣ٌمس 

 (.3/467()جمٜمقل ضم٣مل()طمط474أمحد زمـ فم٣ٌمس زمـ أذس )ت

أمحد زمـ فم٣ٌمس زمـ أصٌغ زمـ فمٌد ايمٔمزيز اهلٚمداين أزمق فم٣ٌمس احلج٣مري ايمٗمرؿمٌل )وم٣مل أزمق زم٘مر ايمُٗمًٌم: ىم٣مٞم٦م 

 (.74يمف فمٛم٣مي٥م زم٣ميمٔمٙمؿ( )صف/

 (.3/462()شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م()طمط624ايمؼمىمل )تأمحد زمـ فم٣ٌمس زمـ مح٣مد زمـ َم٣ٌمرك أزمق فم٣ٌمس 

أمحد زمـ فم٣ٌمس زمـ محقيف أزمق زم٘مر اخلالل )َمتٜمؿ وم٣ميمف ايمذهٌل وذىمر يمف ضمديث٣ًم وم٣مل اخلْمٝم٤م : احلٚمؾ همٝمف فمعم 

 (.0/696()يم٣ًمن3/469اخلالل()طمط



161 
 

أمحد زمـ فم٣ٌمس زمـ رزمٝمع ايمٌٕمدادي أزمق زم٘مر زمـ همٗم٣مئل )ىم٣من َمقؽمقَم٣ًم زم٣محلٖمظ واظمٔمرهم٥م وم٣ميمف ازمـ 

 (.70/667ر()فم٣ًمىمرفم٣ًمىم

 (.67( )يقٞمس684أمحد زمـ فم٣ٌمس زمـ رزمٝمع اظمٌمي ايمٕمػمي )ت

 (.3/441أمحد زمـ فم٣ٌمس زمـ فمٌد اهلل زمـ فمثامن أزمق زم٘مر ايمٔمً٘مري )جمٜمقل ضم٣مل()طمط

 (.013أمحد زمـ فم٣ٌمس زمـ فمٌد اهلل زمـ ي٣مس زمـ حمٚمد زمـ َم٘مل إَمٙمقىمل)فمٙمامء 

 (.22أمحد زمـ فم٣ٌمس زمـ فمٌدون ايمٗمراؿمٝمز)فمٙمامء 

()وم٣مل احل٣مىمؿ: ىم٣من أوضمد فمٌمه دم احلروف 455زمـ فم٣ٌمس زمـ فمٌٝمد اهلل زمـ اإلَم٣مم اظمٗمرئ )ت أمحد

 (.678()ك3/441وايمٗمراءات()طمط

 (.0/93ؽمٌؼ ٞمحقه )ذىمر –أمحد زمـ فم٣ٌمس زمـ همٙمٝما ايمزهري 

 .-اؽمؿ صمده مح٣مد -سمٗمدم–أمحد زمـ فم٣ٌمس زمـ َم٣ٌمرك 

 (.70/668)فم٣ًمىمرأمحد زمـ فم٣ٌمس زمـ حمٚمد زمـ ضمًكم أزمق فم٣ٌمس ايم٘مٛمدي اظمٝم٣مهل 

، 0/696أمحد زمـ فم٣ٌمس زمـ حمٚمد زمـ ؽمٙمٝمامن أزمق زم٘مر اهل٣مؾمٚمل )وم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن: ٓ حيؾ آضمتج٣مج زمف ()يم٣ًمن

 (.3/468()طمط690

 (.0/696)يم٣ًمن -ازمـ صغمدم –أمحد زمـ فم٣ٌمس زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل أؽمدي أزمق ئمٗمقب ايمْمٝم٣ميمز  

 (.3/449أمحد زمـ فم٣ٌمس زمـ حمٚمد زمـ فمقم أزمق فمقم ايمقراق )طمط

 (.3/640أمحد زمـ فم٣ٌمس زمـ َم٨ًم ايمٌزار )طمط

 (.0/691يّمٔمٖمف صمدًا() –أمحد زمـ فم٣ٌمس زمـ َمٙمٝما ايمِمٛمٔم٣مين )وم٣مل ازمـ فمدي: ىم٣من إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ  

( 053( )صدوق وم٣ميمف اإلؽمامفمٝمقم( )صم٣مَمع415أمحد زمـ فم٣ٌمس زمـ َمقؽمك ايمٔمدوي أزمق فمٚمر اإلؽمؼمازم٣مذي )ت

 (.69( )صمر098)ومط

 (.3/440غم أزمق ضمًكم احلريري )شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م()طمطأمحد زمـ فم٣ٌمس زمـ ٞمِم
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 (.3/468أمحد زمـ فم٣ٌمس زمـ ويمٝمد زمـ أزم٣من أزمق ٞمٌم اجلِم٣مص )طمط

 (.4/046أمحد زمـ فم٣ٌمس زمـ ويمٝمد زمـ َمزيد أزمق فم٣ٌمس ايمٔمذري ايمٌغمويت )خمتٌم

 أمحد زمـ فمٌد إضمد زمـ َمٔم٣موي٥م: هق ازمـ فمٌد ايمقاضمد زمـ َمٔم٣موي٥م.

 (.70/659ايمٗمٝمز ايمٛمج٣مد )فم٣ًمىمر  أمحد زمـ فمٌد ايم٣ٌمومل أزمق ضمًكم

 (.3/676( )شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م()طمط 359أمحد زمـ فمٌد ايم٣ٌمومل زمـ ضمًكم أزمق ٞمٌم ايمرزمٔمل )ت 

 (.3/620أمحد زمـ فمٌد اجل٣ٌمر ايمً٘مقين )طمط 

 (.3/626أمحد زمـ فمٌد اجل٣ٌمر ايمٔمْم٣مردي )طمط

 (.3/625أمحد زمـ فمٌد اجل٣ٌمر زمـ إؽمح٣مق أزمق زم٘مر ايمِمقدم )طمط

 (.3/625اجل٣ٌمر زمـ إؽمح٣مق أزمق زم٘مر ايمِمقدم )فمٛمف مج٣مفم٥م( )طمطأمحد زمـ فمٌد 

 (.06/518()روى فمٛمف مج٣مفم٥م()ؽمغمة 629أمحد زمـ فمٌد احلٚمٝمد زمـ طم٣ميمد احل٣مرشمل أزمق صمٔمٖمر ايم٘مقدم )ت 

 (.3/629أمحد زمـ فمٌد اخل٣ميمؼ زمـ زم٘مر أزمق زم٘مر ايمّمٌٔمل )جمٜمقل ضم٣مل()طمط 

 (.٣3/629ميمف اخلالل()طمط أمحد زمـ فمٌد اخل٣ميمؼ زمـ ؽمقيد أزمق زم٘مر إٞمِم٣مري )شمٗم٥م وم

 (.3/633أمحد زمـ فمٌد ايمرمحـ أزمق زم٘مر إفمقر اظمروزي )طمط 

 (.0/055أمحد زمـ فمٌد ايمرمحـ أزمق زم٘مر ايمناج آصٌٜم٣مين )ذىمر 

 (.0/400أمحد زمـ فمٌد ايمرمحـ ايمٌٜمراين )يم٣ًمن 

 (.0/419أمحد زمـ فمٌد ايمرمحـ ايمٌغمويت )وم٣مل ايمذهٌل: ٓ يدري َمـ هق()يم٣ًمن 

 (.0/406ايمرمحـ اجلرصم٣مين اهل٣مؾمٚمل )وم٣مل اإلدريز: ىم٣من ي٘مذب()يم٣ًمن  أمحد زمـ فمٌد

 (.6/21أمحد زمـ فمٌد ايمرمحـ احلراين ايم٘مرزمراين )ضم٣مسمؿ 

 (.07/509()روى فمٛمف اجلامفم٥م()ؽمغم 346أمحد زمـ فمٌد ايمرمحـ اخلقٓين )ت 
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فمٛمد أهؾ أمحد زمـ فمٌد ايمرمحـ ايمًٗمْمل )وم٣مل اخلْمٝم٤م: ٓ ئمرف إٓ َمـ صمٜم٥م اظمٖمٝمد ويمٝمس زمٚمٔمروف 

 (.0/401ايمٛمٗمؾ()يم٣ًمن 

 (.3/635أمحد زمـ فمٌد ايمرمحـ ايمًٙمٚمل )طمط 

 أمحد زمـ فمٌد ايمرمحـ ايمِمٖم٣مر: اؽمؿ صمده: أمحد زمـ صمٔمٖمر ايمٝمزدي.

 (.0/419)وم٣مل ازمـ فمدي: ؤمٝمػ ينق احلدي٧م()يم٣ًمن  –صمحدر  –أمحد زمـ فمٌد ايمرمحـ ايم٘مٖمرسمقشمل 

 أمحد زمـ فمٌد ايمرمحـ ايمٛم٣ًمئل: سمٗمدم اؽمؿ صمده زمُم٣مر.

 (.70/623أمحد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ أيب ضمِمكم أزمق زم٘مر إٞمْمرؿمقد )فم٣ًمىمر 

 (.67أمحد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ أيب َم٣ميمؽ إمخٝمٚمل)فمٙمامء 

 (.07/239()ؽمغم 334أمحد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ أيب ٞمٌم ايمتٚمٝمٚمل ازمق فمقم )شمٗم٥م وم٣ميمف ايم٘مت٣ميب()ت 

يمٝمزدي ) أزمق ٞمٌم ايمِمٖم٣مر( ٞمزيؾ أصٌٜم٣من )وم٣مل ازمـ أمحد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ أمحد زمـ صمٔمٖمر أزمق زم٘مر زمـ َمرززم٣من ا

( 9( )إحت٣مف/300َمٛمده: شمٗم٥م َمٗمٌقل ايمٗمقل ص٣مضم٤م أصقل فمعم نم٣مي٥م َمـ ايمٔمٗمؾ وايمدي٣مٞم٥م وايمرزاٞم٥م( )ت 

 (.07/412(( )ؽمغم 9/090)سم٣مريخ اإلؽمالم

ـ هذا أمحد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ أمحد زمـ حمٚمد أزمق زم٘مر ايمُمغمازي )وم٣مل ؾمغمويف: ىم٣من شمٗم٥م ص٣مدوم٣م ضم٣مهمٓم٣م حيً

 (.07/636ايمُمٟمن صمٝمدا صمٝمدا، ووم٣مل اظمًتٕمٖمري: يٖمٜمؿ وحيٖمظ()ؽمغم 

()يم٣ًمن 4/051أمحد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ أمحد زمـ حمٚمد أزمق زم٘مر ايمٔمٙمقي ايمززمغمي اظمروزي ايمُم٣مهمٔمل )خمتٌم 

0/400.) 

 (.0/95أمحد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ زمحر ايمًٔمدي ايم٘مقدم )ذىمر 

قي أزمق حمٚمد: هق ازمـ فمثامن زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ زمُم٣مر. )وم٣مل أمحد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ زمُم٣مر ايمٛم٣ًمئل ايمٛمً

 (.3/635اخلْمٝم٤م: أضم٣مديثف َمًتٗمٝمٚم٥م سمدل فمعم صدومف()طمط 

 (.0/416أمحد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ صم٣مرود ايمرومل )ىمذزمف اخلْمٝم٤م()يم٣ًمن 
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( ) وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: وىم٣من ضم٣مهمٓم٣ًم 305أمحد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ صمحدر إٞمِم٣مري أزمق صمٔمٖمر إٞمديمز )ت

 (.022ٙمٖمٗمف زمِمغمًا زم٣ميمٖمتقى، شمٗم٥م و٣مزمْم٣ًم( )صف/ يم

()وم٣مل ايم٘مت٣مين: ىم٣من َمٕمٖمال.. ووم٣مل أزمق 357)ت  –أو ايمْمريٖمل  –أمحد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ ضمًـ ايمْمرائٖمل 

 (.70/624()فم٣ًمىمر 0/406وم٣مؽمؿ ايمٛمًٝم٤م: َم٣م ىم٣من إٓ شمٗم٥م()يم٣ًمن 

 (.615أمحد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ هاج )ومط 

( ) وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: أومرأ 500احلؼ اخلزرصمل اظمٗمرئ أزمق صمٔمٖمر إٞمديمز )ت أمحد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ فمٌد 

 (.026ايمٛم٣مس َمدة ؿمقيٙم٥م ايمٗمرآن..() صف/ 

أمحد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ فمٌد ايمٗم٣مهر زمـ ضمٝمل ايمٔمٌز اإلؾمٌٝمقم أزمق فمٚمر إٞمديمز )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمـ 

 (.5( )صف/479ٖمٛمٛم٣ًم ()تأهؾ اخلغم وايمٖمّمؾ وايمتِم٣مون وآٞمٗم٣ٌمض ويمف سمآيمٝمػ وىم٣من َمت

 (.44أمحد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ فمٌد اظم٠مَمـ أزمق فمٚمرو اجلرصم٣مين )صمر

 (.43أمحد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ فمٌد اظم٠مَمـ اظمٜمٙمٌل أزمق فمقم اجلرصم٣مين)صمر

 (.70/625أمحد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ فمثامن أزمق فمقم ايمتٚمٝمٚمل )فم٣ًمىمر 

ٚمٝمٚمل اؽمؿ صمده: يزيد زمـ فمٗم٣مل)وم٣مل ازمـ فمدي: ي٘مت٤م أمحد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ فمٗم٣مل احلراين أزمق ايمٖمقارس ايمت

 (.0/406ضمديثف، ووم٣مل أزمق فمروزم٥م: يمٝمس زمٚم٠ممتـ فمقم ديٛم٥م()يم٣ًمن 

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمـ 367أمحد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ نم٣ميم٤م زمـ ضمزم ايمٗمرؿمٌل أزمق فمٚمر إٞمديمز )ت

 (.82..( )صف/أهؾ ايمٔمٙمؿ وايمٖمّمؾ.. ووم٣مل ازمـ طمزرج: ىم٣من ؾمٝمخ٣ًم صمٙمٝماًل َمـ أهؾ ايمقوم٣مر

أمحد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ همّمؾ زمـ ؽمٝم٣مر أزمق زم٘مر ايم٘مريزاين احلراين)روى فمٛمف مج٣مفم٥م ووم٣مل اخلْمٝم٤م :َم٣مفمٙمٚم٦م 

 (.0/447()ضم٣ٌمن 3/034َمـ ضم٣ميمف إٓطمغمًا()طمط 

 (.70/622أمحد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ وم٣مزمقس زمـ حمٚمد أزمق ايمٛمٚمر إؿمرازمٙمز )جمٜمقل حل٣مل()فم٣ًمىمر 

 (.٣34مؽمؿ زمـ زمرد )َمٌم أمحد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ وم
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 (.86أمحد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ وم٣مؽمؿ زمـ ضمُمٝمش)فمٙمامء 

 (.83أمحد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ وم٣مؽمؿ ضمراين)فمٙمامء 

 (.689أمحد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ حمٚمد اظمٔم٣مهمري )ك 

 (.649()شمٗمف وم٣ميمف ايمٖم٣مرد()خم٤م 378أمحد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ حمٚمد زمـ أيب ضمًكم أزمق ضمًكم ايم٘مٝم٣مرم )ت 

 فمٌد ايمرمحـ زمـ حمٚمد زمـ صم٣مرود )سمٗمدم / همٝمٚمـ صمده اجل٣مرود(.أمحد زمـ 

 (.007( )َمُمٜمقر( )صف/ 339أمحد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ حمٚمد زمـ ص٣مفمد ايمتٕمٙمٌل أزمق ويمٝمد إٞمديمز )ت 

أمحد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ حمٚمد زمـ فمٌد ايم٣ٌمري أزمق صمٔمٖمر إٞمديمز ايمٌْمروصمل )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقل: ىم٣من َمـ أهؾ 

ف وايمرصم٣مل وايمتقاريخ َمٗمدَم٣ًم دم ذيمؽ فمعم أهؾ فمٌمه، ووم٣مل ايمذهٌل: اإلَم٣مم احل٣مهمظ احلٖمظ يمٙمحدي٧م وايمٖمٗم

 (.079( )صف/0181( )سمذىمرة احلٖم٣مظ/534ايمثٗم٥م( )ت 

 (.631أمحد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ حمٚمد زمـ فمٌٝمد اهلل أزمق ضمًـ ايمٔمثامين )شمٗم٥م وم٣ميمف ايمٖم٣مرد()خم٤م 

 (.0/055( )ذىمر 658ت أمحد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ حمٚمد زمـ فمٚمر أزمق فمقم اظمٔمدل )

()شمٗم٥م وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل واخلْمٝم٤م()طمط 691أمحد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ َمروزق زمـ فمْمٝم٥م أزمق فمٌد اهلل )ت 

 (.06/540()ؽمغم 3/635

( ) وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: فمٛمل زمًامع 389أمحد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ َمْم٣مهر إٞمِم٣مري أزمق صمٔمٖمر إٞمديمز )ت 

 (.050شمٗم٥م همٝمام رواه وٞمٗمٙمف( )صف/ايمٔمٙمؿ ويمٗم٣مء ايمُمٝمقخ وإطمذ فمٛمٜمؿ، وىم٣من 

  -وومٝمؾ همّمؾ وومد سمٗمدم همٝمٚمـ صمده همّمؾ  -أمحد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ َمٖمّمؾ 

 (.70/670أمحد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ واومدايمتٛمقطمل )فم٣ًمىمر 

 (.70/670أمحد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ حيٝمك زمـ شمرشم٣مر )فم٣ًمىمر

احلراين فمٛمف ايمْمػماين )وم٣مل أزمق فمروزم٥م: مل ي٘مـ أمحد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ يزيد زمـ فمٗم٣مل أزمق ايمٖمقارس ايمتٚمٝمٚمل 

 (.063( )إرؾم٣مد/411زمٚم٠ممتـ دم ديٛمف وٞمٖمًف. ووم٣مل ازمـ فمدي: وهق ممـ ي٘مت٤م ضمديثف( )ت
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 (.005( )رومف 690أمحد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ يقٞمس أزمق ؽمٙمٚم٥م ايمرومل )ت

 (.065( )إرؾم٣مد/690أمحد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ يقٞمس ايمرومل أزمق ؽمٙمٚم٥م فمٛمف ايمْمػماين )ت

محد زمـ فمٌد ايمرضمٝمؿ أزمق صمٔمٖمر اجلرصم٣مين )وم٣مل ازمـ فمدي: حيدث فمـ مل يدرىمٜمؿ زمؾ َم٣مسمقا ومٌٙمف زمدهر، ووم٣مل أ

 (.0/404ايمذهٌل: ضمدث فمـ صمرير زمـ فمٌد احلٚمٝمد دم ضمدود ؽمٛم٥م شمالشمامئ٥م زمٗمٙمف ضمٝم٣مء()يم٣ًمن 

 (.0/434أمحد زمـ فمٌد ايمرضمٝمؿ ايمػمومل: هق ازمـ فمٌد اهلل زمـ فمٌد ايمرضمٝمؿ  )ضم٣ٌمن 

ايمرضمٝمؿ زمـ أمحد أزمق ضمًـ اإلؽمامفمٝمقم ايمٛمٝم٣ًمزمقري احل٣مىمؿ )وشمٗم٥م فمٌد ايمٕم٣مهمر وايمًٚمٔم٣مين( )ت أمحد زمـ فمٌد 

 (.08/651( )ؽمغم 429

 (.643()شمٗم٥م وم٣ميمف ايمٖم٣مرد( )خم٤م 329أمحد زمـ فمٌد ايمرضمٝمؿ زمـ أمحد زمـ حمٚمد أزمق ضمًـ اإلؽمامفمٝمقم )ت 

 .–سمٗمدم  –ل أمحد زمـ فمٌد ايمرضمٝمؿ زمـ زمرومل: هق ازمـ فمٌد اهلل زمـ فمٌد ايمرضمٝمؿ ايمػموم

 (.617أمحد زمـ فمٌد ايمرضمٝمؿ زمـ زم٘مر زمـ همّمٝمؾ )ومط 

 (.0/042أمحد زمـ فمٌد ايمرضمٝمؿ زمـ رصم٣مء زمـ صٜمٝم٤م أزمق نم٣ًمن إصٌٜم٣مين )ذىمر 

 (.42أمحد زمـ فمٌد ايمرضمٝمؿ زمـ فمٌد ايمرزاق اجلرصم٣مين )صمر

 (.3/629أمحد زمـ فمٌد ايمرضمٝمؿ زمـ فمٌد ايمًالم أزمق فمٚمرو ايمثٗمٖمل ايمٌٌمي )طمط 

 (.0/404ضمٝمؿ زمـ يزيد أزمق زيد احلقيص احلٚميص )وم٣مل ازمـ ومْم٣من: ٓ ئمرف ضم٣ميمف()يم٣ًمن أمحد زمـ فمٌد ايمر

 (.0/023أمحد زمـ فمٌد ايمرضمٝمؿ زمـ ئمٗمقب أزمق ضمًكم ايمٛمًقي )ذىمر 

 (.067أمحد زمـ فمٌد ايمًالم اجلقايمٝمٗمل ايمتًؼمي )إرؾم٣مد/

 (.3/676أمحد زمـ فمٌد ايمًالم زمـ رذام أزمق ضمًـ اظم٠مدب )طمط 

زمق أيقب إٞمِم٣مري ايمزرومل: وم٣مل ايمذهٌل دم اظمٝمزان أمحد ٓ ئمرف، ومٙم٦م هق اظمتٗمدم وهق أمحد زمـ فمٌد ايمِمٚمد أ

 شمٗم٥م .

 أمحد زمـ فمٌد ايمِمٚمد ايمٛمٜمرواين: اؽمؿ صمده أيقب سمٗمدم.
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 .-ايمٌٗم٣مل -أمحد زمـ فمٌد ايمِمٚمد زمـ أيقب ايمٛمٜمرواين هق أيت

 (.٣ً0/404من أمحد زمـ فمٌد ايمِمٚمد زمـ رويا ايمٌٗم٣مل أزمق زم٘مر )وم٣مل ايمٔمتٝمٗمل: همٝمف سم٣ًمهؾ()يم

أمحد زمـ فمٌد ايمِمٚمد زمـ فمقم زمـ فمٝمًك أزمق أيقب إٞمِم٣مري ايمزرومل )شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ووم٣مل ايمدارومْمٛمل: 

 (.0/460()يم٣ًمن 3/671َمُمٜمقر ٓ زمٟمس زمف ووم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن: ئمتػم ضمديثف إذا روى فمـ ايمثٗم٣مت()طمط 

 (.4/052أمحد زمـ فمٌد ايمِمٚمد زمـ حمٚمد ازمق ضمًكم زمـ أيب همتا ايمتٚمٝمٚمل ايمٌزار )خمتٌم 

 (.620أمحد زمـ فمٌد ايمٔمزيز أزمق ؽمٔمٝمد ايمػمدفمل )خم٤م 

 (.70/682أمحد زمـ فمٌد ايمٔمزيز أزمق فمٚمرو )فم٣ًمىمر 

 أمحد زمـ فمٌد ايمٔمزيز اجلقهري: هق ازمـ حمٚمد زمـ فمٌد ايمٔمزيز اجلقهري ايمٌٌمي.

 (.0/403أمحد زمـ فمٌد ايمٔمزيز اظم٠مدب اهلُمٝمٚمل )وم٣مل ايمذهٌل: ؤمٖمف ايمدراومْمٛمل()يم٣ًمن 

 (.8/65ايمٔمزيز ايمقاؽمْمل )ضم٤م  أمحد زمـ فمٌد

 (.0/403أمحد زمـ فمٌد ايمٔمزيز ايمقراق أزمق ضم٣مسمؿ )وم٣مل ازمـ ؿم٣مهر: ووع ضمديث٣م()يم٣ًمن

 (.94أمحد زمـ فمٌد ايمٔمزيز زمـ أمحد اإلؽمٖمرائٝمٛمل أزمق فمٚمر )صمر

()ؽمغم 3/657()شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م()طمط 318أمحد زمـ فمٌد ايمٔمزيز زمـ أمحد ايمتٝمٚمقم أزمق ضمًـ ايمٌٕمدادي )ت 

07/661.) 

 (.3/652محد زمـ فمٌد ايمٔمزيز زمـ أمحد زمـ فمٌدك أزمق فمٚمرو إهايٝمٛمل )جمٜمقل ضم٣مل()طمط أ

 (.70/676أمحد زمـ فمٌد ايمٔمزيز زمـ أيقب زمـ زيد )فم٣ًمىمر 

ًٓ فمٛمد ايمٗمّم٣مة وم٣ميمف ازمـ 680أمحد زمـ فمٌد ايمٔمزيز زمـ ضمدير اخلقٓين أزمق زم٘مر ايمُمٚمري اظمٌمي )ت ( )ىم٣من َمٗمٌق

 (.49يقٞمس( )يقٞمس

 (.3/658()طمط 349ايمٔمزيز زمـ ضمًـ ازمق ئمقم ايمْم٣مهري )ت أمحد زمـ فمٌد 

 (.3/652أمحد زمـ فمٌد ايمٔمزيز زمـ مح٣مد أزمق زم٘مر اظمٌمي )روي فمٛمف مج٣مفم٥م()طمط 
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أمحد زمـ فمٌد ايمٔمزيز زمـ همرج زمـ أيب ضم٣ٌمب ايمٛمحقي أزمق فمٚمر ايمٗمرؿمٌل )وم٣مل أزمق فمٚمر زمـ ضمذاء: ىم٣من صمٙم٥م 

٣ًم هل٣م، وىم٣من همٝمف صالح وطمغم، وىم٣من يٛم٤ًم إلم نمٖمٙم٥م إٓ أٞمف ؾمٝمقخ إدب، فم٣مظم٣ًم زم٣ميمٙمٕم٥م وإطم٣ٌمر ضم٣مهمٓم٣ًم و٣مزمْم

ىم٣من شمٗم٥م و٣مزمْم٣ًم، ووم٣مل ازمـ ضمٝم٣من: وىم٣من إذا هم٣موهتف وصمدسمف يٗمٓم٣ًم فم٣مظم٣ًم ضم٣مهمٓم٣ًم صحٝما ايمرواي٥م، صمٝمد ايمّمٌط 

 (.45يم٘متٌف، َمتَّٗمد ايمذهـ، ؾمديد احلٖمظ يمٙمٕم٥م...( )صف/

 (.080()خم٤م 303ي )شمٗم٥م وم٣ميمف ايمٖم٣مرد()ت أمحد زمـ فمٌد ايمٔمزيز زمـ حمٚمد زمـ إؽمح٣مق أزمق ضم٣مَمد ايمٛمٝم٣ًمزمقر

 (.70/674أمحد زمـ فمٌد ايمٔمزيز زمـ حمٚمد زمـ ضمٌٝم٤م أزمق ؿمٝم٤م اظمٗمدد ايمقافمظ )فم٣ًمىمر 

أمحد زمـ فمٌد ايمٔمزيز زمـ َمروان أزمق صخر )وم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن: يٕمرب، ووم٣مل اخلْمٝم٤م دم ؽمٛمد هق همٝمف: دم ايمًٛمد نمغم 

 (.0/403واضمد َمـ اظمجٜمقيمكم()يم٣ًمن 

 (.3/657()طمط 449زيز زمـ َمقؽمك زمـ فمٝمًك أزمق همتا اظمٗمرئ )ت أمحد زمـ فمٌد ايمٔم

 (.3/657أمحد زمـ فمٌد ايمٔمزيز زمـ حيٝمك زمـ صٌا أزمق زم٘مر ايمِمغمهمٝمٛمل )شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م()طمط 

( يمف سمقايمٝمػ دم ايمٗمراءات ونمغمه٣م 361أمحد زمـ فمٌد ايمٗم٣مدر زمـ ؽمٔمٝمد زمـ أمحد إَمقي أزمق فمٚمر اإلؾمٌٝمقم )ت

 (27ص٣ميما َمـ فمٙمؿ ايمٛمحق وايمٙمٕم٥م...( )صف/  )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من يمف ضمظ

 أمحد زمـ فمٌد ايمٗم٣مرئ أزمق ٞمٌم: هق أمحد زمـ فمقم زمـ أمحد زمـ حمٚمد ايمٖم٣مَمل اخلٛمدومل.

 (.0/405()يم٣ًمن 4/058أمحد زمـ فمٌد ايمٗم٣مهر زمـ فمٛمػمي ايمٙمخٚمل )وم٣مل ايمذهٌل: ٓ يدري َمـ هق()خمتٌم 

 (.021أمحد زمـ فمٌد ايمٗمقي زمـ صمػميؾ )َمٌم 

 (.069ريؿ ايمزفمٖمراين ايمٔمً٘مري فمٛمف ايمْمػماين )إرؾم٣مد/أمحد زمـ فمٌد ايم٘م

أمحد زمـ فمٌد ايم٘مريؿ فمـ طم٣ميمد احلٚميص )وم٣مل ايمٌٝمٜمٗمل: جمٜمقل، وذىمر ايمذهٌل أٞمف روى ضمديث٣م َمٛم٘مرا 

 (.0/405َمقوقفم٣م()يم٣ًمن 

 (.39أمحد زمـ فمٌد اهلل أزمق ضمًـ اجلرصم٣مين )صمر

 ( 3/602أمحد زمـ فمٌد اهلل أزمق فم٣ٌمس ايم٣ًمزم٣مؿمل ) طمط 
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 ( 3/660) طمط –ؾمٜم٣مب –د اهلل أزمق فم٣ٌمس ايمٔم٘مػمي أمحد زمـ فمٌ

 ( 3/642أمحد زمـ فمٌد اهلل أزمق فم٣ٌمس اظمٔمٙمؿ ) جمٜمقل ضم٣مل ()طمط 

 (.4/048أمحد زمـ فمٌد اهلل أزمق حمٚمد اظمزين اهلروي )خمتٌم

 ( 0/698أمحد زمـ فمٌد اهلل أزمق َمْمر ايمٔمًٗمالين )وم٣مل ازمـ َمٛمده :همٝمف َمٛم٣مىمغم ( )يم٣ًمن 

 ٝمؿ إصٌٜم٣مين : اؽمؿ صمده أمحد.أمحد زمـ فمٌد اهلل أزمق ٞمٔم

 (.52أمحد زمـ فمٌد اهلل إٞمِم٣مري )نمرزم٣مء/

 ( 0/411أمحد زمـ فمٌد اهلل إيقم )وم٣مل ايمذهٌل :ٓ ئمرف ( )يم٣ًمن 

 ( 3/602أمحد زمـ فمٌد اهلل ايمٌزاز ) طمط 

 ( 6/58)صدوق وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ () ضم٣مسمؿ –ازمـ ؿمػمي  –أمحد زمـ فمٌد اهلل ايمٌٕمدادي 

 ( 3/663يمتامر ) طمط أمحد زمـ فمٌد اهلل ا

 أمحد زمـ فمٌد اهلل ايمث٣مزمتل : اؽمؿ صمده أمحد زمـ شم٣مزم٦م.

 ( 06/410أمحد زمـ فمٌد اهلل ايمُم٣مر ) ىمذزمف إزدي ( )يم٣ًمن 

 (0/418أمحد زمـ فمٌد اهلل ايمُمٝم٣ٌمين )يم٣ًمن 

 ( 0/418أمحد زمـ فمٌد اهلل ايمُمٝمٔمل )يم٣ًمن 

 سمٗمدم ومري٣ٌمً  -أمحد زمـ فمٌد اهلل ايمْمػمي هق ازمـ ؿمػمي

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمٗمدَم٣ًم دم فمٙمؿ 362)ت -ايمِمٖم٣مر -فمٌد اهلل ايمٕم٣مهمٗمل أزمق وم٣مؽمؿ ايمٗمرؿمٌل أمحد زمـ

 (.85احل٣ًمب وايمٔمدد..( )صف/

 (.0/439أمحد زمـ فمٌد اهلل ايمٖمٛمدوري )ضم٣ٌمن 

 (.32( )صف/313أمحد زمـ فمٌد اهلل ايمٗمرؿمٌل أزمق فمٚمر ايمٗمٛم٣مزفمل )ت 

 ( 0/411أمحد زمـ فمٌد اهلل ايم٘مثغمي ) يم٣ًمن 
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 (. 013اؽمؿ صمده: حمٚمد )وم٣مل احل٣مهمظ: ؤمٝمػ واه( )حتٖم٥م/ -أمحد زمـ فمٌد اهلل ايم٘مٛمدي ايمٙمجالج

 ( 0/411أمحد زمـ فمٌد اهلل ايم٘مقدم ) وم٣مل ايمذهٌل : ٓ يدري َمـ هق ( )يم٣ًمن 

 (.02/061( )ؽمغم043أمحد زمـ فمٌد اهلل ايمٙمحٝم٣مين ايمٔم٘م٣موي فمٛمف ايم٘مػماين )إرؾم٣مد/

 (.68( )يقٞمس689)محدان( )ت أمحد زمـ فمٌد اهلل اظمٌمي أزمق صمٔمٖمر

 ( 0/416أمحد زمـ فمٌد اهلل ايمٛمٜمراواين ) جمٜمقل وم٣ميمف ايمٌٝمٜمٗمل ووم٣مل ايمذهٌل :اهتٚمف ازمـ َم٣مىمقٓ () يم٣ًمن 

 (.38أمحد زمـ فمٌد اهلل اهلروي أزمق حمٚمد )صمر

 (.3/645)طمط -محدويف –أمحد زمـ فمٌد اهلل زمـ إزمراهٝمؿ 

 (.3/440()طمط446هلل احلٙمقاين )تأمحد زمـ فمٌد اهلل زمـ إزمراهٝمؿ زمـ فمٌٝمد أزمق فمٌد ا

 أمحد زمـ فمٌد اهلل زمـ أيب ايمٕمٚمر: هق ازمـ فمٌد اهلل زمـ فمٚمر زمـ فمٌد ايمرمحـ.

 ( 3/663ايمٖمرائيض )طمط  –أزمق فمقف  –أمحد زمـ فمٌد اهلل زمـ أيب يزيد أزمق فمٚمرو 

 (.0/054أمحد زمـ فمٌد اهلل زمـ أمحد أزمق فم٣ٌمس ايمت٣مصمر )ذىمر 

 (.0/039()ذىمر 046احلداد إصٌٜم٣مين )ت أمحد زمـ فمٌد اهلل زمـ أمحد أزمق فمقم

 (.70/669أمحد زمـ فمٌد اهلل زمـ أمحد أزمق َمٛمِمقر ايمٖمرنم٣مين )فم٣ًمىمر

()ؽمغم 098أمحد زمـ فمٌد اهلل زمـ أمحد أزمق ٞمٔمٝمؿ إصٌٜم٣مين ص٣مضم٤م ذىمر أطم٣ٌمر أصٌٜم٣من) شمٗم٥م()خم٤م

07/354.) 

( ) وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: وم٣مل ازمـ 327)ت  -ازمـ ؿم٣ميم٤م -أمحد زمـ فمٌد اهلل زمـ أمحد ايمتٚمٝمٚمل أزمق صمٔمٖمر ايمٗمرؿمٌل

 (.043َمٕمٝم٧م: ىم٣من شمٗم٥م ديٛم٣ًم هم٣مواًل ورفم٣ًم َمتقاؤم٣ًم ىمثغم ايمِمالة..( )صف/

 (.3/645أمحد زمـ فمٌد اهلل زمـ أمحد ايمٗمزاز أزمق زممم اظمروزي )َمؼموك احلدي٧م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )طمط 

()يمكم وم٣ميمف 317أمحد زمـ فمٌد اهلل زمـ أمحد زمـ شم٣مزم٦م أزمق ٞمٌم ايمٛمج٣مر ايمث٣مزمتل )ت

 (.3/694()طمط0/410ْمٝم٤م()يم٣ًمناخل
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 (.679( )ك041أمحد زمـ فمٌد اهلل زمـ أمحد زمـ ضم٣ًمن أزمق فمٌد اهلل ايمتًؼمي )فمٛمف ايمْمػماين ونمغمه( )إرؾم٣مد/

أمحد زمـ فمٌد اهلل زمـ أمحد زمـ ديمٝمؾ ايمتٝمٚمل )وم٣مل أزمق ايمُمٝمخ: ىم٣من َمٗمٌقل ايمٗمقل َمـ رؤؽم٣مء أهؾ 

 (.3/611()ؾمٝمخ0/014ايمٌٙمد()ذىمر

 (.70/669محد زمـ ذىمقان أزمق فمٌٝمدة اظمٗمرئ )روى فمٛمف مج٣مفم٥م()فم٣ًمىمرأمحد زمـ فمٌد اهلل زمـ أ

( ) وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من هي٣ًم أدي٣ًٌم 561أمحد زمـ فمٌد اهلل زمـ أمحد زمـ ؿمريػ زمـ ؽمٔمد ايمٗمرؿمٌل أزمق ويمٝمد )ت 

 (.071زمٙمٝمٕم٣ًم ىمثغم ايمًامع، ومل سم٘مـ يمف أصقل، وومد ؽمٚمع َمٛمف مج٣مفم٥م َمـ أصح٣مزمٛم٣م وزمٔمض ؾمٝمقطمٛم٣م..( )صف/

 (.3/662()طمط042زمـ فمٌد اهلل زمـ أمحد زمـ فم٣ٌمس أزمق صمٔمٖمر ايمٌزار )شمٗم٥م وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل()ؽمٜمؿأمحد 

ٌَغُمس -أمحد زمـ فمٌد اهلل زمـ أمحد زمـ فمٝمًك ايم٘مٛم٣مين ٌُ ايمٗمرؿمٌل ) وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: زمرع أهؾ زمٙمده دم َمٔمرهم٥م  -ايم

ٖمظ واإلسمٗم٣من وايمتٗمٝمٝمد ايمٛمحق وايمٙمٕم٥م.. َمع َمُم٣مرىم٥م دم احلدي٧م وايمٖمٗمف وإصقل وزمذَّ أهؾ زَم٣مٞمف دم احل

 (.055وايمّمٌط...( )صف/

( 324أمحد زمـ فمٌد اهلل زمـ أمحد زمـ نم٣ميم٤م أزمق ويمٝمد اظمخزوَمل ايمٗمرر إٞمديمز ايمٗمرؿمٌل )أشمٛمقا فمٙمٝمف( )ت 

 (.08/631)ؽمغم 

 (3/668أمحد زمـ فمٌد اهلل زمـ أمحد زمـ حمٚمد أزمق ضمًكم ايم٣ًموي )طمط

ٞمٌم زمـ أيب حمٚمد زمـ أيب فم٣ٌمس اظم٣مهطمز ايمٛمٝم٣ًمزمقري  أمحد زمـ فمٌد اهلل زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ ضمًكم أزمق

 (.32( )َمُمٜمقر( )ٞمٝم٣ًمزمقر/450)ت

 (.3/644أمحد زمـ فمٌد اهلل زمـ أمحد زمـ ه٣مرون أزمق فم٣ٌمس ايمٔمْم٣مر )طمط 

 (.3/640أمحد زمـ فمٌد اهلل زمـ إؽمح٣مق أزمق ضمًـ اخلرومل )طمط

 د.أمحد زمـ فمٌد اهلل زمـ إؽمح٣مق أزمق ٞمٔمٝمؿ إصٌٜم٣مين، سمٗمدم همٝمٚمـ صمده: أمح

 (.0/4111أمحد زمـ فمٌد اهلل زمـ إؽمامفمٝمؾ اجلٌل اظمٗمرئ ايمُم٣مَمل )جمٜمقل وم٣ميمف ايمذهٌل()يم٣ًمن 

 أمحد زمـ فمٌد اهلل زمـ أؽمٝمد: صقازمف: فمٌد اهلل زمـ أمحد زمـ أؽمٝمد إصٌٜم٣مين.
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 (.0/93أمحد زمـ فمٌد اهلل زمـ أيقب إصٌٜم٣مين )ذىمر

ر ايمٗمرؿمٌل يمف رضمٙم٥م إلم اظمممق وضمدث فمٛمف أمحد زمـ فمٌد اهلل زمـ أيقب زمـ ؽمٙمٝمامن ايمذهٌل إَمقي أزمق زم٘م

 (.40ايمِم٣مضم٣ٌمن. )صف/

( فمٛمف أزمق َمروان ايمْمٌٛمل، )ووم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من 364أمحد زمـ فمٌد اهلل زمـ زمدر ايمٗمرؿمٌل أزمق َمرون )ت

 (.79ٞمحقي٣ًم يمٕمقي٣ًم ؾم٣مفمرًا فمرووٝم٣ًم( )صف/

 . -يٟميت –أمحد زمـ فمٌد اهلل زمـ زمرومل: هق ازمـ فمٌد اهلل زمـ فمٌد ايمرضمٝمؿ 

أمحد زمـ فمٌد اهلل زمـ زمزيد احلراين أزمق صمٔمٖمر اظم٠مدب اهلُمٝمٚمل )وم٣مل ازمـ فمدي :ىم٣من يّمع احلدي٧م ( )يم٣ًمن 

0/697) 

 (.70/641أمحد زمـ فمٌد اهلل زمـ زمٛمدار أزمق ضمًـ ايمُمغمازي )فم٣ًمىمر

 (.8/55أمحد زمـ فمٌد اهلل زمـ شم٣مزم٦م ايمُم٣مَمل )وم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن: روى فمٛمف أهؾ زمٙمده()ضم٤م

 (.٣079مل )َمٌم أمحد زمـ فمٌد اهلل زمـ شمرشم

 (.58أمحد زمـ فمٌد اهلل زمـ صمح٣مف إٞمِم٣مري )نمرزم٣مء/

 (.3/668أمحد زمـ فمٌد اهلل زمـ صمٔمٖمر أزمق فم٣ٌمس ايمِمغمدم )طمط

 (.3/668أمحد زمـ فمٌد اهلل زمـ صمٔمٖمر أزمق فم٣ٌمس ايمِمغمدم )طمط

٣مؽمؿ ()وم٣مل ايمذهٌل: راهميض زمٕمٝمض روى فمٛمف أزمق وم479أمحد زمـ فمٌد اهلل زمـ صمٙمكم أزمق زم٘مر ايمدوري ايم٘مقدم )ت

 (.0/692ايمتٛمقطمل زمالي٣م()يم٣ًمن

 (.958)-يٟميت -هق ازمـ فمٌد ايمرمحـ  -أمحد زمـ فمٌد اهلل زمـ ضم٣مرث صمحدر

 (.0/408أمحد زمـ فمٌد اهلل زمـ ضمًـ ايمٔمٛمػم ي)جمٜمقل ضم٣مل()يم٣ًمن

 (.3/647()شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م()طمط314أمحد زمـ فمٌد اهلل زمـ ضمًكم أزمق زم٘مر ايمٌزار )ت
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ايميير )ذىمر يمف اخلْمٝم٤م ضمديث٣مً ُ ووم٣مل: هذا ضمدي٧م زم٣مؿمؾ ورصم٣مل إؽمٛم٣مده  أمحد زمـ فمٌد اهلل زمـ ضمًكم أزمق زم٘مر

 (.0/416ىمٙمٜمؿ شمٗم٣مت نمغم ايميير واحلٚمؾ همٝمف فمٙمٝمف()يم٣ًمن

 (.3/642أمحد زمـ فمٌد اهلل زمـ ضمًكم أزمق فمٌد اهلل اجلقايمٝمٗمل ايمقاؽمْمل )طمط

()وم٣مل اخلْمٝم٤م: 369)ت -ازمـ حم٣مَمقم –أمحد زمـ فمٌد اهلل زمـ ضمًكم زمـ إؽمامفمٝمؾ أزمق فمٌد اهلل ايمِمٌل اظمح٣مَمقم 

 (.3/648ؽمامفمف صحٝما( )طمط

 (.0/693أمحد زمـ فمٌد اهلل زمـ ضم٘مٝمؿ اظمروزي ايمٖمري٣مٞم٣مين )يمٝمس زمثٗم٥م وم٣ميمف ايمٛم٣ًمئل()يم٣ًمن

 (.0/698أمحد زمـ فمٌد اهلل زمـ محدون )يم٣ًمن

 .(70/641أمحد زمـ فمٌد اهلل زمـ محدون زمـ ٞمِمغم أزمق ضمًـ ايمرَمقم اجلػميٛمل )جمٜمقل ضم٣مل()فم٣ًمىمر

 (.3/646أمحد زمـ فمٌد اهلل زمـ محدويف أزمق فمٌد اهلل ايمٛمٜمرواين )طمط

 (.52أمحد زمـ فمٌد اهلل زمـ محُم٣مذ زمـ حمٚمد ايمٕم٣مزي أزمق ٞمٌم ايمت٣مصمر ايمٛمٝم٣ًمزمقري صقدم )ٞمٝم٣ًمزمقر/

()شمٗم٥م وم٣ميمف 490أمحد زمـ فمٌد اهلل زمـ محٝمد زمـ زريؼ أزمق ضمًـ ايمٌٕمدادي )ت

 (.3/642()طمط02/556ايمِمقري()ؽمغم

 (.3/604اهلل زمـ ضمٛمٌؾ زمـ هالل ايمُمٝم٣ٌمين )طمطأمحد زمـ فمٌد 

اب )صف/  (.09أمحد زمـ فمٌد اهلل زمـ ضمٝمقن أزمق ويمٝمد ايمٗمرؿمٌل فمٛمف أزمق زم٘مر حمٚمد زمـ َمقؽمك ايمَٕمرَّ

 (.3/641)طمط -ازمـ أؽمد –أمحد زمـ فمٌد اهلل زمـ طم٣ميمد أزمق ضم٣مَمد احلريب ايمقراق 

، ووم٣مل احل٣مهمظ: أضمد ايم٘مذازمكم( أمحد زمـ فمٌد اهلل زمـ طم٣ميمد اجلقي٣ٌمري )وم٣مل ازمـ فمدي: يّمع احلدي٧م

 (.014( )حتٖم٥م/0/694)يم٣ًمن

 (.3/647()شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م()طمط316أمحد زمـ فمٌد اهلل زمـ طمي زمـ َمنور أزمق ضمًكم اظمٔمدل )ت

 (.3/663أمحد زمـ فمٌد اهلل زمـ طمٙمػ أزمق زم٘مر ايمدوري ايمقراق )طمط

 (.3/604()طمط642أمحد زمـ فمٌد اهلل زمـ داود اهلروي )ت
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 (.0/697 زمـ رزمٝمٔم٥م زمـ فمجالن )جمٜمقل وم٣ميمف اخلْمٝم٤م()يم٣ًمنأمحد زمـ فمٌد اهلل

 (.007أمحد زمـ فمٌد اهلل زمـ رزق ايمٌٕمدادي )َمٌم 

 أمحد زمـ فمٌد اهلل زمـ رزيؼ : سمٗمدم اؽمؿ صمده: محٝمد زمـ زريؼ.

 (.3/643أمحد زمـ فمٌد اهلل زمـ روَمل )طمط

 (.75أمحد زمـ فمٌد اهلل زمـ زىمري٣م زمـ فمٌد ايم٘مريؿ أزمق ضمًكم ايمٖمٗمٝمف اجلرصم٣مين)صمر

 (.36أمحد زمـ فمٌد اهلل زمـ زىمري٣م زمـ فمٌد ايم٘مريؿ أزمق ضمًكم ايمٖمٗمٝمف ايمُم٣مهمٔمل اجلرصم٣مين )ٞمٝم٣ًمزمقر/

 (.632أمحد زمـ فمٌد اهلل زمـ زٞم٣من )َمٌم 

()وم٣مل أزمق فم٣ٌمس زمـ ؽمٔمٝمد: ىم٣من ضم٣مهمٓم٣مً ُ ص٣مضم٤م 625أمحد زمـ فمٌد اهلل زمـ زي٣مد أزمق صمٔمٖمر احلداد )ت

 (.3/607ضمدي٧م()طمط

 (.0/419ايمدي٣ٌمصمل )صمٜمٙمف ازمـ ومْم٣من()يم٣ًمنأمحد زمـ فمٌد اهلل زمـ زي٣مد 

 (.040أمحد زمـ فمٌد اهلل زمـ زي٣مد زمـ زىمري٣م إفمرج أزمق فمقم اإلي٣مدي اجلٌقم فمٛمف ايمْمػماين ونمغمه )إرؾم٣مد/

()شمٗم٥م وم٣ميمف 404أزمق فم٣ٌمس ايمدوم٣مق )ت –أمحد زمـ فمٌد اهلل زمـ ؽم٣مزمقر أو شم٣مزمقر 

 (.0/698()يم٣ًمن3/665اخلْمٝم٤م()طمط

ًٓ فمٛمد ايمٗمّم٣مة وم٣ميمف ازمـ 624أزمق ايمْم٣مهر اجلٝمزي اهلٚمداين اظمٌمي )تأمحد زمـ فمٌد اهلل زمـ ؽم٣ممل  ( )ىم٣من َمٗمٌق

 (.69يقٞمس( )يقٞمس

 (.33أمحد زمـ فمٌد اهلل زمـ هَمد أزمق ضمًكم ايم٘مرازمٝمز ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ٞمٝم٣ًمزمقر/

 (.34( ) أشمٛمك فمٙمٝمف احل٣مىمؿ( )ٞمٝم٣ًمزمقر/434أمحد زمـ فمٌد اهلل زمـ ؽمٔمٝمد أزمق فم٣ٌمس إديٌقم )ت

 (.0/419اهلل زمـ ؽمٔمٝمد زمـ ىمثغم احلٚميص )جمٜمقل وم٣ميمف اإلؾمٌٝمقم()يم٣ًمنأمحد زمـ فمٌد 

 (.616( )ومط046أمحد زمـ فمٌد اهلل زمـ ؽمٙمٝمامن ايمِمٛمٔم٣مين)جمٜمقل ضم٣مل( )إرؾم٣مد/

 أمحد زمـ فمٌد اهلل زمـ ؽمٙمٝمامن ايمٖم٣مد: هق فمٌد اهلل زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ فمٝمًك.
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)شمٗم٥م وم٣ميمف  -زمـ هم٣مدما –أمحد زمـ فمٌد اهلل زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ فمٝمًك ايمًٛمدي أزمق همّمؾ ايمقراق 

 (.3/644اخلْمٝم٤م()طمط

 (.3/645)طمط -ازمـ َمٔمٙمؿ -أمحد زمـ فمٌد اهلل زمـ ؽمٜمؾ أزمق ضمًـ ايمدومٝمٗمل

()وم٣مل اخلْمٝم٤م: ىمت٦ٌم فمٛمف وىم٣من ومد طمٙمط دم زمٔمض 331أمحد زمـ فمٌد اهلل زمـ ؽمٜمؾ أزمق ؿم٣ميم٤م ايمٌٗم٣مل )ت

 (.0/698()يم٣ًمن3/649روايتف()طمط

 (.3/644ايمًٌتل )طمط أمحد زمـ فمٌد اهلل زمـ ؽمٜمؾ زمـ طمُمٛم٣مم أزمق ضم٣مسمؿ

 (.0/049أمحد زمـ فمٌد اهلل زمـ ؽمٜمٝمؾ أزمق زم٘مر اجلرواءاين إصٌٜم٣مين )ذىمر

 (.8/61()ضم٤م0/6/3أمحد زمـ فمٌد اهلل زمـ ؽمٜمٝمؾ ايمٕمداين )روى فمٛمف أهؾ زمٙمده وأمحد زمـ أؽمقد احلٛمٖمل()سمخ

ٔمٙماًم زم٣ميمٗمرآن( ( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: وىم٣من َم363أمحد زمـ فمٌد اهلل زمـ ؾم٣مىمر إَمقي أزمق صمٔمٖمر إٞمديمز )ت

 (.81)صف/

أمحد زمـ فمٌد اهلل زمـ ؾم٣مٞم٨م اظمْمرز أزمق صمٔمٖمر إٞمديمز ) وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمـ أهؾ اظمٔمرهم٥م زم٣مٔداب 

( 503وايمٙمٕم٣مت وإؾمٔم٣مر ضم٣مهمٓم٣ًم هل٣م َمٔمتٛمٝم٣ًم هب٣م، ومل ي٘مـ و٣مزمْم٣ًم ظم٣م ىمتٌف فمعم أدزمف وَمٔمرهمتف...( )ت 

 (.025)صف/

 (.3/666أزمق فم٣ٌمس )ٓ زمٟمس زمف وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل()طمط أمحد زمـ فمٌد اهلل زمـ ؾمج٣مع ايمٌٕمدادي

أمحد زمـ فمٌد اهلل زمـ ص٣ميما ايمٔمجقم أزمق ضمًـ ايم٘مقدم ص٣مضم٤م ىمت٣مب ايمثٗم٣مت )شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم 

 (.3/603ونمغمه()طمط

 (.3/661أمحد زمـ فمٌد اهلل زمـ ص٣ٌمح زمـ متٝمؿ )طمط

 (.8/07أمحد زمـ فمٌد اهلل زمـ صخر اهلٚمداين )ضم٤م

 (.3/660()طمط498وم٥م )تأمحد زمـ فمٌد اهلل زمـ صد

 (.686)وم٣مل ايمذهٌل: حمدث َمتٗمـ()ك -أزمق ضم٣مَمد ازمـ فمٌدش  -أمحد زمـ فمٌد اهلل زمـ سام
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أمحد زمـ فمٌد اهلل زمـ فم٣ٌمس أزمق فم٣ٌمس ايمْم٣مئل اظمرادي ايمٌٕمدادي إومْمع )جمٜمقل 

 (.91()ؿم٤م3/661ضم٣مل()طمط

 .(0/026أمحد زمـ فمٌد اهلل زمـ فم٣ٌمس زمـ ويمٝمد أزمق صمٔمٖمر ايمٛمٗم٣مط ايمٔم٣مزمد )ذىمر

أمحد زمـ فمٌد اهلل زمـ فمٌد ايمرضمٝمؿ أزمق زم٘مر زمـ زمرومل )ىم٣من َمـ احلٖم٣مظ اظمتٗمٛمكم وم٣ميمف ايمذهٌل( )سمذىمرة 

 (.593احلٖم٣مظ/

أمحد زمـ فمٌد اهلل زمـ فمٌد ايمرضمٝمؿ ايمػمومل أزمق زم٘مر)وم٣مل ازمـ أيب ضم٣مسمؿ :ىمت٦ٌم فمٛمف وىم٣من صدووم٣ًم ، ووم٣مل ازمـ 

ل :اظمحدث احل٣مهمظ ايمِم٣مدق..( يقٞمس: ىم٣من شمٗم٥م شمٌت٣ًم ووم٣مل ازمـ َم٣مىمقٓ:شمٗم٥م شم٦ٌم ووم٣مل ايمذهٌ

 (.0/434()ضم٣ٌمن6/20()ضم٣مسمؿ04/37()ؽمغم671)ت

أمحد زمـ فمٌد اهلل زمـ فمٌد ايمرضمٝمؿ زمـ ؽمٔمٝم٥م زمـ أيب زرفم٥م ايمػمومل)ىمٛم٣مٞم٥م( هق ايمذي زمٔمده  )ىم٣من شمٗم٥م شمًٌت٣م وم٣ميمف ازمـ 

 (.59يقٞمس( )نمرزم٣مء/

()شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ 484أمحد زمـ فمٌد اهلل زمـ فمٌد ايمرضمٝمؿ زمـ ىمٛم٣مٞم٥م أزمق فمٚمرو ايمٗمرؿمٌل ايمٙمخٚمل )ت

 (.02/365همر ()ؽمغم

أمحد زمـ فمٌد اهلل زمـ فمٌد ايمرزاق زمـ فمٚمر أزمق ضمًـ ايمدَمُمٗمل اظمٗمرئ )وم٣مل ازمـ فم٣ًمىمر: ايمُمٝمخ ايمِم٣ميما ايمثٗم٥م( 

 (.70/643)فم٣ًمىمر

()شمٗم٥م َمٟمَمقن وم٣ميمف ازمـ 452أمحد زمـ فمٌد اهلل زمـ فمٌد اهلل زمـ فمٚمرو أزمق زم٘مر زمـ أيب دصم٣مٞم٥م ايمُم٣مهد ٞمي )ت

 (.70/644فم٣ًمىمر()فم٣ًمىمر

 (.88( )صمر433أمحد زمـ فمٌد اهلل زمـ فمٌدك ايمقراق أزمق ضمًـ ايمٔمدد اجلرصم٣مين )ت

 (.615أمحد زمـ فمٌد اهلل زمـ فمٌٝمد اهلل زمـ زم٣مىمقيف ايمُمغمازي )خم٤م

 (.24أمحد زمـ فمٌد اهلل زمـ فمت٣مب زمـ ٞمٌم أزمق فم٣ٌمس اجلرصم٣مين )صمر

 (.70/643أمحد زمـ فمٌد اهلل زمـ فمراك أزمق زم٘مر ايمدهًت٣مين )فم٣ًمىمر
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 (.41( )يقٞمس449زمـ فمٌد اهلل زمـ فمقم أزمق ضمًـ اظمٌمي ايمٛم٣مومد )شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( )تأمحد 

 (.3/641()شمٗم٥م وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل()طمط441أمحد زمـ فمٌد اهلل زمـ فمقم ازمق فم٣ٌمس ايمٖمرائيض ايمرازي )ت

()شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ 396أمحد زمـ فمٌد اهلل زمـ فمقم زمـ ؿم٣مووس أزمق ايمرىم٣مب اظمٗمرئ ايمٌٕمدادي )ت

 (.70/645فم٣ًمىمر()فم٣ًمىمر

 (.3/646أمحد زمـ فمٌد اهلل زمـ فمٚمر زمـ ضمٖمص أزمق فمقم )جمٜمقل ضم٣مل()طمط

( )شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( 655أمحد زمـ فمٌد اهلل زمـ فمٚمر زمـ فمٌد ايمرمحـ أزمق صمٔمٖمر َمقلم زمٛمل ؽمٜمؿ َمٌمي )ت

 (.40)يقٞمس

 (.0/93أمحد زمـ فمٌد اهلل زمـ فمٚمر زمـ يزيد ايمزهري )ذىمر

 (.3/664اظمروزي )شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م()طمط أمحد زمـ فمٌد اهلل زمـ فمٚمران أزمق محزة

 (.70/647أمحد زمـ فمٌد اهلل زمـ فمٚمرو ايمدَمُمٗمل )فم٣ًمىمر

أمحد زمـ فمٌد اهلل زمـ فمٝم٣مض أزمق مجٝمؾ اظم٘مل اظمخزوَمل )وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: ؾمٝمخ وىم٣من ضم٣مهمٓم٣ًم ضمدث زمٟمضم٣مدي٧م 

 (.6/59َمٛم٘مرة( )ضم٣مسمؿ

٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من همٗمٝمٜم٣ًم ضم٣مهمٓم٣ًم ( ) وم386أمحد زمـ فمٌد اهلل زمـ فمٝمًك إَمقي أزمق صمٔمٖمر إٞمديمز )ت

 (.032يمٙمرأي( )صف/

 (.70/647()فم٣ًمىمر432)ت -ازمـ زمراَمل -أمحد زمـ فمٌد اهلل زمـ همرج أزمق زم٘مر ايمٗمرر

أمحد زمـ فمٌد اهلل زمـ همالن إٞمِم٣مري )ذىمر ايمدارومْمٛمل ضمديث٣ًم ووم٣مل : هذا َمقوقع واحلٚمؾ همٝمف فمعم إٞمِم٣مري، 

 (.0/410)يم٣ًمنووم٣مل ايمذهٌل: اهتٚمف ايمدارومْمٛمل زم٣ميمقوع(

()وم٣مل اخلْمٝم٤م: ضم٣مهمظ َمقصقف 629أمحد زمـ فمٌد اهلل زمـ وم٣مؽمؿ زمـ هُم٣مم أزمق زم٘مر ايمتٚمٝمٚمل ايمقراق )ت

 (.3/608زم٣ميمٖمٜمؿ()طمط
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()ذىمره ازمـ ومقاس َمـ ؾمٝمقطمف ايمثٗم٣مت ووشمٗمف 465أمحد زمـ فمٌد اهلل زمـ حمٚمد أزمق زم٘مر ايمٛمح٣مس ايمقىمٝمؾ )ت

 (.51( )ايمديمٝمؾ/3/669ايمذهٌل( )طمط

ـ حمٚمد أزمق ضمًـ ايمٌ٘مري )ايم٘مذاب ايمدصم٣مل واوع ايمٗمِمص ايمتل مل سم٘مـ ومط همام أصمٜمٙمف أمحد زمـ فمٌد اهلل زم

 (.0/416وأومؾ ضمٝم٣مءه: وم٣ميمف ايمذهٌل()يم٣ًمن

 (.58أمحد زمـ فمٌد اهلل زمـ حمٚمد أزمق ص٣مزمر ايمٖمٗمٝمف )ٞمٝم٣ًمزمقر/

)وم٣مل ازمـ فمدي: يمف َمٛم٣مىمغم  -ازمـ ضمالج -أمحد زمـ فمٌد اهلل زمـ حمٚمد أزمق فمقم ايم٘مٛمدي اخلراؽم٣مين

 (.0/699ؾ()يم٣ًمنوزمقاؿمٝم

 (.017أمحد زمـ فمٌد اهلل زمـ حمٚمد ايم٣ٌمصمل إٞمديمز)فمٙمامء 

) وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: وىم٣من شمٗم٥م َمـ أهؾ  -ازمـ َمُم٣مط -أمحد زمـ فمٌد اهلل زمـ حمٚمد ايمتجٝمٌل أزمق صمٔمٖمر إٞمديمز

 (.017ايمزهد وايمقرع وايمِمالة..( )صف/

( 403فمٙمٚم٦م إٓ طمغًما وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( )تأمحد زمـ فمٌد اهلل زمـ حمٚمد ايمٔمْم٣مر ايمٌٜمٛمز اظمٌمي اظمٗمرئ )َم٣م 

 (.46)يقٞمس

أمحد زمـ فمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ أيب زم٘مر ايمْمػمي اظم٘مل ايمُم٣مهمٔمل )اإلَم٣مم اظمحدث اظمٖمتل/ وم٣ميمف ايمذهٌل( وفمٛمف مجع 

 (.0024)سمذىمرة احلٖم٣مظ /

 (.639()خم٤م375أمحد زمـ فمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ ضمً٘مقيف أزمق ٞمٌم ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ت

 (.70/631فمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ إؽمامفمٝمؾ ايمٔمٙمقي ايمٗمرَمْمل )سم٣ميمػ()فم٣ًمىمر أمحد زمـ

 (.35أمحد زمـ فمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ إؽمامفمٝمؾ ايمٖمٗمٝمف ايمُم٣مهد أزمق ضمًكم ايمْمرائٖمل ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ٞمٝم٣ًمزمقر/

أمحد زمـ فمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ زم٘مر زمـ َمٛمتٌم ايمٔم٣مَمري إٞمديمز أزمق زم٘مر ٞمزيؾ دَمُمؼ فمٛمف ايمِم٣مضم٣ٌمن )صف/ 

00.) 
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()شمٗم٥م وم٣ميمف أزمق 466أمحد زمـ فمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ ضم٘مؿ أزمق صمٔمٖمر إصٌٜم٣مين )ت

 (.0/060()ذىمر4/582ايمُمٝمخ()ؾمٝمخ

أمحد زمـ فمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ محدويف أزمق ٞمٌم ايمٌٕمدادي )روى فمٛمف ايمػمدفمل ووم٣مل: مل ي٘مـ َمـ أهؾ هذا ايمُمٟمن 

 (.0/699وٓ ص٣مضم٤م أصقل ئمتٚمد فمٙمٝمٜم٣م( )يم٣ًمن

 (.3/643زمـ حمٚمد زمـ محزة أزمق زم٘مر ايمٔمْمًم ايمٌٕمدادي )طمطأمحد زمـ فمٌد اهلل 

 (.3/641أمحد زمـ فمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ ص٣ميما أزمق فمٌد اهلل ايم٘م٣مسم٤م )طمط

()شمٗم٥م وم٣ميمف 460أمحد زمـ فمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ فمٌد ايمٔمزيز اظمرززم٣مين أزمق ؿمٝم٤م ازمـ أيب وم٣مؽمؿ ايمٌٕمقي )ت

 (.3/663اخلْمٝم٤م()طمط

 (.084()ك452د اهلل أزمق أمحد اهلروي )تأمحد زمـ فمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ فمٌ

أمحد زمـ فمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل أزمق حمٚمد اظمزين اهلروي )روى فمٛمف مج٣مفم٥م ووم٣مل احل٣مىمؿ: ىم٣من إَم٣مم أهؾ 

 (.70/648()فم٣ًمىمر30ايمٔمٙمؿ واجلقد( )ٞمٝم٣ًمزمقر/

ْمٝم٤م: ؽمامفمف ()وم٣مل اخل349أمحد زمـ فمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل إٞمامؿمل أزمق ضمًـ ازمـ َمالفم٤م )ت

 (.3/643()طمط0/698صحٝما()يم٣ًمن

)وم٣مل  -ازمـ زم٣مصمل –( 492أمحد زمـ فمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ فمقم ايمٙمخٚمل أزمق فمٚمر اإلؾمٌٝمقم إٞمديمز )ت/

اخلقٓين: ىم٣من َمـ أهؾ ايمٔمٙمؿ َمتٗمدَم٣ًم دم ايمٖمٜمؿ فم٣مرهم٣ًم زم٣محلدي٧م، ووصمقهف إَم٣مَم٣ًم َمُمٜمقرًا زمذيمؽ، ٞمُمٟم دم ايمٔمٙمؿ 

ف دم اظمحدشمكم: ووم٣مرًا وؽمٚمت٣ًم، ووم٣مل فمٌد ايمٕمٛمل احل٣مهمظ: ىمت٦ٌم فمٛمف، ووم٣مل ازمـ فمٌد وَم٣مت فمٙمٝمف، ومل سمر فمٝمٛمل َمثٙم

ايمػم: ىم٣من إَم٣مم فمٌمه وهمٗمٝمف زَم٣مٞمف مل أر زم٣مٕٞمديمس َمثٙمف، ووم٣مل أزمق فمٚمر احلذاء: ىم٣من همٗمٝمٜم٣ًم صمٙمٝماًل دم َمذه٤م 

 (.05َم٣ميمؽ ورث ايمٔمٙمؿ وايمٖمّمؾ..( )صف/

اإلؾمٌٝمقم ازمـ زم٣مصمل أزمق فمٚمر )احل٣مهمظ ايم٘مٌغم ايمٔمالَم٥م وم٣ميمف ايمذهٌل( أمحد زمـ فمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ فمقم ايمٙمخٚمل 

 (.971)سمذىمرة احلٖم٣مظ/
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 (.3/647()صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م()طمط307أمحد زمـ فمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ ىمثغم أزمق فمٌد اهلل ايمٌٝمع )ت

ٛم٘مرة وىم٣من أمحد زمـ فمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ َمُم٘م٣من أزمق َمْمر ايمٌٙمخل )وم٣مل َمًٙمٚم٥م: يمف دم همّم٣مئؾ ايمُم٣مم أضم٣مدي٧م َم

 (.0/699دم احلدي٧م يمٝمس هٛم٣مك()يم٣ًمن

 (.0/030أمحد زمـ فمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ ٞمٌم أزمق فمٌد اهلل إصٌٜم٣مين )ذىمر

()روى فمٛمف أزمق ٞمٔمٝمؿ وأزمق 461أمحد زمـ فمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ ٞمٔمامن أزمق فم٣ٌمس إصٌٜم٣مين )ت

 (.3/076()ؾمٝمخ0/045ايمُمٝمخ()ذىمر

 (.44( )يقٞمس401صمٔمٖمر اظمٌمي إزدي اظمٗمرئ )تأمحد زمـ فمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ هالل أزمق 

 (.70/634أمحد زمـ فمٌد اهلل زمـ َمرزوق أزمق فم٣ٌمس إصٌٜم٣مين َمتٟمطمر )سمرىمف ازمـ فم٣ًمىمر()فم٣ًمىمر

 (.8/05()ضم٤م6/57أمحد زمـ فمٌد اهلل زمـ َمًٙمؿ احلراين )وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: صدوق شمٗم٥م()ضم٣مسمؿ

()ضمدث زم٘مت٤م أزمٝمف ضمٖمٓم٣ًم ومل ي٘مـ َمٔمف ىمت٣مب 466أمحد زمـ فمٌد اهلل زمـ َمًٙمؿ زمـ ومتٝم٥ٌم أزمق صمٔمٖمر ايم٘م٣مسم٤م )ت

 (.4/044()ذىمر 3/669وم٣ميمف يقؽمػ زمـ ئمٗمقب()طمط

أمحد زمـ فمٌد اهلل زمـ َمًامر )فمـ أيب رزمٝمع ايمزهراين زمخػم زم٣مؿمؾ وآطمر ىمذب همٜمق أهم٥م ووه٣مه ازمـ ٞمج٣مر : وم٣ميمف 

 (.0/699ايمذهٌل()يم٣ًمن

 (.44أمحد زمـ فمٌد اهلل زمـ َمْمر إٞمديمز)فمٙمامء 

 (.56اهلل زمـ َمٔمعم زمـ ؽمٙمٝمامن ايم٘مٙمٌل أزمق فمٚمر ايمٗمرؿمٌل فمٛمف أزمق فمٚمر زمـ ؽمٚمٝمؼ )صف/ أمحد زمـ فمٌد 

( فمٛمف ازمـ طمزرج 350)ت  -ازمـ سمٝم٣مين -أمحد زمـ فمٌد اهلل زمـ َمٖمرج إَمقي اظم٘مت٤م أزمق فمٚمر إٞمديمز

 صف(.061)

 (.0/418أمحد زمـ فمٌد اهلل زمـ َمٛمجٌل اخلقاص )يم٣ًمن

 فمٌد اهلل ايمراَمٜمرَمزي: صقازمف: حمٚمد زمـ فمٌد اهلل..أمحد زمـ فمٌد اهلل زمـ َمٜمدي ايمٗم٣م  أزمق 

 (.01أمحد زمـ فمٌد اهلل زمـ َمٜمروي٥م أزمق ؿم٣مهر ايمٖم٣مرد اظم٠مدب فمٛمف ايمٌٝمٜمٗمل وأزمق زم٘مر ايمُمغمازي. )إحت٣مف/
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 (.0/032أمحد زمـ فمٌد اهلل زمـ َمقؽمك أزمق فم٣ٌمس ايم٘مٛمداٞمجل )ذىمر

 (.083)صف/ -ازمـ فمجقز -أمحد زمـ فمٌد اهلل زمـ َمقؽمك ايم٘مت٣مين

 (.6/58()ضم٣مسمؿ0/695زمـ فمٌد اهلل زمـ َمٝمنة احلراين ايمٕمٛمقي )وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ:يت٘مٙمٚمقن همٝمف()يم٣ًمنأمحد 

( ) شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ( ) طمط 466أمحد زمـ فمٌد اهلل زمـ ٞمٌم زمـ زمجغم ايمذهٌل أزمق فم٣ٌمس ) ت 

 ( 4/037()خمتٌم 3/669

 ( 05/401()ؽمغم 4/037( )خمتٌم 443أمحد زمـ فمٌد اهلل زمـ ٞمٌم زمـ هالل أزمق همّمؾ ايمدَمُمٗمل ) ت 

 ( 3/667أمحد زمـ فمٌد اهلل زمـ ه٣مٞمئ أزمق فمٌد اهلل آصٌٜم٣مين ) طمط 

أمحد زمـ فمٌد اهلل زمـ هرشمٚم٥م زمـ ذىمقان إَمقي وم٣م  اجلامفم٥م زمٗمرؿم٥ٌم وطمْمٝمٌٜم٣م )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: هق فمٓمٝمؿ 

 (.25( )صف/304أهؾ إٞمديمس وم٣مؿم٥ٌم وأفمالهؿ حماًل...( )ت 

 ( 0/062أمحد زمـ فمٌد اهلل زمـ هُم٣مم أزمق َمٛمِمقر ايمنطمز )ذىمر 

 (.59أمحد زمـ فمٌد اهلل زمـ ويمٝمد احلريري)فمٙمامء 

أمحد زمـ فمٌد اهلل زمـ يزيد زمـ وم٣مؽمؿ ايمْمػمىمل )وم٣مل ايمذهٌل : أضمًٌف ايمذي ووع هذا وذىمر ضمديث٣ًم( )يم٣ًمن 

0/698 ) 

 (.3/662()طمط402وم٣ميمف اخلْمٝم٤م()تأمحد زمـ فمٌد اهلل زمـ يقؽمػ أزمق زم٘مر ايمٖم٣مرض ايمًجًت٣مين )شمٗم٥م 

 (.0/402()وم٣مل َمًٙمٚم٥م: ؤمٝمػ صمدًا()يم٣ًمن659أمحد زمـ فمٌد اظم٠مَمـ أزمق صمٔمٖمر ايمِمقدم )ت

 (.6/20أمحد زمـ فمٌد اظم٠مَمـ اظمٌمي )ضم٣مسمؿ

 (.8/03أمحد زمـ فمٌد اظم٠مَمـ زمـ ؽمٔمٝمد اظمروزي )ضم٤م

 (.0/466)يم٣ًمنأمحد زمـ فمٌد اظم٠مَمـ فمـ رواد زمـ صمراح )وم٣مل ازمـ يقٞمس: رهمع أضم٣مدي٧م َمقومقهم٥م(

أمحد زمـ فمٌد اظمٙمؽ زمـ ؽمالم زمـ حيٝمك اظمٌمي )ىم٣من َمٗمٌقل فمٛمد ازمـ أيب يمٝم٧م ايمٗم٣م  وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( 

 (.45)يقٞمس
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( )طمط 062أمحد زمـ فمٌد اظمٙمؽ زمـ ص٣ميما زمـ فمٝمًك أزمق زم٘مر اهل٣مؾمٚمل )شمٗم٥م وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل()ؽمٜمؿ 

3/627.) 

()وم٣مل اخلْمٝم٤م: ىمت٦ٌم فمٛمف ؾمٝمئ٣م يًغما 338صمل )ت أمحد زمـ فمٌد اظمٙمؽ زمـ فمٌد اهلل أزمق ٞمٌم ايمٗمْم٣من زمـ صمقا

 (.3/627وىم٣من أَمٝم٣م ٓ ي٘مت٤م وؽمامفمف دم ىمت٤م طم٣ميمف()طمط 

( )شمٗم٥م وم٣ميمف ايمٖم٣مرد واخلْمٝم٤م وازمـ 371أمحد زمـ فمٌد اظمٙمؽ زمـ فمقم زمـ أمحد أزمق ص٣ميما اظم٠مذن احل٣مهمظ )ت 

 (.70/679( )فم٣ًمىمر 3/627()طمط 648فم٣ًمىمر()خم٤م 

()وم٣مل اإلدريز: ىمتٌٛم٣م فمٛمف وىم٣من دء إصقل جم٣مزهم٣ًم دم 421إفمٙمؿ ) ومٌؾأمحد زمـ فمٌد اظمٙمؽ زمـ هم٣مرد 

 (.0/402ايمرواي٥م ٓ افمتامد فمٙمٝمف()يم٣ًمن

 (.7/510( )ؽمغم70()فم٣ًمىمر362أمحد زمـ فمٌد اظمٙمؽ زمـ َمروان زمـ أمحد إؾمجٔمل أزمق فم٣مَمر ايمٗمرؿمٌل )ت

ازمـ زمُم٘مقال: ىمٌغم اظمٖمتكم زمٗمرؿم٥ٌم،  أمحد زمـ فمٌد اظمٙمؽ زمـ ه٣مؾمؿ اإلؾمٌٝمقم أزمق فمٚمر ازمـ َم٘مقي ايمٗمرؿمٌل )وم٣مل

اٞمتٜم٦م إيمٝمف رئ٣مؽم٥م ايمٔمٙمؿ هب٣م أي٣مم اجلامفم٥م.. ووم٣مل أزمق حمٚمد زمـ ؾمٗم٣مق: أؾمٜمد أين َم٣م رأي٦م أضمدًا ضمٖمظ ايمًٛم٥م 

 (.48( )صف/310ىمحٖمٓمؽ وٓ فمٙمؿ َمـ وصمقهٜم٣م ىمٔمٙمٚمؽ( )ت

 (.0/402أمحد زمـ فمٌد اظمٙمؽ فمـ َم٣ميمؽ )جمٜمقل وم٣مل ايمدارومْمٛمل()يم٣ًمن

 (.70/686()فم٣ًمىمر399ؿ فمـ أمحد أزمق همّمؾ ايمٗم٣مئد زمـ ىمريدي )تأمحد زمـ فمٌد اظمٛمٔم

 (.4/021أمحد زمـ فمٌد ايمقاضمد زمـ أمحد أزمق زم٘مر ايمٌجقم )خمتٌم

أمحد زمـ فمٌد ايمقاضمد زمـ ؾم٣مذان أزمق فمٌد اهلل )وم٣مل ص٣ميما زمـ أمحد: سمرىم٦م ايمرواي٥م فمٛمف ويمٝمس 

 (.0/405زمث٦ٌم()يم٣ًمن

 (.3/671()شمٗم٥م وم٣ميمخ اخلْمٝم٤م()طمط348احلرة )تازمـ زوج –أمحد زمـ فمٌد ايمقاضمد زمـ حمٚمد أزمق ئمعم 

أمحد زمـ فمٌد ايمقاضمد زمـ حمٚمد زمـ فمثامن زمـ أيب احلديد ايمًٙمٚمل أزمق ضمًـ ايمدَمُمٗمل )ىم٣من شمٗم٥م ٞمٌٝماًل فمدًٓ 

 (.08/308( )ؽمغم 329َمٟمَمقٞم٣ًم( )ت 
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()شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( 306أمحد زمـ فمٌد ايمقاضمد زمـ حمٚمد زمـ هُم٣مم أزمق فم٣ٌمس ايمٗم٣م  ازمـ آيقم )ت

 (.3/629)طمط

 (.0/405أمحد زمـ فمٌد ايمقاضمد زمـ َمري زمـ فمٌد ايمقاضمد ايمًٔمدي اظمٗمدد صقدم )يم٣ًمن

 (.42أمحد زمـ فمٌد ايمقاضمد زمـ َمٔم٣موي٥م ايمْمح٣موي أزمق ايمٔمٙمٝمؿ َمقلم ومريش )يقٞمس

()شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ يقٞمس ووشمٗمف ازمـ َم٣مىمقٓ 460أمحد زمـ فمٌد ايمقارث زمـ صمرير إؽمقاين اظمٌمي ايمٔم٣ًمل )ت

 (.045( )إرؾم٣مد/48()يقٞمس97هٌل: اإلَم٣مم ايمثٗم٥م اظمحدث( )ؿم٤موايمًٚمٔم٣مين ووم٣مل ايمذ

 (.97أمحد زمـ فمٌد ايمقاؽمع ايمًٚم٣ًمر )صمر

 (.012( )صمر310أمحد زمـ فمٌد ايمقه٣مب إصٌٜم٣مين أزمق ضمًـ )ت

 (.047أمحد زمـ فمٌد ايمقه٣مب ايمتٚمٝمٚمل اظمِمٝميص فمٛمف ايمْمػماين )إرؾم٣مد/

 (.70/687أمحد زمـ فمٌد ايمقه٣مب ايمِم٣مزمقين ايمٙمٜمٌل )فم٣ًمىمر

 (.0/699أمحد زمـ فمٌدان ايمػمدفمل )جمٜمقل وم٣ميمف َمًٙمٚم٥م()يم٣ًمن

 (.0/000()ذىمر3/055أمحد زمـ فمٌدان زمـ ؽمٛم٣من ايمزفمٖمراين )شمٗم٥م وم٣ميمف أزمق ٞمٔمٝمؿ وأزمق ايمُمٝمخ()ؾمٝمخ

()وم٣مل ايمذهٌل: اإلَم٣مم احل٣مهمظ ايمثٗم٥م ووم٣مل ايمرؾمٝمد 488أمحد زمـ فمٌدان زمـ حمٚمد زمـ همرج أزمق زم٘مر ايمُمغمازي )ت

اظمٔمرهم٥م وايمثٗم٥م، ووم٣مل ازمـ ٞم٣مس ايمديـ: ىم٣من واضمد ايمثٗم٣مت واحلٖم٣مظ، ووم٣مل ازمـ ضمجر: ايمٔمْم٣مر: َمُمٜمقر زم٣محلٖمظ و

 (.99( )حتٖم٥م/37( )ايمديمٝمؾ/02/389َمـ احلٖم٣مظ ايم٘م٣ٌمر( )ؽمغم

أمحد زمـ فمٌدش زمـ ؽمٙمٚمقيف ايمٌمام أزمق ضم٣مَمد ايمٛمٝم٣ًمزمقري )وم٣مل احل٣مىمؿ: حمدث َمتٗمـ رضّم٣مل( 

 (.54)ٞمٝم٣ًمزمقر/

  زمـ سام.أمحد زمـ فمٌدش: سمٗمدم دم ازمـ فمٌد اهلل

 (.3/670أمحد زمـ فمٌده اهلروي )طمط
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( 310أمحد زمـ فمٌدوس زمـ أمحد زمـ ضم٣مَمد اجلرصم٣مين أزمق فم٣ٌمس ازمـ أيب فمٚمرو اإلؽمٖمرائٝمٛمل )فمٛمف مج٣مفم٥م( )ت

 (.000)صمر

 (.3/621أمحد زمـ فمٌٝمد اخل٣ٌمز )طمط

 (.6/95أمحد زمـ فمٌٝمد اخلزافمل )ؾمٝمخ

 أمحد زمـ فمٌٝمد ايمِمٖم٣م: اؽمؿ صمده: إؽمامفمٝمؾ.

 (.3/654اهلل أزمق ؿمٝم٤م ايمداري إٞمْم٣مىمل )جمٜمقل ضم٣مل()طمط أمحد زمـ فمٌٝمد

 (.0/408أمحد زمـ فمٌٝمد اهلل ايمدَمُمٗمل )جمٜمقل وم٣ميمف ازمـ ومْم٣من()يم٣ًمن

 (.8/40أمحد زمـ فمٌٝمد اهلل ايمٔمٛمػمي )ضم٤م

أمحد زمـ فمٌٝمد اهلل زمـ أيب ـمٌٝم٥م فمـ أٞمس )ىمذاب ادفمك أٞمف يمٗمل ايمِمح٣مزم٥م زمٔمد دهر ؿمقيؾ، ووم٣مل ايمذهٌل: يمٝمس 

 (.0/408د فمٙمٝمف( )يم٣ًمنزمًمء وٓ ئمتٚم

 (.3/655أمحد زمـ فمٌٝمد اهلل زمـ أمحد زمـ ؽمٔمدان أزمق ضمًـ ايمزفمٖمراين )طمط

 (.0/024أمحد زمـ فمٌٝمد اهلل زمـ أمحد زمـ ؽمٔمٝمد أزمق ضمًـ ايمٗمِم٣مر )ذىمر

 (.3/655أمحد زمـ فمٌٝمد اهلل زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ ؽمٙمٚم٥م أزمق فم٣ٌمس ايمٌٕمدادي )شمٗم٥م وم٣ميمف فمٌـ نمٛمل احل٣مهمظ()طمط

()شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م 681هلل زمـ إدريس ايمٌٕمدادي أزمق زم٘مر ايمٛمرد )تأمحد زمـ فمٌٝمد ا

 (.3/650وايمدارومْمٛمل()طمط

 (.487أمحد زمـ فمٌٝمد اهلل زمـ إؽمح٣مق )َمٌم 

 (.3/654أمحد زمـ فمٌٝمد اهلل زمـ أؾمت٣من أزمق ؿمٝم٤م اظمٗمرئ)طمط

يمْمػماين ( )فمٛمف ا696أمحد زمـ فمٌٝمد اهلل زمـ صمرير زمـ صمٌٙم٥م ايمٔمت٘مل ايمٌٌمي وؽمامه زمٔمّمٜمؿ: ازمـ فمٌدرزمف)ت

 (.3/650()طمط99ونمغمه(. )ؿم٤م

 (.019)حتٖم٥م/ -يٛمٓمر –أمحد زمـ فمٌٝمد اهلل زمـ ضمًـ ايمٔمٛمػمي 
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( 3/653أمحد زمـ فمٌٝمد اهلل زمـ ضمًـ زمـ ؾمٗمغم أزمق فمالء ايمٛمحقي )روى فمٛمف مج٣مفم٥م()طمط

 (.70/652)فم٣ًمىمر

 (.3/656أمحد زمـ فمٌٝمد اهلل زمـ صٌٝما ايمٗم٣مري )طمط

 يمثٗمٖمل : اؽمؿ صمده حمٚمد زمـ فمامرة .أمحد زمـ فمٌٝمد اهلل زمـ فمامرة أزمق فم٣ٌمس ا

 (.3/655أمحد زمـ فمٌٝمد اهلل زمـ فمٚمر زمـ محدان أزمق فمٌد اهلل زمـ ضمذاء )شمٗم٥م وم٣ميمف ايمٔمتٝمٗمل()طمط

 (.70/657أمحد زمـ فمٌٝمد اهلل زمـ همّم٣مل أزمق همتا احلٙمٌل )فم٣ًمىمر

 (.3/650أمحد زمـ فمٌٝمد اهلل زمـ حمٚمد أزمق صمٔمٖمر ايم٘م٣مسم٤م ازمـ َمٜمٛمدس )طمط

 (.0/055حمٚمد زمـ أمحد أزمق فم٣ٌمس اظمٔمدل )ذىمرأمحد زمـ فمٌٝمد اهلل زمـ 

 (.607أمحد زمـ فمٌٝمد اهلل زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل أزمق همّمؾ اظم٠مَمقم )خم٤م

 (.0/408()يم٣ًمن403أمحد زمـ فمٌٝمد اهلل زمـ حمٚمد زمـ فمامر أزمق فم٣ٌمس ايمثٗمٖمل )ت

 (.0/580أمحد زمـ فمٌٝمد اهلل زمـ حمٚمقد زمـ ؾم٣مزمقر أزمق فم٣ٌمس اخلرؿم٤م إصٌٜم٣مين )ذىمر

 (.601()ومط3/651فمٌٝمد اهلل زمـ َمٖمّمؾ احلٚمغمي أزمق فم٣ٌمس ايم٣ًمزم٣مطمل)جمٜمقل ضم٣مل()طمطأمحد زمـ 

 (.3/651أمحد زمـ فمٌٝمد اهلل زمـ يزيد ايمٌٕمدادي )طمط

 (.037أمحد زمـ فمٌٝمد اهلل زمـ يقؽمػ اجلٌغمي ايمٌٌمي )شمٗم٥م وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل()ؽمٜمؿ

 (.6/259()اإلرؾم٣مد696خلٙمٝمقم()كأمحد زمـ فمٌٝمد زمـ إزمراهٝمؿ احل٣مهمظ أزمق صمٔمٖمر إؽمدي اهلٚمداين )شمٗم٥م وم٣ميمف ا

 (.600أمحد زمـ فمٌٝمد زمـ إؽمح٣مق ايمٔمْم٣مر أزمق زم٘مر ايم٘مقدم )ومط

 (.3/620أمحد زمـ فمٌٝمد زمـ إؽمامفمٝمؾ أزمق ضمًـ ايمِمٖم٣مر )شمٗم٥م شم٦ٌم وم٣ميمف اخلْمٝم٤م()طمط

 (.048أمحد زمـ فمٌٝمد زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ طم٣ميمد ايمٛمخٔمل أزمق فم٣ٌمس ايمٖمري٣ميب فمٛمف ايمْمػماين ونمغمه )إرؾم٣مد/

()شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ووم٣مل ايمذهٌل: احل٣مهمظ ايمثٗم٥م، ووم٣مل 698ـ فمٌد اهلل أزمق زم٘مر ايمُمٜمرزوري)تأمحد زمـ فمٌٝمد زم

 (.56( )ايمديمٝمؾ/3/621ازمـ ٞم٣مس: شمٗم٥م إَم٣مم( )طمط
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 (.07/097أمحد زمـ فمٌٝمد زمـ همّمؾ زمـ ؽمٜمؾ أزمق زم٘مر ايمقاؽمْمل: )وم٣مل اخلقزي: شمٗم٥م صدوق()ؽمغم

 أمحد زمـ فمٌٝمد رزمف ايمٔمت٘مل )سمٗمدم دم ازمـ فمٌٝمد اهلل(.

 (.0/000د زمـ فمٌٝمد فمـ إؽمامفمٝمؾ ايمٌجقم )ذىمرأمح

()شمٗم٥م وم٣ميمف 367أمحد زمـ فمٌٝمداهلل زمـ أمحد زمـ حمٚمد أزمق ٞمٌم زمـ أيب زم٘مر اظمخٙمدي ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ت

 (.095ايمٖم٣مرد()خم٤م

 (.54( )ايمديمٝمؾ/3/654أمحد زمـ فمٌٝمداهلل زمـ ضمريص أزمق زم٘مر ايمٌزاز ايمٌٕمدادي )فمٛمف ايمدارومْمٛمل ونمغمه( )طمط

 (.3/654زمـ حمٚمد زمـ إؽمح٣مق ايمدزم٣مس أزمق فمٌد اهلل )جمٜمقل ضم٣مل()طمط أمحد زمـ فمٌٝمداهلل

 -ايم٣ٌمز إزمٝمض-(488أمحد زمـ فمٌٝمدان ايمُمغمازي أزمق زم٘مر سمٗمدم همٝمٚمـ اؽمؿ أزمٝمف فمٌدان زمـ حمٚمد زمـ همرج )ت

 (.0/694)وم٣مل ازمـ ومْم٣من: ٓ ئمرف ضم٣ميمف، وم٣مل ايمذهٌل: ومد فمرهمف نمغمه وهق َمـ احلٖم٣مظ ايم٘م٣ٌمر( )يم٣ًمن

 (.3/442زمق زم٘مر َمـ ؾمٝمقخ حمٚمد زمـ خمٙمد )طمطأمحد زمـ فمت٣مب أ

أمحد زمـ فمت٣مب اظمروز )وم٣ميمف أمحد زمـ ؽمٔمٝمد زمـ َمٔمدان: ؾمٝمخ ص٣ميما روى اظمٛم٣مىمغم، ووم٣مل ايمذهٌل: َم٣م ىمؾ َمـ 

روى اظمٛم٣مىمغم ُيّمٔمٖمف وومد ذىمره يقؽمػ ايمُمغمازي احل٣مهمظ دم اجلزء إول َمـ ايمّمٔمٖم٣مء َمـ 

 (.0/409مجٔمف()يم٣ًمن

٣ٌمس ايمًالَمل اجلقزمري إؿمرود )شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ همٝم٣مض( أمحد زمـ فمت٥ٌم زمـ َم٘مكم أزمق فم

 (.5/4()فم٣ًمىمر486)ت

 (.8/56()ضم٤م694أمحد زمـ فمتٝمؼ زمـ ضمٖمص أزمق ٞمي اخلزافمل )ك

 (.3/699أمحد زمـ فمثامن أزمق ضمًـ اظمدائٛمل )طمط

أمحد زمـ فمثامن أزمق ضمًـ ايمٛمٜمرواين )ذىمره ايمٛمٗم٣مش دم ىمت٣مزمف اظمقوقفم٣مت ضمديث٣ًم َمقوقفم٣ًم ووم٣مل: وؤمف أمحد 

 (.0/409وؾمٝمخف()يم٣ًمن

 سمٗمدم.-أمحد زمـ فمثامن أزمق فمٌد ايمرمحـ ايمٛم٣ًمئل: اؽمؿ صمده فمٌد ايمرمحـ ايمٛمًقي 
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()ىمت٤م فمٛمف أزمق ضم٣مسمؿ ووم٣مل أزمق زرفم٥م: أدرىمتف ومل 664)ت -محدويف-أمحد زمـ فمثامن أزمق فمثامن زمـ أيب ايمْمقد

 (.0397()سمخ6/24أىمت٤م فمٛمف()ضم٣مسمؿ

 (.0/043أمحد زمـ فمثامن ايمػمين )ذىمر

 (.35فمثامن ايمٛمًقي أزمق فمٌد ايمرمحـ أـمٛمخ ايمٛم٣ًمئل ايمذي ؽمٌؼ آٞمٖم٣ًم )صمرأمحد زمـ 

 (.3/608()طمط5/5أمحد زمـ فمثامن زمـ إزمراهٝمؿ أزمق زم٘مر ايمٖمٙمٖمل ايمٌٕمدادي )فم٣ًمىمر

 (.692أمحد زمـ فمثامن زمـ أيب ؽمٔمٝمد )أزمق ضمًـ احلغمي()ك

 (.0/030()ذىمر448أمحد زمـ فمثامن زمـ أمحد أزمق فمقم إهبري اخلِمٝم٤م )ت

 (.3/698()شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م()طمط467ثامن زمـ أمحد زمـ أيقب أزمق ؿمٝم٤م ايمًٚم٣ًمر )تأمحد زمـ فم

 (.662()خم٤م369أمحد زمـ فمثامن زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ طمُمٛم٣مم أزمق َمًٔمقد اخلُمٛم٣مَمل )ت

 (.3/411أمحد زمـ فمثامن زمـ أمحد زمـ ئمٗمقب أزمق فمٌد اهلل ايمدوم٣مق )طمط

 (.3/411أمحد زمـ فمثامن زمـ زمرص٣مٓ أزمق همتا ايمٌٙمدي )طمط

 (. 5/03()فم٣ًمىمر3/411أمحد زمـ فمثامن زمـ زمٗم٣مل أزمق ؽمٔمٝمد ايمٌٕمدادي )طمط

 (.3/698()شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م()طمط433أمحد زمـ فمثامن زمـ زمقي٣من أزمق ضمًكم اظمٗمرئ )ت

()شمٗم٥م وم٣ميمف 674ىمريٛم٤م )ت -أمحد زمـ فمثامن زمـ ؽمٔمٝمد أزمق زم٘مر إضمقل

 (.5/2()فم٣ًمىمر3/697اخلْمٝم٤م()طمط

( ) وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: أومرأ ايمٛم٣مس ايمٗمرآن 370ق فم٣ٌمس ايمٗمرؿمٌل )ت أمحد زمـ فمثامن زمـ ؽمٔمٝمد إَمقي أزم

 (.048زم٣ميمرواي٣مت( )صف/

أمحد زمـ فمثامن زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ زمُم٣مر أزمق فمٌد ايمرمحـ ايمٛمًقي )أو أزمق حمٚمد ايمٛم٣ًمئل( )شمٗم٥م صدوق وم٣ميمف ازمـ 

( 670أيب ضم٣مسمؿ ووم٣مل اخلْمٝم٤م: أضم٣مديثف َمًتٗمٝمٚم٥م سمدل فمعم صدوم٥م( )ت

 (.030( )إرؾم٣مد/6/24()ضم٣مسمؿ5/7()فم٣ًمىمر3/635)طمط
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 (.3/410أمحد زمـ فمثامن زمـ فمٝمًك زمـ إزمراهٝمؿ أزمق ٞمٌم اجلالب )شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م()طمط

 (.3/411أمحد زمـ فمثامن زمـ همرج زمـ أزهر )طمط

 (.3/699()طمط5/9)فم٣ًمىمر -نمالم ايم٣ًٌمك-أمحد زمـ فمثامن زمـ همّمؾ أزمق زم٘مر ايمرزمٔمل

 (.3/416()صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م()طمط472ر أزمق همرج زمـ خمٌزي )تأمحد زمـ فمثامن زمـ همّمؾ زمـ صمٔمٖم

أمحد زمـ فمثامن زمـ يمٝم٧م احلٖمري )أو احلٌمي()وم٣مل اخلْمٝم٤م دم ؽمٛمد هق همٝمف:إؽمٛم٣مده َمٓمٙمؿ وهمٝمف نمغم واضمد َمـ 

 (.0/409()يم٣ًمن3/697اظمجٜمقيمكم( )طمط

٣مين )وم٣مل اخلْمٝم٤م: شمٗم٥م، أمحد زمـ فمثامن زمـ حمٚمد زمـ صمٔمٖمر أزمق ضمًكم اظمٗمرئ احلريب ايمٗمْم٣من ايمٌٕمدادي اخلراؽم

( 3/698( )طمط433ووم٣مل ايمداين: شمٗم٥م ضم٣مهمظ و٣مزمط، ووم٣مل ازمـ صمزري: شمٗم٥م ىمٌغم َمُمٜمقر( )ت

 (.53)ايمديمٝمؾ/

( 60( )همٜمرس/353أمحد زمـ فمثامن زمـ َم٘محقل أزمق فم٣ٌمس ايمٖمٗمٝمف إٞمديمز ىم٣من ؾمٝمخ٣ًم هم٣مواًل )ت

 (ىمٟمٞمف ايمذي زمٔمده.020)صف/

 (.3/410()طمط303أمحد زمـ فمثامن زمـ َمٝم٣مج أزمق ضمًـ ايمً٘مري )ت

()شمٗم٥م وم٣ميمف 349أمحد زمـ فمثامن زمـ حيٝمك زمـ فمٚمرو أزمق ضمًكم ايمٔمْمًم ايمٌٕمدادي اظمٗمرئ ايمٌزاز أدَمل )ت

 (.55( )ايمديمٝمؾ/3/410اخلْمٝم٤م ووشمٗمف ايمػموم٣مين وايمًٚمٔم٣مين وايمذهٌل( )طمط

 (.051أمحد زمـ فمجٝمٖمل ايمٔمٌدري أزمق فم٣ٌمس إٞمديمز )جمٜمقل ضم٣مل( )صف/

 (.530يمٙمٌٝمٜمٗمل: صقازمف: أمحد زمـ فمقم. )إحت٣مف/صأمحد زمـ فمدي احل٣مهمظ ؾمٝمخ 

 (.93( )صمر310أمحد زمـ فمراق زمـ أضمٝمد زمـ إؽمح٣مق أزمق ؽمٔمٝمد اخلقارزَمل )ت

 (.034أمحد زمـ فمرم زمـ طمرؾمٝمد ومقيمف )َمٌم 

 (.0/461أمحد زمـ فمِم٣مم أزمق فمقم اظمقصقم )ؤمٝمػ وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل()يم٣ًمن
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()شمٗم٥م صدوق وم٣ميمف ازمـ أيب ضم٣مسمؿ ووم٣مل 676إصٌٜم٣مين )تأمحد زمـ فمِم٣مم زمـ فمٌد اظمجٝمد إٞمِم٣مري أزمق حيٝمك 

 (.6/22()ضم٣مسمؿ0/87()ذىمر4/31أزمقايمُمٝمخ :أضمد ايمثٗم٣مت()ؾمٝمخ

 (.0/61أمحد زمـ فمِمٚم٥م ايمٛمٝم٣ًمزمقري )وم٣مل ايمذهٌل: َمتٜمؿ ه٣مل()يم٣ًمن

 (.0/461أمحد زمـ فمْم٣مء اهلجٝمٚمل ايمٌٌمي )َمؼموك وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل()يم٣ًمن

()وم٣مل اخلْمٝم٤م: روى أضم٣مدي٧م وهؿ همٝمٜم٣م ونمٙمط 89فمقم ايمزاهد )ت أمحد زمـ فمْم٣مء زمـ أمحد ايمػمدذزم٣مري أزمق

نمٙمْم٣ًم هم٣مضمُم٣ًم ، ووم٣مل ايمِمقري: ضمدث فمـ ايمِمٕم٣مر فمـ ازمـ فمرهم٥م أضم٣مدي٧م مل يروه٣م ايمِمٕم٣مر فمـ ازمـ فمرهمف، وٓ 

 (.0/460()يم٣ًمن3/449()طمط429أـمٛمف يتٔمٚمد ايم٘مذب()ت

 (.0380أمحد زمـ فمْمٝم٥م ايمٔمٌز )سمخ

 ٥م.أمحد زمـ فمْمٝم٥م: هق ازمـ حمٚمد زمـ فمْمٝم

 أمحد زمـ فمٗم٣مل احلراين: هق ازمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ يزيد زمـ فمٗم٣مل.

 (.4/405()ؾمٝمخ0/99()شمٗم٥م وم٣ميمف أزمق ايمُمٝمخ()ذىمر618أمحد زمـ فمٗم٥ٌم زمـ َميس )ت

أمحد زمـ فمٗمٝمؾ زمـ حمٚمد زمـ فمقم أزمق همتا ايمٗمٝمز زمـ أيب احلقاهمر )وم٣مل ازمـ فم٣ًمىمر: ىمت٦ٌم فمٛمف وىم٣من ؾمٝمخ٣ًم طمغمًا 

 (.5/64آفمتٗم٣مد)فم٣ًمىمر ىمثغم ايمتالوة صحٝما ايمًامع ضمًـ

 (.0/025أمحد زمـ فمالء أزمق فم٣ٌمس زمـ ؾم٣مء ايمِمٔمدي ايمقراق)ذىمر

 (.04/401()ؽمغم5/061أمحد زمـ فمالء زمـ هالل زمـ فمٚمر ايم٣ٌمهقم )روى فمٛمف مج٣مفم٥م()فم٣ًمىمر

 ( 07/566() ؽمغم 3/403( ) طمط 471أمحد زمـ فمقم أزمق زم٘مر ايمرازي ) ت 

 ( 3/401فمٛمف مج٣مفم٥م ( )طمط )روى  –مخغمة  –أمحد زمـ فمقم أزمق ضمًـ ايمقارق 

 أمحد زمـ فمقم إصٖمٜم٣مين: اؽمؿ صمده: حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ ايمٝمزدي.

 ( 0/048أمحد زمـ فمقم إٞمِم٣مري أزمق فمقم ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ذىمر 
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أمحد زمـ فمقم ايمٌٕمدادي روى ضمديث٣ًم )ووم٣مل ايمراوى فمٛمف : ٓ أدري وهؿ همٝمف أو دفمتف ؾمٜمقة احلدي٧م إلم وؤمف ( 

 ( 0/460)يم٣ًمن 

 (.007( )صمر304ايمٌٜمرام ززم٣مدي )ت أمحد زمـ فمقم

 ( 0/443أمحد زمـ فمقم ايمتقزي ؾمٝمخ اخلْمٝم٤م )وم٣مل ايمذهٌل : يمٝمس زمٗمقى ( )يم٣ًمن 

 (.013أمحد زمـ فمقم اجلرصم٣مين أزمق ايمِمٗمر )صمر

 أمحد زمـ فمقم احل٣مهمظ: اؽمؿ صمده: حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ ايمٝمزدي.

 ( 414( )شمٗم٥م وم٣ميمف ايمدار ومْمٛمل ()ك 682أمحد زمـ فمقم اخلزاز أزمق صمٔمٖمر ايمٌٕمدادي ) ت 

 أمحد زمـ فمقم اخلٝمق ؿمل : اؽمؿ صمده َمًٙمؿ.

 ( 0/465أمحد زمـ فمقم ايمْمرازمٙمز )وم٣مل ايمذهٌل :يمف طمػم َمقوقع( )يم٣ًمن 

 ( 5/86أمحد زمـ فمقم ايمٔمً٘مري أزمق فم٣ٌمس ) فم٣ًمىمر 

 أمحد زمـ فمقم ايمٔم٘مػمي اؽمؿ صمده يزيد

 ( 0/042د زمـ فمقم ايمٕمزال )ذىمر أمح

 أمحد زمـ فمقم ايمٖم٣مَمل: اؽمؿ صمده: أمحد زمـ حمٚمد زمـ ؾمٌٝم٤م.

 ( 3/415أمحد زمـ فمقم ايمٗمْم٣من ) طمط 

 (.94أمحد زمـ فمقم ايمٗمٙمزَمل ايمٌزاز )َمٌم 

 (.002( )صمر306أمحد زمـ فمقم ايمٗمقَمز أزمق فم٣ٌمس )ت

 ( 3/461أمحد زمـ فمقم ايم٘م٣مسم٤م ايمُم٣مفمر ) طمط 

 ( 3/416أمحد زمـ فمقم ايم٘مٙمقذاين ) طمط 

 أمحد زمـ فمقم اظمدائٛمل: اؽمؿ صمده أزمق ضمًـ. 

 ( 5/86أمحد زمـ فمقم اظمروروذي ايمِمٖم٣مر ) روى فمٛمف مج٣مفم٥م( ) فم٣ًمىمر 
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 ( 5/84أمحد زمـ فمقم اظمقصقم اجلقهري ) فم٣ًمىمر 

 (.0142أمحد زمـ فمقم ايمقافمظ اإلؽمؼمزم٣مذي )جمٜمقل ضم٣مل( )صمر 

 صمده: حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ ايمٝمزدي.أمحد زمـ فمقم ايمٝمزدي: اؽمؿ 

 (.5/68أمحد زمـ فمقم زمـ إزمراهٝمؿ أزمق ضمًكم إٞمِم٣مري )روى فمٛمف مج٣مفم٥م()فم٣ًمىمر

 (.0/443أمحد زمـ فمقم زمـ إزمراهٝمؿ زمـ ه٣مؾمؿ أزمق فمقم ايمٗمٚمل )جمٜمقل ضم٣مل()يم٣ًمن

 (.3/402أمحد زمـ فمقم زمـ إزمراهٝمؿ زمـ يقؽمػ ايمٌٕمدادي )جمٜمقل ضم٣مل()طمط

 (.0/443أزمق فم٣ٌمس يمٔمٙمف ازمـ فمقم زمـ طمّمٝم٤م )يم٣ًمن-أو إزم٣مري -ٕي٣مديأمحد زمـ فمقم زمـ أيب اخلِمٝم٤م ا

 يٟميت همٝمٚمـ صمده ضمًكم . -ايمِمٕمغم -أمحد زمـ فمقم زمـ أيب ضمًـ اظمدائٛمل

أمحد زمـ فمقم زمـ أمحد أزمق ضم٣مَمد اخلنوصمردي اظمٗمرئ ايمرازي احل٣مهمظ )وصٖمف ايمٌٝمٜمٗمل زم٣محل٣مهمظ وؽمٚمع َمٛمف 

 (.408( )سم٣مريخ زمٝمٜمؼ ص00وأىمثر فمٛمف( )إحت٣مف/

 (.5/62أمحد زمـ فمقم زمـ أمحد أزمق فم٣ٌمس ايمٌٌمي )فم٣ًمىمر

 (.22أمحد زمـ فمقم زمـ أمحد اظم٠مذن أزمق فمقم اجلرصم٣مين )فمٛمف مج٣مفم٥م وم٣ميمف ايمًٜمٚمل( )صمر

 (.618()خم٤م340أمحد زمـ فمقم زمـ أمحد زمـ أخ احل٣مىمؿ أزمق ضم٣مَمد )ت

 (.3/463طمط()صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م()334أمحد زمـ فمقم زمـ أمحد زمـ إؽمامفمٝمؾ أزمق ضمًكم اظم٠مدب )ت

 (.065( )صمر361أمحد زمـ فمقم زمـ أمحد زمـ مح٣مد اظمٗمري أزمق فم٣ٌمس احلراز صمرصم٣مين)ت

( ) وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمـ أهؾ 536أمحد زمـ فمقم زمـ أمحد زمـ طمٙمػ إٞمِم٣مري أزمق صمٔمٖمر ايمٕمرٞم٣مؿمل )ت 

 (.078ايمٔمٙمؿ واظمٔمرهم٥م وايمذىم٣مء وايمٖمٜمؿ ىمثغم ايمٔمٛم٣مي٥م زم٣ميمٔمٙمؿ َمـ أهؾ ايمرواي٥م وايمدراي٥م( )صف/ 

 (.3/464()شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م()طمط443أمحد زمـ فمقم زمـ أمحد زمـ زيد أزمق ضمًكم احلجقاين ايم٘مقدم )ت

 (.099أمحد زمـ فمقم زمـ أمحد زمـ ؽمٔمدويف احل٣مىمؿ أزمق فمٌد اهلل ايمٛمًقي )شمٗم٥م وم٣ميمف ايمٖم٣مرد()خم٤م
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()شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ 382أمحد زمـ فمقم زمـ أمحد زمـ ؽمٔمٝمد أزمق ضمًكم زمـ أرسم٣مضمل ايمتٕمٙمٌل )ت

 (.5/68فم٣ًمىمرص٣مزمر()

 (.5/67أمحد زمـ فمقم زمـ أمحد زمـ ص٣ميما أزمق ضمًكم ايمْم٣مئل )فم٣ًمىمر

 (.0/443أمحد زمـ فمقم زمـ أمحد زمـ صٌٝما أزمق ايمْم٣مهر ايمدي٣ٌمصمل )ىمذزمف ايمًٙمٖمل()يم٣ًمن

أمحد زمـ فمقم زمـ أمحد زمـ فمقم ايمتٚمٝمٚمل َمقٓهؿ ايمٌزار )وم٣مل اخلْمٝم٤م: أضم٣مديثف َمًتٗمٝمٚم٥م وىم٣من أضمد ايمُمٜمقد 

 (.3/600اظمٔمديمكم()طمط

 (.95أمحد زمـ فمقم زمـ أمحد زمـ فمقم اظمٌمي)صمر

 (.5/65أمحد زمـ فمقم زمـ أمحد زمـ فمٚمر أزمق ضمًـ ايمٌٌمي )جمٜمقل ضم٣مل( )فم٣ًمىمر

 (.57أمحد زمـ فمقم زمـ أمحد زمـ فمٝمًك إؽمدي)فمٙمامء 

()شمٗم٥م وم٣ميمف ايمٖم٣مرد ووم٣مل ايمٌٝمٜمٗمل: ايمُمٝمخ 305أمحد زمـ فمقم زمـ أمحد زمـ حمٚمد أزمق ٞمٌم ايمٖم٣مَمل اخلٛمدومل )ت

 (.06( )إحت٣مف/078()خم٤م9/637( )سم٣مريخ اإلؽمالمايمِم٣ميما

( ) وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمـ أهؾ 310أمحد زمـ فمقم زمـ أمحد زمـ حمٚمد ايمرزمٔمل ايم٣ٌمنم٣ميت أزمق فم٣ٌمس اظمٗمرئ )ت

احلٖمظ وايمٔمٙمؿ وايمذىم٣مء وايمٖمٜمؿ، وىم٣من دم ضمٖمٓمف آي٥م َمـ آي٣مت اهلل سمٔم٣ملم، وىم٣من زمحرًا َمـ زمحقر ايمٔمٙمؿ، وىم٣من ٓ 

 (.085ٗمرآن...( )صف/ٞمٓمغم يمف دم فمٙمؿ ايم

أمحد زمـ فمقم زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ ٓل اهلٚمذاين أزمق زم٘مر ايمُم٣مهمٔمل )شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ووم٣مل ؾمغمويف: ىم٣من شمٗم٥م 

 (.52( )ايمديمٝمؾ/3/409أوضمد زَم٣مٞمف َمٖمتل ايمٌٙمد، ووم٣مل ايمٖمر : َم٣م رأي٦م َمثٙمف وَمدضمف ايمذهٌل( )طمط

 (.605()شمٗم٥م وم٣ميمف ايمٖم٣مرد( )خم٤م305أمحد زمـ فمقم زمـ أمحد زمـ َمٔم٣مذ أزمق ضمًكم ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ت

 (.0/440()يم٣ًمن3/419()روى فمٛمف مج٣مفم٥م()طمط462أمحد زمـ فمقم زمـ أطمُم٣مذ أزمق زم٘مر زمٝمٖمجقر )ت

 (.5/69أمحد زمـ فمقم زمـ إؽمح٣مق أزمق ضم٣مَمد اجلرصم٣مين احل٣مهمظ )فم٣ًمىمر

 (.608أمحد زمـ فمقم زمـ إؽمح٣مق احلٙمقاين )ومط
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 (.3/407أمحد زمـ فمقم زمـ إؽمح٣مق ايمدٓل )طمط

 فمقم زمـ إؽمٙمؿ أزم٣مر: اؽمؿ صمده َمًٙمؿ يٟميت .أمحد زمـ 

 (.034( )إرؾم٣مد/010()ؿم٤م3/415أمحد زمـ فمقم زمـ إؽمامفمٝمؾ ايمٗمْم٣من ايمٌٕمدادي )جمٜمقل ضم٣مل( )طمط

 (.3/417()شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م()طمط690أمحد زمـ فمقم زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ فمقم أزمق فم٣ٌمس ايم٘مٛمدي )ت

: ٓ أدري ايمٌالء َمٛمف أو َمـ ؾمٝمخف، ووم٣مل أمحد زمـ فمقم زمـ أهمْما فمـ حيٝمك زمـ زهدم زمْم٣مَم٣مت )وم٣مل ازمـ فمدي

هق دم ٞمٖمًف إذا ضمدث فمـ ايمثٗم٣مت  –أمحد  -ازمـ ضم٣ٌمن: ايمٌالء همٝمٜم٣م َمـ حيٝمك زمـ زهدم وأَم٣م

 (.0/443همِمدوق()يم٣ًمن

( ) وم٣مل احل٣مىمؿ :ؿمغم ؿمرأ فمٙمٝمٛم٣م ،ويقهٛمف احل٣مىمؿ هبذا ايمٗمقل ،ووم٣مل ايمذهٌل 408أمحد زمـ فمقم زمـ أٞمِم٣مري ) ت 

 ( 0/466:واهـ ( )يم٣ًمن 

 (.3/466()شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )طمط300أمحد زمـ فمقم زمـ أيقب زمـ َمٔم٣مذم أزمق ضمًـ ايمٔم٘مػمي )ت

أمحد زمـ فمقم زمـ زمدران احلٙمقاين اظمٗمرئ )وم٣مل ايمذهٌل: صدوق ؤمٖمف ازمـ ٞم٣مس، وداهمع فمٛمف احل٣مهمظ( 

 (.0/469)يم٣ًمن

حل٣مىمؿ: نمغم حمٚمقد ()وم٣مل ا471ايمديٛم٣مري ايمٌٕمدادي )ت -أوؾمؽ –أمحد زمـ فمقم زمـ زم٣ًمم أزمق ضمًكم زمـ ؽمٌؽ 

 (.0/025()ذىمر0/469فمٛمد ايمٌٕمداديكم()يم٣ًمن

 (.4/679()ؾمٝمخ0/94()جمٜمقل ضم٣مل()ذىمر673أمحد زمـ فمقم زمـ زممم زمـ فمٌد اظمٙمؽ إَمقي )ت

 همٝمٚمـ صمده إطمُم٣مذ.–سمٗمدم  –أمحد زمـ فمقم زمـ زمٝمٖمجقر أزمق زم٘مر أطمُم٣مذ 

خ واظمِمٛمٖم٣مت )اإلَم٣مم ايم٘مٌغم حمدث أمحد زمـ فمقم زمـ شم٣مزم٦م أزمق زم٘مر اخلْمٝم٤م ايمٌٕمدادي اإلَم٣مم ص٣مضم٤م ايمت٣مري

ايمُم٣مم وايمٔمراق ص٣مضم٤م ايمتِم٣مٞمٝمػ وم٣ميمف ايمذهٌل. ووم٣مل ازمـ َم٣مىمقٓ: ىم٣من ذا َمٔمرهم٥م وضمٖمظ وإسمٗم٣من ووٌط 

يمٙمحدي٧م وسمٖمٛمٛم٣ًم دم فمٙمٙمف وأؽم٣مٞمٝمده.. مل ي٘مـ زمٔمد ايمدارومْمٛمل َمثٙمف. ووم٣مل ايمًٚمٔم٣مين: ىم٣من شمٗم٥م ضمج٥م طمتؿ زمف 

 (.0105احلٖم٣مظ...( )سمذىمرة احلٖم٣مظ 
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( )وم٣مل ازمق ٞمٔمٝمؿ : َمتٗمـ، ووم٣مل ايمٛم٣ًمئل: شمٗم٥م ، وَمرة : ٓ 699قم زمـ صم٣مرود أزمق صمٔمٖمر إصٌٜم٣مين )تأمحد زمـ فم

 (.0/007()ذىمر4/577()ؾمٝمخ017زمٟمس زمف(. )ؿم٤م

 (.25أمحد زمـ فمقم زمـ صمٔمٖمر ايمٗمزاز أزمق وم٣مؽمؿ اجلرصم٣مين )صمر

 (.5/30فم٣ًمىمرأمحد زمـ فمقم زمـ صمٔمٖمر زمـ حمٚمد أزمق زم٘مر احلٙمٌل ايمقراق ايمقاصقم )روى فمٛمف مج٣مفم٥م( )

 (.3/404أمحد زمـ فمقم زمـ ضمٌٝمش ايمرازي )شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م()طمط

 (.92أمحد زمـ فمقم زمـ ضمداد)فمٙمامء 

 (014()ؿم٤م3/415أمحد زمـ فمقم زمـ ضمًـ أزمق ايمِمٗمر ايمتٚمٝمٚمل ايميير ايمٗمٚمل )طمط

 (.5/39أمحد زمـ فمقم زمـ ضمًـ أزمق زم٘مر إؿمرازمٙمز )فم٣ًمىمر

 (.5/51اظمٗمرئ )فم٣ًمىمرأمحد زمـ فمقم زمـ ضمًـ أزمق َمٛمِمقر إؽمدازم٣مذي 

 (.58أمحد زمـ فمقم زمـ ضمًـ اخلقٓين ايم٘مٛم٣مين)فمٙمامء 

 (.5/50أمحد زمـ فمقم زمـ ضمًـ زمـ أيب همّمؾ أزمق ٞمٌم اظمٗمرئ )جمٜمقل ضم٣مل()فم٣ًمىمر

أمحد زمـ فمقم زمـ ضمًـ زمـ إؽمح٣مق زمـ صمٔمٖمر أزمق فم٣ٌمس ايمٌزاز ايم٘م٣ًمئل اظمٌمي روى فمٛمف ايمٌٝمٜمٗمل وازمـ 

 (.04دهل٣مث.) إحت٣مف/

 (.3/409( )شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م()طمط313ـ ضمًـ زمـ زممم أزمق فمٌد اهلل ايمٗمْم٣من )تأمحد زمـ فمقم زم

 (.3/413أمحد زمـ فمقم زمـ ضمًـ زمـ صم٣مزمر أزمق فم٣ٌمس ايمػمهب٣مري )شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م()طمط

 (.0/443أمحد زمـ فمقم زمـ ضمًـ زمـ ؾم٣مذان ايمٗمٚمل أزمق فم٣ٌمس )ىمذزمف ايمًٜمٚمل()يم٣ًمن

ًـ ايمِمٕمغم اظمٌمي أزمقزي٣مد )وم٣مل ازمـ يقٞمس:مل ي٘مـ زمذاك أمحد زمـ فمقم زمـ ضمًـ زمـ ؾمٔمٝم٤م اظمدائٛمل ازمـ أيب ضم

وىم٣من صمقادًا ضمًـ احلٖمظ، ووم٣مل َمًٙمٚم٥م: ىم٣من ىمثغم اظمجقن وٓ ٞمح٤م أن ي٘مت٤م فمـ َمثٙمف 

 (.31()يقٞمس0/453()ضم٣ٌمن0/462رء()يم٣ًمن

 (.3/466()شمٗم٥م هم٣موؾ وم٣ميمف اخلْمٝم٤م()طمط361أمحد زمـ فمقم زمـ ضمًـ زمـ فمقم أزمق ضمًـ ازمـ زم٣مدا )ت
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 (.5/34زمـ ضمًـ زمـ حمٚمد زمـ ؾم٣ممهرد أزمق فمٚمرو ايمِمغمدم ايمٌٌمي احل٣مهمظ )فم٣ًمىمرأمحد زمـ فمقم 

 (.0/466)وم٣مل اخلْمٝم٤م: مل ي٘مـ زمثٗم٥م()يم٣ًمن451أمحد زمـ فمقم زمـ ضمًٛمقيف اظمٗمرئ أزمق ضم٣مَمد ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ت

 (.5/54أمحد زمـ فمقم زمـ ضمًكم أزمق زرفم٥م ايمرازي )سمٗمدم دم أمحد زمـ ضمًكم ()فم٣ًمىمر

 (.5/56فمقم اخلٝم٣مط )شمٗم٥م وم٣ميمف صمٔمٖمر اظمرانمل()فم٣ًمىمر أمحد زمـ فمقم زمـ ضمًكم أزمق

أمحد زمـ فمقم زمـ ضمًكم اظمدائٛمل ازمـ أيب ايمِمٕمغم)ووم٣مل ايمدارومْمٛمل: ٓ زمٟمس زمف وذىمره ازمـ ومْمٙمقزمٕم٣م دم شمٗم٣مسمف( 

 (.032)إرؾم٣مد/

 (.5/56()فم٣ًمىمر015أمحد زمـ فمقم زمـ ضمًكم زمـ إزمراهٝمؿ أزمق فم٣ٌمس ايمْمػمي ايمٕم٣مزي )جمٜمقل ضم٣مل()ؿم٤م

 (0/056زمـ ضمًكم زمـ أيب فمٚمغم اظمٗمرئ أزمق زم٘مر )ذىمر أمحد زمـ فمقم 

 (.5/54أمحد زمـ فمقم زمـ ضمًكم زمـ أمحد ايمٔمٙمقي )فم٣ًمىمر

 (.3/404أمحد زمـ فمقم زمـ ضمًكم زمـ ضم٣ٌمن )طمط

 (.5/55()فم٣ًمىمر547أمحد زمـ فمقم زمـ ضمًكم زمـ زيد أزمق ضمًكم زمـ ىمقدم ايمٔمْم٣مر )ت

 (.05/635()ؽمغم694قري )تأمحد زمـ فمقم زمـ ضمًكم زمـ ؾمٜمري٣مر أزمق زم٘مر ايمرازي ايمٛمٝم٣ًمزم

()صدوق وم٣ميمف 336أمحد زمـ فمقم زمـ ضمًكم زمـ حمٚمد أزمق ضمًكم اظمحت٤ًم ازمـ سمقزي )ت

 (.3/463اخلْمٝم٤م()طمط

 (.0/463أمحد زمـ فمقم زمـ طمِمٝم٤م ايمرازي ؾمٝمٔمل )وم٣مل ايمْمقد : مل ي٘مـ زمذاك ايمثٗم٥م دم احلدي٧م()يم٣ًمن

 (.0/441أمحد زمـ فمقم زمـ دزم٣مس )يم٣ًمن

ريثٝمثل أزمق زم٘مر )وم٣مل ؾمج٣مع ايمذهقم: ىم٣من ؤمٝمٖم٣ًم جمٚمٔم٣ًم فمعم ؤمٖمف، ووم٣مل ازمـ أمحد زمـ فمقم زمـ زىمري٣م ايمْم

ايمٛمج٣مر: أمجٔمقا فمعم سمرك آضمتج٣مج زمف، ووم٣مل احل٣مهمظ: َم٣م روى فمٛمف ايمًٙمٖمل همٜمق َمـ صحٝما ؽمامفم٣مسمف( 

 (.0/440)يم٣ًمن

 (.3/416أمحد زمـ فمقم زمـ ؽمٔمٝمد ايمٌٕمدادي أزمق زم٘مر زمـ فمقم )شمٗم٥م وم٣ميمف ايمٛم٣ًمئل()طمط
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 (.0/460زمـ ؽمٙمامن أزمق زم٘مر اظمروزي )وم٣مل ايمدارومْمٛمل: يّمع احلدي٧م( )يم٣ًمنأمحد زمـ فمقم 

 (.3/414أمحد زمـ فمقم زمـ ؽمٜمؾ ايمدوري )روى فمٛمف مج٣مفم٥م()طمط

 (.0/446أمحد زمـ فمقم زمـ ؽمٜمؾ اظمروزي )جمٜمقل وم٣ميمف ازمـ ضمزم( )يم٣ًمن

 (.3/461أمحد زمـ فمقم زمـ ؽمٜمالن أزمق فمٌد اهلل ايم٘م٣ًمئل )صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م()طمط

 (.0/056زمـ فمقم زمـ ذيس زمـ حمٚمد أزمق فم٣ٌمس إصٌٜم٣مين )ذىمر أمحد 

 (.0/443أمحد زمـ فمقم زمـ ؾمٝمخ)وم٣مل ايمذهٌل: ٓئمرف()يم٣ًمن

 (.0/466أمحد زمـ فمقم زمـ صدوم٥م فمـ أزمٝمف )وم٣مل ايمذهٌل: اهتٚمف ايمدارومْمٛمل زمقوع احلدي٧م()يم٣ًمن

 (.5/59أمحد زمـ فمقم زمـ ؿم٣مهر أزمق ايمػمىم٣مت ايمٌٕمدادي )فم٣ًمىمر

 (.3/606فمٌد اجل٣ٌمر أزمق ؽمٜمؾ ايم٘مٙمقذاين ازمـ صمػمويف)طمط أمحد زمـ فمقم زمـ

 (.38أمحد زمـ فمقم زمـ فمٌد ايمرضمٝمؿ ايمت٣مصمر أزمق ضم٣مَمد ايمِمٖم٣مر ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ٞمٝم٣ًمزمقر/

 أمحد زمـ فمقم زمـ فمٌد اهلل ايمًٙمٚمل: صقازمف ازمـ فمٌٝمد اهلل .

 (.5/26()فم٣ًمىمرأمحد زمـ فمقم زمـ فمٌد اهلل زمـ ؽمٔمٝمد أزمق طمغم ايم٘مٙمٖمل احلٚميص احل٣مهمظ )رو فمٛمف مجع نمٖمغم

)فمٛمف مجع ىمثغم، ووم٣مل  -ازمـ طمٙمػ  -أمحد زمـ فمقم زمـ فمٌد اهلل زمـ فمٚمر ايمُمغمازي ايمٛمٝم٣ًمزمقري أزمق زم٘مر إري٤م 

 (.08/378( )ؽمغم 387ايمٖم٣مرد: اظمحدث اظمتٗمـ صحٝما ايمًامع، ووم٣مل إؽمامفمٝمؾ احل٣مهمظ: شمٗم٥م( )ت 

 (.5/59أمحد زمـ فمقم زمـ فمٌد اهلل زمـ حمٚمد أزمق صمٔمٖمر ايم٘مقدم )فم٣ًمىمر

()شمٗم٥م وم٣ميمف 337أمحد زمـ فمقم زمـ فمٌد اهلل زمـ َمٛمِمقر أزمق زم٘مر اظم٠مدب ايمْمػمي ايمزصم٣مصمل )ت

 (.3/465اخلْمٝم٤م()طمط

 (.3/464()شمٗم٥م شم٦ٌم وم٣ميمف اخلْمٝم٤م()طمط364أمحد زمـ فمقم زمـ فمٌدوس أزمق ٞمٌم اجلِم٣مص إهقازي )ت

 (.5/24أمحد زمـ فمقم زمـ فمٌٝمد اهلل زمـ فمقم أزمق ٞمٌم ايمًٙمٚمل )روى فمٛمف مج٣مفم٥م()فم٣ًمىمر

 (.3/466()شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م()طمط360أمحد زمـ فمقم زمـ فمثامن زمـ صمٛمٝمد أزمق ضمًكم ازمـ ؽمقادي )ت
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 (.77أمحد زمـ فمقم زمـ فمْم٣مء ايمًٜمٚمل اظمٌمي)فمٙمامء 

 (.072أمحد زمـ فمقم زمـ فمالء اجلرصم٣مين )شمٗم٥م وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل()صم٣مَمع

ل ايمدارومْمٛمل: ىم٣من شمٗم٥م وأي شمٗم٥م، ()شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ووم٣م468أمحد زمـ فمقم زمـ فمالء اجلقزصم٣مين أزمق فمٌد اهلل )ت

( 3/419ووم٣مل ايمٗمقاس: ايمُمٝمخ ايمِم٣ميما ايمثٗم٥م اظمٟمَمقن، ووم٣مل ايمذهٌل: ايمُمٝمخ اظمحدث ايمثٗم٥م ايمٗمدوة( )طمط

 (.58)ايمديمٝمؾ/

 (.3/400أمحد زمـ فمقم زمـ فمٚمر زمـ ضمٌٝمش أزمق ؽمٔمٝمد ايمرازي إؾمٔمري )شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م()طمط

 (.3/402اظمُمْم٣مضمل )شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م()طمط أمحد زمـ فمقم زمـ فمٚمر زمـ ضمًكم أزمق ضمًكم احلريري

 (.3( )جمٜمقل ضم٣مل( )صمر654أمحد زمـ فمقم زمـ فمٚمران اجلرصم٣مين )ت

أمحد زمـ فمقم زمـ فمٚمرو ايمًٙمٝمامين أزمق همّمؾ ايمٌٝم٘مدي ايمٌخ٣مري )احل٣مهمظ اظمحدث وم٣ميمف ايمذهٌل، ووم٣مل ازمـ ضمجر: 

 (.56( )ٞمٝم٣ًمزمقر/002( )حتٖم٥م/921( )سمذىمرة احلٖم٣مظ 313ضم٣مهمظ َمتٗمـ( )ت 

 (.3/412د زمـ فمقم زمـ فمٝمًك زمـ َم٣ميمؽ أزمق فمٌد اهلل ايمرازي )روى فمٛمف مج٣مفم٥م()طمطأمح

( ) وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمـ أهؾ احلٖمظ 561أمحد زمـ فمقم زمـ نمزيمقن إَمقي أزمق صمٔمٖمر إٞمديمز )ت 

 (.029واظمٔمرهم٥م وايمذىم٣مء( )صف/

 (.5/25أمحد زمـ فمقم زمـ همرج أزمق زم٘مر احلٙمٌل )روى فمٛمف مج٣مفم٥م()فم٣ًمىمر

 (.0147وم٣ميمف اإلدريز( )صمر  -ـ فمقم زمـ همّمؾ اإلؽمؼمزم٣مذي أزمق ؽمٜمؾ )شمٗم٥م أمحد زم

 (.3/408أمحد زمـ فمقم زمـ همّمؾ زمـ طم٣ميمد أزمق همرج ايمٌٛمدار )طمط

 (.5/29()سم٣ميمػ()فم٣ًمىمر393أمحد زمـ فمقم زمـ همّمؾ زمـ ؿم٣مهر أزمق همّمؾ )ت

 (.3/414واخلْمٝم٤م()طمط()شمٗم٥م وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل 682أمحد زمـ فمقم زمـ همّمٝمؾ أزمق صمٔمٖمر اخلزاز اظمٗمرئ )ت

أمحد زمـ فمقم زمـ َمثٛمك زمـ حيٝمك أزمق ئمعم اظمقصقم ص٣مضم٤م اظمًٛمد )وم٣مل احل٣مهمظ ايمذهٌل :احل٣مهمظ ايمثٗم٥م حمدث 

اجلزيرة وم٣مل أزمق زىمري٣م إزدي: ىم٣من َمـ أهؾ ايمِمدق وإَم٣مٞم٥م ىمثغم احلدي٧م صٛمػ اظمًٛمد. ووم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن: 
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أهؾ ايمٔمٌم فمعم شمٗمتف وإسمٗم٣مٞمف. ووم٣مل ايمدارومْمٛمل: شمٗم٥م َمٟمَمقن  هق َمـ اظمتٗمٛمكم دم ايمرواي٣مت. ووم٣مل ازمـ َمٛمده: أمجع

َمقشمقق زمف. ووم٣مل احل٣مىمؿ: شمٗم٥م َمٟمَمقن. ووم٣مل اخلٙمٝمقم : شمٗم٥م َمتٖمؼ فمٙمٝمف روٝمف احلٖم٣مظ وأطمرصمقه دم صح٣مضمٜمؿ.( 

 (.03/073( )ؽمغم038( )إرؾم٣مد/417)ت

 ( 3/404أمحد زمـ فمقم زمـ حمٚمد أزمق زم٘مر ايمٛمٝم٣ًمزمقري )طمط 

 (.5/028ضمًكم إدي٤م ايمٌٕمدادي )فم٣ًمىمر أمحد زمـ فمقم زمـ حمٚمد أزمق

 (.3/416أمحد زمـ فمقم زمـ حمٚمد ايمٌٌمي أزمق فمٌد اهلل ايمٔمٚمل)شمٗم٥م وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل()طمط

 (.5/71أمحد زمـ فمقم زمـ حمٚمد ايمرَم٣مين أزمق فمٌد اهلل ايمٛمحقي )فم٣ًمىمر

 (.39أمحد زمـ فمقم زمـ حمٚمد ايمٖم٣مَمل أزمق زم٘مر ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ٞمٝم٣ًمزمقر/

()وم٣مل ازمـ أيب ايمٖمقارس وىم٣من دم ىمتٌف زمٔمض ٣499مسم٤م أزمق صمٔمٖمر )تأمحد زمـ فمقم زمـ حمٚمد ايم٘م

 (.3/465اوْمراب()يم٣ًمن

 (.50أمحد زمـ فمقم زمـ حمٚمد ايمقراق أزمق فمٚمرو ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ٞمٝم٣ًمزمقر/

( )وم٣مل أزمق إؽمامفمٝمؾ 368أمحد زمـ فمقم زمـ حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ َمٛمجقيف أزمق زم٘مر ايمٝمزدي إصٌٜم٣مين )ت

ٌمم/ ووم٣مل ايمذهٌل: اإلَم٣مم احل٣مهمظ َمـ احلٖم٣مظ إشم٣ٌمت اظمِمٛمٖمكم ووم٣مل إٞمِم٣مري: أضمٖمظ َمـ رأي٦م َمـ ايم

ايمٖم٣مرد: أضمد ضمٖم٣مظ زَم٣مٞمف وهمرؽم٣من أهؾ احلدي٧م َمـ أومراٞمف ىمت٤م ايم٘مثغم وصٛمػ فمقم ايمِمحٝمحكم، ووم٣مل 

ايمًٚمٔم٣مين: احل٣مهمظ إصٌٜم٣مين، ىم٣من َمـ احلٖم٣مظ اظمتٗمٛمكم وىم٣من إَم٣مَم٣ًم هم٣مواًل َم٘مثرًا َمـ احلدي٧م، ووم٣مل ازمـ ٞم٣مس 

( 4/0185( )سمذىمرة احلٖم٣مظ03يـ: ىم٣من أضمد احلٖم٣مظ اظمجقديـ شمٗم٥م َمـ إشم٣ٌمت..( )إحت٣مف/ايمد

 (.07/348()ؽمغم096(()خم٤م7/25( )سمقوٝما اظمُمتٌف00/394)إٞم٣ًمب

 (.05أمحد زمـ فمقم زمـ حمٚمد زمـ أيب َمٛمِمقر ايمداَمٕم٣مين أزمق َمٛمِمقر ايمٌٝمٜمٗمل فمٛمف ايمٌٝمٜمٗمل ) إحت٣مف/

 (.3/405()شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م()طمط479ر زمـ أيب ؿم٣ميم٤م )تأمحد زمـ فمقم زمـ حمٚمد زمـ أمحد أزمق صمٔمٖم

 (.3/405أمحد زمـ فمقم زمـ حمٚمد زمـ أمحد أزمق ضمًـ ايمرهم٣م ازمـ ومزومز )شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م()طمط
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 (.3/418()طمط0/443()يم٣ًمن697أمحد زمـ فمقم زمـ حمٚمد زمـ أمحد أزمق ضمًكم ايمُمْمقي )ت

 أمحد زمـ فمقم زمـ حمٚمد زمـ صم٣مرود )سمٗمدم همٝمٚمـ اؽمؿ صمده اجل٣مرود(.

 (.5/70أمحد زمـ فمقم زمـ حمٚمد زمـ ضمًكم أزمق ضمًكم احلًٝمٛمل )فم٣ًمىمر

 (.0/465أمحد زمـ فمقم زمـ حمٚمد زمـ ضمًكم ايمٛمِمٝمٌل )وم٣مل احل٣مهمظ: ىم٣من يرَمك زم٣ميم٘مذب( )يم٣ًمن

روى فمٛمف ايمٌٝمٜمٗمل  -ازمـ فمٚمُمٙمٝمؼ –أمحد زمـ فمقم زمـ حمٚمد زمـ ص٣ميما أزمق ؿمٝم٤م ايمْم٣ميمٌل اجلٔمٖمري ايم٘مقدم 

 (.6/335( )اظمقوا يمٙمخْمٝم٤م 07وأزمق ايمٌٗم٣مء احل٣ٌمل. ) إحت٣مف/واخلْمٝم٤م وحمٚمد زمـ حمٚمد ايمُرزي 

 (.0/027أمحد زمـ فمقم زمـ حمٚمد زمـ فمٌد ايمرضمٝمؿ أزمق فمقم ايمرازي احل٣مهمظ )ذىمر

 (.3/465()صدوق وم٣ميمف إزدي()طمط339أمحد زمـ فمقم زمـ حمٚمد زمـ فمقم أزمق همتا إي٣مدي )ت

 (.3/465ف اخلْمٝم٤م()طمطأمحد زمـ فمقم زمـ حمٚمد زمـ َمقؽمك أزمق ذر اإلؽمؼمازم٣مذي )شمٗم٥م وم٣ميم

 (.3/404أمحد زمـ فمقم زمـ حمٚمد زمـ ٞمٌم ايم٘م٣مسم٤م )طمط

 (.3/401أمحد زمـ فمقم زمـ حمٚمد زمـ حيٝمك أزمق زم٘مر ايم٣ًمَمري )طمط

( ) شمٗم٥م وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل واخلْمٝم٤م( )ؽمغم 691أمحد زمـ فمقم زمـ َمًٙمؿ أزمق فم٣ٌمس أزم٣مر ايمٛمخُمٌل ) ت 

 ( 5/76( ) فم٣ًمىمر 3/412( )طمط 04/334

 ( 7/469( ) يم٣ًمن 697َمِمٔم٤م أزمق فم٣ٌمس ايمٌٕمدادي ) ت  أمحد زمـ فمقم زمـ

 ( 3/418()صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ()طمط 409أمحد زمـ فمقم زمـ َمٔمٌد زمـ ضم٣ٌمن أزمق فمٌد اهلل ايمُمٔمغمي ) ت 

 (.53أمحد زمـ فمقم زمـ َمٜمٙم٤م اجلٌقم اظمٗمرئ أزمق فم٣ٌمس ايمٗمرؿمٌل فمٛمف يقٞمس زمـ فمٌد اهلل ايمٗم٣م  )صف/

 ( 0/033أمحد زمـ فمقم زمـ َمقؽمك إصٌٜم٣مين )ذىمر 

 ( 3/408أمحد زمـ فمقم زمـ ه٣مرون أزمق همتا اظمٛمجؿ ) طمط 
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( )وم٣مل ازمـ ضمذاء: ىم٣من أضمٖمظ َمـ يمٗمٝم٦م ٓطمتالف 322أمحد زمـ فمقم زمـ ه٣مؾمؿ اظمٗمرئ اظمٌمي أزمق فم٣ٌمس )ت

( )َمٌم 082)صف/ ايمٗمراء وأطم٣ٌمرهؿ. ووم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من رصماًل ؽم٣مىمٛم٣ًم فمٖمٝمٖم٣ًم وهمٝمف زمٔمض ايمٕمٖمٙم٥م(

451.) 

 ( 5/75أمحد زمـ فمقم زمـ هٝمثؿ )فم٣ًمىمر 

( ) 0/465()ىمذزمف ازمـ طمغمون ( )يم٣ًمن 320أمحد زمـ فمقم زمـ حيٝمك زمـ فم٣ٌمس إؽمدي ازم٣مذي اظمٗمري ) ت 

 ( 3/462طمط 

 ( 3/404( ) شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ( )طمط 483أمحد زمـ فمقم زمـ حيٝمك زمـ فمقف أزمق زم٘مر إزدي اظمٔمٚمري ) ت 

 ( 3/466 زمـ يزداد أزمق زم٘مر ايمٗم٣مرئ إفمقر )شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ( )طمط أمحد زمـ فمقم

()فم٣ًمىمر 3/412) جمٜمقل ضم٣مل ()طمط  –طمنو  –أمحد زمـ فمقم زمـ يزيد أزمق صمٔمٖمر ايمٔم٘مػمي ايمقادي 

5/72 ) 

 ( 5/81أمحد زمـ فمقم زمـ يقؽمػ أزمق زم٘مر اخلزاز اظمري ) فم٣ًمىمر 

 ( 3/442أمحد زمـ فمٙمٝمؾ اظمْمغمي ) طمط 

 ( 5/85أمحد زمـ فمامر إؽمدي ) فم٣ًمىمر 

أمحد زمـ فمامر زمـ أيب فم٣ٌمس اظمٜمروي اظمٗمرئ أزمق فم٣ٌمس ايمٗمغمواين ) وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من فم٣مظم٣ًم زم٣ميمٗمراءات 

 (.088وأداب َمتٗمدَم٣ًم همٝمٜم٣م...( )صف/

 ( 8/56أمحد زمـ فمامر زمـ طم٣ميمد ايمقاؽمْمل ) ضم٤م 

 (0/445()يم٣ًمن 7/089ومْمٛمل ( )طمط أمحد زمـ فمامر زمـ ٞمٌم ايمدَمُمٗمل ) َمؼموك وم٣ميمف ايمدار 

أمحد زمـ فمامرة أزمق فمامرة ايم٘مرطمل أوايم٘مرصمل ـ زم٣مجلٝمؿ ـ )وم٣مل أزمق ايمُمٝمخ : ىم٣من ضم٣مهمٓم٣ًم ديٛم٣ًم ووم٣مل أزمقٞمٔمٝمؿ :ىم٣من 

 ( 3/670()ؾمٝمخ 0/038َمـ احلٖم٣مظ( )ذىمر 

 (3/691أمحد زمـ فمٚمر ايمػمذفمل ) طمط 
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 (.67أمحد زمـ فمٚمر ايمٌٌمي ؾمٝمخ ايمْمػمي )ؿمػمي/

 (3/696ٕمدادي أزمق زم٘مر ) طمط امحد زمـ فمٚمر ايمٌ

 ( 0/023أمحد زمـ فمٚمر اجلرصم٣مين )ذىمر 

 ( 3/682أمحد زمـ فمٚمر اخلٙمٗم٣مين ) طمط 

 (.0/037أمحد زمـ فمٚمر ايمٔمالف ايمرازي )دفم٣مء 

 ( 0/035أمحد زمـ فمٚمر ايمٔمٚمرىمل )ذىمر 

 ( 5/91أمحد زمـ فمٚمر زمـ أزم٣من زمـ ويمٝمد أزمق صمٔمٖمر ايمٖم٣مرد )روى فمٛمف مج٣مفم٥م () فم٣ًمىمر 

 ـ إزمراهٝمؿ اظمِم٣مضمٖمل: هق ازمـ حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ اظمِم٣مضمٖمل.أمحد زمـ فمٚمر زم

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من 451أمحد زمـ فمٚمر زمـ أيب ايمُمٔمري ايمقراق اظمٗمرئ ومرؿمٌل أزمق زم٘مر إٞمديمز )ت

 (.0أهؾ ومرؿم٥ٌم يٟمطمذون فمٛمف ويٗمرءون فمٙمٝمف ايمٗمرآن( )صف/

 ( 3/695( )طمط  أمحد زمـ فمٚمر زمـ أمحد إزمراهٝمؿ أزمق فم٣ٌمس ايمػمَم٘مل )صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م

 ( 3/693()شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ( )طمط 307أمحد زمـ فمٚمر زمـ أمحد أزمق زم٘مر ايمدٓل )ت 

 (.010( )أشمٛمقا فمٙمٝمف( )صمر310أمحد زمـ فمٚمر زمـ أمحد اظمْمرز أزمق فمٚمرو ايمٌ٘مر آزم٣مذي )ت

 (.94أمحد زمـ فمٚمر زمـ أمحد زمـ ضمًـ اظمٙمْمل)فمٙمامء 

 ( 3/694()شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ( )طمط 312أمحد زمـ فمٚمر زمـ أمحد زمـ فمثامن زمـ ؾم٣مهكم ايمٌٕمدادي ) ت 

 (.025أمحد زمـ فمٚمر زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمٌد ايمقاضمد )َمٌم 

()وم٣مل ايمٔمتٝمٗمل :ىم٣من همٝمف سم٣ًمهؾ دم احلدي٧م ، ووم٣مل 484أمحد زمـ فمٚمر زمـ أمحد زمـ حيٝمك أزمق زم٘مر ايمرويا ) ت 

 ( 3/696()طمط 0/447٘مـ زمذاك ( )يم٣ًمن ازمـ أيب ايمٖمقارس :مل ي

 (.26( )نمرزم٣مء/681أمحد زمـ فمٚمر زمـ أؽم٣مَم٥م )ت
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( أمحد زمـ فمٚمر زمـ صم٣مزمر:يٟميت 5/90أمحد زمـ فمٚمر زمـ أؾمٔم٧م أزمق زم٘مر ايمًٚمرومٛمدي ) جمٜمقل ضم٣مل ( )فم٣ًمىمر 

 :ازمـ فمٚمرو.

حل٣مهمظ ايمثٗم٥م ( )اإلَم٣مم ا378)ت -ازمـ دٓئل -أمحد زمـ فمٚمر زمـ أٞمس زمـ دهل٣مث ايمٔمذري أزمق فم٣ٌمس إٞمديمز

وم٣ميمف ايمذهٌل/ وروى فمٛمف مج٣مفم٥م، وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: وىم٣من َمٔمتٛمٝم٣ًم زم٣محلدي٧م وٞمٗمٙمف وروايتف ووٌْمف َمع شمٗمتف 

 (.08/527( )ؽمغم 030وصماليم٥م ومدره وفمٙمق إؽمٛم٣مده( )صف/ 

 ( 3/695()طمط 347أمحد زمـ فمٚمر زمـ ضمًـ زمـ خمٙمد أزمق زم٘مر ايمٔم٘مػمي ) ت 

 ( 5/93()فم٣ًمىمر 3/396()شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ( )طمط 493ت أمحد زمـ فمٚمر زمـ طمرؾمٝمد ومقيمف إصٌٜم٣مين ) 

()صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ( )طمط 335أمحد زمـ فمٚمر زمـ روح زمـ فمقم أزمق ضمًكم ايمٛمٜمرواين ) ت 

 ( 0/447()يم٣ًمن 3/692

 أمحد زمـ فمٚمر زمـ رويا : سمٗمدم ومري٣ًٌم اؽمؿ صمده أمحد.

( 3/687) جمٜمقل ضم٣مل ( )طمط ( َمـ أئٚم٥م ايمُم٣مهمٔمٝم٥م 412أمحد زمـ فمٚمر زمـ هي٨م أزمق فم٣ٌمس ايمٗم٣م  ) ت 

 ( 019)ؿم٤م 

 (.661أمحد زمـ فمٚمر زمـ ؽمٔمٝمد اجلٜم٣مزي )سم٘مٙمؿ همٝمف وم٣ميمف احل٣ٌمل( )َمٌم 

 (.57أمحد زمـ فمٚمر زمـ ؽمٝمٛمقيف اظمروزي )ٞمٝم٣ًمزمقر/

 ( 5/96أمحد زمـ فمٚمر زمـ فم٣ٌمس زمـ ويمٝمد زمـ صمٙمٝمد ) فم٣ًمىمر 

 ( 0/447أمحد زمـ فمٚمر زمـ فمٌد ايمرمحـ أزمق ضمًكم ايمػمدفمل َمٔمتزرم )يم٣ًمن 

 (693/ 3( )شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ( )طمط 300أمحد زمـ فمٚمر زمـ فمٌد ايمٔمزيز زمـ حمٚمد أزمق ضمًـ اهل٣مؾمٚمل ) ت 

أزمق وم٣مؽمؿ إٞمديمز ) وم٣مل اخلقٓين: ىم٣من  -ازمـ فمِمٖمقر -أمحد زمـ فمٚمر زمـ فمٌد اهلل زمـ َمٛمْمقر احليَمل

 (.59صف/( )301هم٣مواًل ص٣محل٣ًم فم٣موماًل زاهدًا دم ايمدٞمٝم٣م َمـ أهؾ ايمٔمٙمؿ وإدب وايمٖمٜمؿ( )ت 

 ( 3/390امحد زمـ فمٚمر زمـ فمٌٝمد ايمرحي٣م ين) جمٜمقل وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ( )طمط 
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 ( 3/694()صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ( )طمط 305أمحد زمـ فمٚمر زمـ فمثامن زمـ أمحد أزمق همرج ايمٖمّم٣موي ) ت 

 ( 5/94أمحد زمـ فمٚمر زمـ فمْمٝم٥م أزمق ضمًكم ايمِمٗمقم ) فم٣ًمىمر 

( ) شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م وايمٔمتٝمٗمل ( )طمط 499) ت  أمحد زمـ فمٚمر زمـ فمقم زمـ همّمؾ أزمق زم٘مر ايمقارق ازمـ زمٗم٣مل

3/694 ) 

 ( 3/693أمحد زمـ فمٚمر زمـ وم٣مؽمؿ زمـ زممم أزمق ضمًكم ايمٛمرد )شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ( )طمط 

 ( 3/696أمحد زمـ فمٚمر زمـ ومرومر أزمق فم٣ٌمس احلذاء )صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ( )طمط 

 (.018( )صمر498أمحد زمـ فمٚمر زمـ يمٝم٧م اجلرصم٣مين أزمق فم٣ٌمس )ت

 ( 3/690ر زمـ حمٚمد زمـ ضمًـ احلٚمغمي ) طمط أمحد زمـ فمٚم

 أمحد زمـ فمٚمر زمـ حمٚمد زمـ طمرؾمٝمد : سمٗمدم ومري٣ًٌم همٝمٚمـ صمده طمرؾمٝمد

أمحد زمـ فمٚمر زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل ايمٕم٣مزي أزمق ٞمٌم إصٌٜم٣مين )وم٣مل ازمـ ؽمٚمٔم٣مين: شمٗم٥م ديـ ضم٣مهمظ واؽمع 

 (.0173احلٖم٣مظ/( )سمذىمرة 546ايمراوي٥م. ووم٣مل ايمذهٌل: احل٣مهمظ اإلَم٣مم حمدث أصٌٜم٣من( )ت 

 ( 07/001()روى فمٛمف مج٣مفم٥م( )ؽمغم 449أمحد زمـ فمٚمر زمـ حمٚمد زمـ فمٚمر أزمق فمٌد اهلل اظمٌمي اجلٝمزي ) ت 

 (.026أمحد زمـ فمٚمر زمـ حمٚمد زمـ فمٚمرو )َمٌم 

 ( 3/687()طمط 414أمحد زمـ فمٚمر زمـ َمٜمٙم٤م أزمق ؿمٝم٤م ايمٌزار )ت 

( )يم٣ًمن 3/687ٝم٤م شمٗم٥م ( )طمط ( ) وم٣مل اخلْم413أمحد زمـ فمٚمر زمـ َمقؽمك زمـ زٞمجقي٥م اظمخرَمل ) ت 

0/434 ) 

 ( 3/690أمحد زمـ فمٚمر زمـ ٞمجؿ أزمق فمٝمًك ايمّمٌٔمل )جمٜمقل ضم٣مل ( )طمط 

 ( 3/690أمحد زمـ فمٚمر زمـ ٞمِمغم أزمق فمٌد اهلل ايمٌٕمدادي ) طمط 

 ( 3/696()طمط 438أمحد زمـ فمٚمر زمـ ه٣مؾمؿ زمـ فمٌد ايمٔمزيز أزمق زم٘مر ) ت 

 (.0/479( )فمٛمف مج٣مفم٥م( )ضم٣ٌمن ٣ً648مزمقري )ت أمحد زمـ فمٚمر زمـ يزيد أزمق فمقم اظمحٚمد آزم٣مذي ايمٛمٝم
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 ( 3/690أمحد زمـ فمٚمر فم٣ٌمس أزمق ضمًكم ايمٗمز ويٛمل ) جمٜمقل ضم٣مل ( )طمط 

( ) وصٖمف إهقازي زم٣محلٖمظ ،ووم٣مل ايمذهٌل : احل٣مهمظ 499أمحد زمـ فمٚمران أزمق همّمؾ اهلروي ايمٌمام ) ت 

 ( 07/000( ) ؽمغم 5/87ايمرضم٣مل ( )فم٣ًمىمر 

 ( 0/445( ) سمرىم٥م أزمق ضم٣مسمؿ و وم٣مل ازمق ذرفم٥م :سمرىمقه ( )يم٣ًمن 668أمحد زمـ فمٚمران إطمٛمز ) ت 

 ( 8/04أمحد زمـ فمٚمران ايم٘مقدم )ضم٤م 

 (.0153أمحد زمـ فمٚمران ايمٙمٝمٚمقؽم٘مل أزمق صمٔمٖمر )صمر 

 ( 8/9أمحد زمـ فمٚمران ايمقىمٝمٔمل )ضم٤م 

 (8/43أمحد زمـ فمٚمران زمـ ؽمالَم٥م إطمٖمش  ) ضم٤م 

 ( 0/442ذا ( )يم٣ًمن أمحد زمـ فمٚمران زمـ ؽمٙمٚم٥م )وم٣مل ايمذهٌل : ٓ يدري َمـ 

( )ىُمت٤م فمٛمف وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( 446أمحد زمـ فمٚمران زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ داود ايمٗمّم٣مفمل ايمِمٝمدٓين أزمق زم٘مر )ت

 (.30)يقٞمس

 ( 6/25أمحد زمـ فمٚمران زمـ فمٚمران إطمٖمش ايمٌٕمدادي إهل٣مين )صدوق وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ()ضم٣مسمؿ 

 (.056ؾم٣مد/( )إر3/444أمحد زمـ فمٚمران زمـ َمقؽمك ايمًقد فمٛمف ايمْمػماين )طمط

 ( 5/018أمحد زمـ فمٚمرو أزمق همرج ) فم٣ًمىمر 

 ( 5/010أمحد زمـ فمٚمرو إؽمامفمٝمؾ زمـ فمٚمر أزمق صمٔمٖمر ايمٖم٣مرد ايمقراق )شمٗم٥م وم٣ميمف ايم٘مت٣مين ()فم٣ًمىمر 

 ( 5/017أمحد زمـ فمٚمرو ايمٌٕمدادي ايمروَمل ) فم٣ًمىمر 

 ( .3/443أمحد زمـ فمٚمرو اخلْم٣مب )طمط 

 (.0/037ء أمحد زمـ فمٚمرو ايمزٞمٌٗمل ايمٌٌمي اؽمؿ صمده أمحد )دفم٣م

 أمحد زمـ فمٚمرو ايمٔمٚمل ايمٛمح٣مس: صقازمف: فمٚمرو زمـ أمحد زمـ فمٚمرو.

 (.057أمحد زمـ فمٚمرو اظمج٣مؾمٔمل أزمق ؿمٙمح٥م ايمٌٌمي فمٛمف ايمْمػماين )إرؾم٣مد/
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 أمحد زمـ فمٚمرو ايمٛمِمٝمٌل : هق ازمـ مح٣مد زمـ فمٚمرو 

ايمٛمًقى :شمٗم٥م أمحد زمـ فمٚمرو زمـ أيب فم٣مصؿ ايمٛمٌٝمؾ ص٣مضم٤م ىمت٣مب ايمًٛم٥م ) وم٣مل ازمـ أيب ضم٣مسمؿ : صدوق . ووم٣مل 

 ( .5/013()فم٣ًمىمر 6/27ووم٣مل ايمذهٌل : احل٣مهمظ ايم٘مٌغم اإلَم٣مم ()ضم٣مسمؿ 

 (.054أمحد زمـ فمٚمرو زمـ أمحد ايمزئٌٗمل أزمق ضمًكم ايمٌٌمي احلٛمٖمل )فمٛمف مج٣مفم٥م( )إرؾم٣مد/

 ( 5/011أمحد زمـ فمٚمرو زمـ أمحد زمـ َمٔم٣مذ أزمق ضمًكم ايمٔمٛمز ايمداراين ) جمٜمقل ضم٣مل ( )فم٣ًمىمر 

()روى فمٛمف مجع نمٖمغم، ووم٣مل ايمذهٌل:اإلَم٣مم احل٣مهمظ 444ايمرَمقم أزمق زم٘مر ايمْمح٣من )ت أمحد زمـ فمٚمرو زمـ صم٣مزمر 

اظمٖمٝمد ايمٛم٣مومد ووصٖمف ازمـ ؾم٣مهكم وازمـ مجٝمع وازمـ فم٣ًمىمر زم٣محل٣مهمظ( )فم٣ًمىمر 

 (.26( )ايمديمٝمؾ/05/320()ؽمغم0/480()ضم٣ٌمن5/016

ايمُمٝمخ اظمحدث  () )وم٣مل ايمذهٌل:695أمحد زمـ فمٚمرو زمـ ضمٖمص زمـ فمٚمر ايمٌٌمي أزمق زم٘مر ايمٗمْمراين ) ت 

 ( .000()ؿم٤م 04/512ايمثٗم٥م( )ؽمغم

 (.0/037أمحد زمـ فمٚمرو زمـ طمالل اظم٘مل )دفم٣مء 

 (.28أمحد زمـ فمٚمرو زمـ طمٙمٝمؾ زمـ صمٔمٖمر أزمق زم٘مر )صمر

 (.36( )يقٞمس624أمحد زمـ فمٚمرو زمـ ؾمجرة زمـ فمٌد اجل٣ٌمر ايمزودم أزمق ايمْم٣مهر اظمٌمي )ت

 .هق ازمـ فمٚمرو زمـ أيب فم٣مصؿ يٟميت –أمحد زمـ فمٚمرو زمـ وح٣مك 

( )وم٣مل احل٣مىمؿ 693أمحد زمـ فمٚمرو زمـ فمٌد اخل٣ميمؼ أزمق زم٘مر ايمٌزار احل٣مهمظ ايمٔمت٘مل ايمٌٌمي ص٣مضم٤م اظمًٛمد ) ت 

أزمق أمحد: خيْمئ دم اإلؽمٛم٣مد واظمتـ ،ووم٣مل ايمدار ومْمٛمل: شمٗم٥م خيْمئ ىمثغمًا ويت٘مؾ فمعم ضمٖمٓمف صمرضمف ايمٛم٣ًمئل 

أضمد ضمٖم٣مظ ايمديٛم٣م رأؽم٣ًم ووم٣مل اخلْمٝم٤م يت٘مٙمٚمقن همٝمف ووم٣مل ازمـ يقٞمس : ضم٣مهمظ يمٙمحدي٧م ،ووم٣مل أزمق ايمُمٝمخ : ىم٣من 

: شمٗم٥م ضم٣مهمظ وسم٘مٙمؿ فمعم إضم٣مدي٧م وزمكم فمٙمٙمٜم٣م، ووم٣مل ازمـ ايمٗمْم٣من : ىم٣من أضمٖمظ ايمٛم٣مس يمٙمحدي٧م ، ووم٣مل 

()ؽمغم 3/443()طمط0/434ايمذهٌل: ايمُمٝمخ اإلَم٣مم احل٣مهمظ ايم٘مٌغم()يم٣ًمن 

 (. 4/482()أصٌٜم٣من 055()إرؾم٣مد/04/553
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 (.007ٛمد هذا همٝمف: إؽمٛم٣مده صحٝما( )حتٖم٥م/أمحد زمـ فمٚمرو زمـ فمٌده )وم٣مل احل٣مهمظ دم ؽم

أمحد زمـ فمٚمرو زمـ فمثامن أزمق فمٌٝمد اهلل ايمقاؽمْمل ))ىم٣من َمـ ايمثٗم٣مت احلٖم٣مظ وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل(()ومط 

 (. 24( )ايمديمٝمؾ/0/485()ضم٣ٌمن666

 ( .006()ؿم٤م 691أمحد زمـ فمٚمرو زمـ َمًٙمؿ أزمق زم٘مر اظم٘مل ) ت 

) وم٣مل ايمذهٌل : احل٣مهمظ اإلَم٣مم ايم٣ٌمرع  –ازمـ فمٚمريؾ  – أمحد زمـ فمٚمرو زمـ َمٛمِمقر إٞمديمز أزمق صمٔمٖمر اإليمٝمػمي

 ( 03/529ىم٣من إَم٣مَم٣ًم دم فمٙمؾ احلدي٧م ( )ؽمغم 

 (.34أمحد زمـ فمٚمرو زمـ َمٛمِمقر ايم٘مثغمي)فمٙمامء 

 (.25أمحد زمـ فمٚمرو زمـ َمٛمِمقر ايمٙمٌغمي )نمرزم٣مء/

 ( 04/064أمحد زمـ فمٚمرو زمـ َمٜمغم ايمُمٝم٣ٌمين أزمق زم٘مر احلٛمٖمل اخلِم٣مف ) ؽمغم 

 ( 6/25زمق زم٘مر ايمْمػمي )صدوق وم٣ميمف ازمـ أيب ضم٣مسمؿ ( )ضم٣مسمؿ أمحد زمـ فمٚمغم أ

 ( 8/64أمحد زمـ فمٚمغم إٞمِم٣مري ) ضم٤م 

أو ايمقادي )وم٣مل ايمِم٣مئغ : اهندَم٦م داره وسمٗمْمٔم٦م ىمتٌف هم٣مطمتٙمط فمٙمٝمف ضمدي٧م فمٚمرو زمـ  –أمحد زمـ فمٚمغم ايمراوي 

 (.0/430ضم٘م٣مم دم ضمدي٧م ٞمي زمـ حمٚمد ( )يم٣ًمن 

 ( 8/38 أمحد زمـ فمٚمغم زمـ إؽمح٣مق ايمٔمْم٣مر ) ضم٤م

 (.53أمحد زمـ فمٚمغم زمـ داود زمـ رزق زمـ داود زمـ ٞم٣مصمٝم٥م اظمٌمي)فمٙمامء 

 (.90أمحد زمـ فمٚمغم زمـ َمقؽمك زمـ فمٚمغم ايمٌزار إؽمٝمقؿمل)فمٙمامء 

( )وم٣مل ايمْمػماين َمـ شمٗم٣مت 461) ت  –ازمـ صمقص٣م  –امحد زمـ فمٚمغم زمـ يقؽمػ أزمق ضمًـ ايم٘ماليب ايمدَمُمٗمل 

،ووم٣مل ايم٘مت٣مين سمرىم٦م ايمرواي٥م فمٛمف أصاًل ، ووم٣مل أزمق فمقم احل٣مهمظ : اظمًٙمٚمكم ووم٣مل ايمدار ومْمٛمل :مل ي٘مـ زم٣ميمٗمقى 

ىم٣من رىمٛم٣ًم َمـ أرىم٣من احلدي٧م/وأشمٛمل فمٙمٝمف نمغم واضمد، ووم٣مل ايمذهٌل: اإلَم٣مم احل٣مهمظ ايمٛمٌٝمؾ شمٗم٥م يمف نمرائ٤م ىمٕمغمه 

همام يمٙمّمٔمػ فمٙمٝمف َمدطمؾ وإطمْم٣مء ايمتل ضمِمٙم٦م يمف إٞمام هل َمـ صمٜم٥م وراومف ٓ َمٛمف ىمام ذىمر ذيمؽ َمًٙمٚم٥م زمـ 
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( ) ؿم٤م 0/435()يم٣ًمن 05/07، ووم٣مل ازمـ ىمثغم: أضمد اظمحدشمكم احلٖم٣مظ وايمرواة إيٗم٣مظ...( )ايمًغم  وم٣مؽمؿ

 (058( )إرؾم٣مد/0/487()ضم٣ٌمن004

 (.5/007أمحد زمـ فمقن اهلل زمـ ضمدير أزمق صمٔمٖمر إٞمديمز )فم٣ًمىمر 

 . –سمٗمدم  –أمحد زمـ فمٝم٣مش زمـ َم٣ٌمرك ايمؼمىمل: صقازمف ازمـ فم٣ٌمس 

 (.418()ك 691فمٌد اظمٙمؽ ايمٖمر  أزمق نم٣ًمن )ت أمحد زمـ فمٝم٣مض زمـ أيب ـمٌٝم٥م 

 (.5/033أمحد زمـ فمٝمًك أزمق صمٔمٖمر ايمٗمٚمل )جمٜمقل ضم٣مل()فم٣ًمىمر 

 (.3/672()طمط 5/069()فم٣ًمىمر 04/309أمحد زمـ فمٝمًك ايمٌٕمدادي اخلزاز )روى فمٛمف مجع()ؽمغم 

 (.69أمحد زمـ فمٝمًك ايمتٚمٝمٚمل أو ايمتٛمٝمز اظمٌمي ؾمٝمخ يمٙمْمػمي )ؿمػمي/

 (.3/684أزمق همتا محديف ايمٌٕمدادي )طمط أمحد زمـ فمٝمًك ايمُم٣مفمر 

 أمحد زمـ فمٝمًك اهل٣مؾمٚمل اؽمؿ صمده: فمٌد اهلل زمـ حمٚمد ايمٔمٙمقي )هق ايمٔمٙمقي اظمتٗمدم(.

 (.0/434أمحد زمـ فمٝمًك زمـ أيب َمقؽمك )جمٜمقل وم٣ميمف ايمذهٌل()يم٣ًمن 

أصقل ئمقل أمحد زمـ فمٝمًك زمـ أمحد زمـ طمٙمػ ايمٌٕمدادي أزمق زم٘مر ايمقراق )وم٣مل فمٌد ايمٕمٛمل احل٣مهمظ: مل ي٘مـ يمف 

 (.0/434()يم٣ًمن 3/684فمٙمٝمٜم٣م ()طمط 

()وم٣مل اخلْمٝم٤م: ودم ضمديثف نمرائ٤م، ووم٣مل ازمـ أزرق 437أمحد زمـ فمٝمًك زمـ مجٜمقر أزمق فمٝمًك اخلُم٣مب )ت 

 (.3/680()طمط 437إن صمده وم٣مل يمف : هذا ايمُمٝمخ شمٗم٥م(.)ت 

 (.3/675أمحد زمـ فمٝمًك زمـ ضمًـ ايمً٘مقين )جمٜمقل ضم٣مل()طمط 

 م اؽمؿ صمده أمحد زمـ طمٙمػ.أمحد زمـ فمٝمًك زمـ طمٙمػ : سمٗمد

 (.2/683()جمٜمقل ضم٣مل()طمط 360أمحد زمـ فمٝمًك زمـ زيد زمـ ضمًـ أزمق فمٗمٝمؾ ايمًٙمٚمل ايمٗمزاز )ت 

 (.5/067()فم٣ًمىمر 06/76أمحد زمـ فمٝمًك زمـ زيد زمـ فمقم احلًٝمٛمل )روي فمٛمف مج٣مفم٥م()ؽمغم 



218 
 

قت: ىم٣من شمٗم٥م ىمثغم ()شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ووم٣مل ي٣موم466أمحد زمـ فمٝمًك زمـ ؽم٘مـ ايمُمٝم٣ٌمين أزمق فم٣ٌمس ايمٌٙمدي )ت 

احلدي٧م ووم٣مل ايمًٚمٔم٣مين :شمٗم٥م ووم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن: ىم٣من حيٖمظ احلدي٧م ووشمٗمف احلٚمقي( )طمط 

 (.25( )ايمديمٝمؾ/059( )إرؾم٣مد/0/306()ضم٣ٌمن3/681

 (.0أمحد زمـ فمٝمًك زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ ديٛم٣مر ايمدارَمل ايمٗم٣م )جمٜمقل ضم٣مل( )صمر

(. 311)ت ٞمحق  -ازمـ أيب هالل -ٞمديمزأمحد زمـ فمٝمًك زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ فمٌد ايمقاضمد إؾمجٔمل أزمق وم٣مؽمؿ إ

])وم٣مل ايمِم٣مضم٣ٌمن: ىم٣من رصماًل ص٣محل٣ًم ومدم ؿمٙمٝمْمٙم٥م جم٣مهدًا( وروي٣م فمٛمف ونمغممه٣م، ووم٣مل أزمق فمٚمر ايمْمٙمٚمٛم٘مل: ىم٣من 

 (.41رصماًل ص٣محل٣ًم[ )صف/

( )ايمُمٝمخ ايمِمدوق وم٣ميمف 378)ت  -ازمـ أؽمت٣مذ  -أمحد زمـ فمٝمًك زمـ فم٣ٌمد زمـ فمٝمًك ايمديٛمقري أزمق همّمؾ

 (.08/212غمويف: ىم٣من صدووم٣ًم( )ؽمغم ايمذهٌل ووم٣مل ؾم

 (.3/681أمحد زمـ فمٝمًك زمـ فم٣ٌمس أزمق ضم٣مَمد اخلٝمقؿمل )طمط 

 (.0/95أمحد زمـ فمٝمًك زمـ فمٌد ايمٔمزيز زمـ أزمق حمٚمد ايمٗمرر )ذىمر 

 (.0/430()يم٣ًمن 06/70أمحد زمـ فمٝمًك زمـ فمٌد اهلل زمـ حمٚمد أزمق ايمْم٣مهر ايمٔمٙمقي )ىمذزمف ايمدارومْمٛمل()ؽمغم 

َم٣مه٣من أزمق صمٔمٖمر ايمرازي اجلقال ()وم٣مل أزمق ٞمٔمٝمؿ: ص٣مضم٤م نمرائ٤م وضمدي٧م ىمثغم أمحد زمـ فمٝمًك زمـ فمقم زمـ 

 (.0/435()يم٣ًمن 3/678()طمط 0/000()ذىمر 5/067ووم٣مل ايمًٚمٔم٣مين : سم٘مٙمٚمقا دم روايتف()فم٣ًمىمر 

 (.3/680()شمٗم٥م وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل()طمط 446أمحد زمـ فمٝمًك زمـ فمقم زمـ َمقؽمك أزمق زم٘مر اخلقاص )ت 

()ذىمر 448)ت  –ازمـ وؾم٣مء  –أزمق فم٣ٌمس ايم٘مٛمدي  –أو فمٌٝمد اهلل  –د اهلل أمحد زمـ فمٝمًك زمـ حمٚمد زمـ فمٌ

ايمدارومْمٛمل دم ؽمٛمده ووم٣مل َمـ دون َم٣ميمؽ َمؼموىمقن، وم٣مل َمًٙمٚم٥م: سمٖمرد زمٟمضم٣مدي٧م أٞم٘مرت فمٙمٝمف()يم٣ًمن 

0/434. ) 

 (.3/679()شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م()طمط 417أمحد زمـ فمٝمًك زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل أزمق ؿمٝم٤م اهل٣مؾمٚمل )ت 
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زمـ حمٚمد زمـ فمقم أزمقا حلًكم اظمٗمرئ احلريب )روى فمٛمف مج٣مفم٥م ووم٣مل اخلْمٝم٤م: َم٣م فمٙمٚم٦م َمـ  أمحد زمـ فمٝمًك

 (.3/684ضم٣ميمف إٓ طمغم()طمط 

 (.021أمحد زمـ فمٝمًك زمـ خمٙمد أزمق صمٔمٖمر ايم٘ماليب ايم٘مقدم أزمق احلريش )فمٛمف مج٣مفم٥م( )إرؾم٣مد/

 (.84أمحد زمـ فمٝمًك زمـ ٞمٔمامن اإلؽمؼمازم٣مذي أزمق فمٚمرو )صمر

 (.0/443)يم٣ًمن  –يٛمٓمر  –ون أزمقصمٔمٖمر اجل٣ًمر أمحد زمـ فمٝمًك زمـ ه٣مر

 (.3/684أمحد زمـ فمٝمًك زمـ هٝمثؿ زمـ زم٣مزمقيف أزمق زم٘مر ايمتامر ايمٛم٣مومد )شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م()طمط 

 (.5/068أمحد زمـ فمٝمًك زمـ يقؽمػ أزمقصمٔمٖمر )فم٣ًمىمر 

 (.5/035أمحد زمـ نم٣مرم زمـ ٞم٣مر أزمق ضم٣مَمد ايمٌخ٣مري )فم٣ًمىمر 

 (.3/448أمحد زمـ نم٣ميم٤م أزمق فم٣ٌمس ايمًٛمل )طمط 

 (.031أمحد زمـ نم٣ميم٤م اجل٣ٌمن )َمٌم 

 (.73أمحد زمـ نم٣ميم٤م اخل٣ٌمز)فمٙمامء 

 أمحد زمـ نم٣ميم٤م اخلقارزَمل: هق ازمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ نم٣ميم٤م ايمػموم٣مين.

 (.3/448()طمط 686أمحد زمـ نم٣ميم٤م زمـ أيب ومٝمس أزمق فم٣ٌمس )ت 

 (.3/448أمحد زمـ نم٣ميم٤م زمـ أصمٙما زمـ فمٌد ايمًالم ازمق فم٣ٌمس )طمط 

 (.667ايمٌٌمي )جمٜمقل ضم٣مل()ومط أمحد زمـ نم٣ًمن 

 (.5/035()فم٣ًمىمر 617()روى فمٛمف مجع()خم٤م 340أمحد زمـ نمٚمر أزمق همّمؾ إريٌقردي )ت 

 (.5/037أمحد زمـ نمٚمر زمـ أيب مح٣مد أزمق فمٚمرو احلٚميص )روى فمٛمف مجع()فم٣ًمىمر 

 (.020أمحد زمـ هم٣مذك أزمق صمٔمٖمر ايمتًؼمي فمٛمف ايمْمػماين )إرؾم٣مد/

 (.3/438)جمٜمقل ضم٣مل()طمط أمحد زمـ هم٣مذويف أزمقزم٘مر ايمْمح٣من 

 (.5/051أمحد زمـ هم٣مرس زمـ أمحد أزمقزم٘مر ايمٗمرر )فم٣ًمىمر 
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أمحد زمـ هم٣مرس زمـ زىمري٣م زمـ حمٚمد ايمٗمزويٛمل أزمق ضمًـ ايمٙمٕمقي ايمرازي ص٣مضم٤م ىمت٣مب اجلٚمؾ )ت 

 (.07/014()َمُمٜمقر()ؽمغم 491

 (.3/438أزمق ايمٔم٣ًمىمر احلٖمري )صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م()طمط  –أمحد زمـ هم٣مرس زمـ فمقم أزمق زم٘مر 

 (.3/435أمحد زمـ همتا أزمق فم٣ٌمس )طمط 

 (.0/432)وم٣مل َمًٙمٚم٥م: مل ي٘مـ زمذاك دم احلدي٧م()يم٣ًمن  –زمـ أيب ايمروم٣مع  –أمحد زمـ همتا إؽم٘مٛمدراين 

 (.28أمحد زمـ همتا ايمٌزاز اظمٌمي اجلقادي)فمٙمامء 

٣من -أمحد زمـ همتا زمـ فمٌد اهلل زمـ فمقم اظمٔم٣مهمري ايمت٣مصمر أزمق وم٣مؽمؿ ايمٗمرؿمٌل د ايمػم فمٛمف ازمـ فمٌ -ازمـ رؽمَّ

( )ايمُمٝمخ اجلٙمٝمؾ ايمثٗم٥م وم٣ميمف ايمذهٌل، ووم٣مل اخلقٓين: رصمؾ ص٣ميما فمعم هدى 314وايمِم٣مضم٣ٌمن ونمغمهؿ )ت 

 (.07/605( )ؽمغم 34وؽمٛم٥م وىم٣من حيًـ ايمٖمرائض...( )صف/

 (.3/433أمحد زمـ همتا زمـ َمقؽمك أزمقزم٘مر إزرومل ايمقراق )روى فمٛمف مج٣مفم٥م()طمط 

 .(3/433أمحد زمـ همرات أزمق صمٔمٖمر إٞمِم٣مري )طمط 

 (.3/436()طمط 686)ت  –زروم٣من –أمحد زمـ همرج 

 (.0/432أمحد زمـ همرج ايم٘م٣مسم٤م )يم٣ًمن 

( 3/435()طمط 032أمحد زمـ همرج زمـ صمػميؾ أزمق صمٔمٖمر ايميير ايمٌٕمدادي )شمٗم٥م وم٣ميمف ايمدراومْمٛمل()ؽمٜمؿ 

 (.03/024)ؽمغم

ف ايمِمدق ()وم٣مل ازمـ أيب ضم٣مسمؿ: حمٙم670أمحد زمـ همرج زمـ ؽمٙمٝمامن أزمق فمت٥ٌم احلٚميص ايم٘مٛمدي احلج٣مزي )ت 

ووم٣مل ازمـ فمدي: َمع ؤمٖمف ومد اضمتٚمٙمف ايمٛم٣مس ورووا فمٛمف ويمٝمس ممـ حيت٨م زمحدي٧م،وىم٣من ازمـ فمقف 

()فم٣ًمىمر 3/499()طمط 0/432يّمٔمٖمف،وؤمٖمف أمحد زمـ فمٚمغم، ووم٣مل احل٣مهمظ: همٝمف َمٗم٣مل( )يم٣ًمن 

 (.066( )حتٖم٥م/6/27()ضم٣مسمؿ 5/058

 (.668()ومط 3/430ـ زم٘مغم( )طمط أمحد زمـ همرج زمـ فمٌد اهلل اجلُمٚمل ازمق فمقم اظمٗمرئ )ؤمٝمػ وم٣ميمف ازم
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()شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م وايمٔمتٝمٗمل()طمط 496أمحد زمـ همرج زمـ َمٛمِمقر زمـ حمٚمد أزمق ضمًـ ايمٖم٣مرد ايمقراق )ت 

3/436.) 

 (.3/436أمحد زمـ همّم٣ميم٥م أزمق صمٔمٖمر ايمٌٕمدادي )وم٣مل أمحد زمـ ي٣ًمر: ىمت٤م احلدي٧م ورضمؾ همٝمف()طمط 

 (.3/432أمحد زمـ همّمؾ أزمق زم٘مر ايمِمغمدم )طمط 

( 07/431()وم٣مل ايمذهٌل: احل٣مهمظ اإلَم٣مم()ؽمغم 305همّمؾ أزمق َمٛمِمقر ايمٛمٔمٝمٚمل اجلرصم٣مين )ت أمحد زمـ 

 (.001)صمر

 (.8/56أمحد زمـ همّمؾ ايمٌٌمي )ضم٤م

 (.6/27()ضم٣مسمؿ 0/438أمحد زمـ همّمؾ ايمٔمًٗمالين أزمق صمٔمٖمر ايمِم٣مئغ)وم٣مل ازمـ ضمزم: جمٜمقل()يم٣ًمن 

 (.8/56أمحد زمـ همّمؾ ايم٘مقدم )ضم٤م 

 (.3/437أزمق زم٘مر ايمٌخ٣مري )جمٜمقل ضم٣مل()طمط أمحد زمـ همّمؾ زمـ أمحد زمـ هُم٣مم 

 (.3/437أمحد زمـ همّمؾ زمـ ضم٣مزم أزمق زم٘مر ايمرزمٔمل )جمٜمقل ضم٣مل( )طمط 

 (.3/432أمحد زمـ همّمؾ زمـ ؽمٜمؾ زمـ راهٝمقن أزمق فمٚمرو ايمٗم٣م  )روى فمٛمف مج٣مفم٥م()طمط 

 (.401أمحد زمـ همّمؾ زمـ ؾم٣ٌمزم٥م ايم٘م٣مسم٤م أزمق ايمِمٗمر )ك 

 (.3/437أمحد زمـ همّمؾ زمـ ص٣ميما اظمخرَمل )طمط 

()وم٣مل ازمـ ايمٖمر  إٞمديمز: مل ي٘مـ و٣مزمْم٣م ظم٣م روى، 439أمحد زمـ همّمؾ زمـ فم٣ٌمس أزمق زم٘مر ايمٌٜمراين )ت 

 (.0/437()يم٣ًمن 5/023وىم٣من فمٛمده َمٛم٣مىمغم ووم٣ميمف حمٚمد زمـ حيٝمك: َم٣م ىم٣من ممـ ي٘مت٤م فمٛمف زمح٣مل()فم٣ًمىمر 

()طمط 05/505اخلْمٝم٤م()ؽمغمة ()شمٗم٥م وم٣ميمف 437أمحد زمـ همّمؾ زمـ فم٣ٌمس زمـ طمزيٚم٥م أزمق فمقم ايمٌٕمدادي )ت 

3/437.) 

 (.3/438()طمط 451أمحد زمـ همّمؾ زمـ فمٌد اظمٙمؽ أزمق ضمًـ اهل٣مؾمٚمل )ت 

 (.5/022أمحد زمـ همّمؾ زمـ فمٌٝمد اهلل أزمق صمٔمٖمر ايمِم٣مئغ )فم٣ًمىمر 
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( ) وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمـ أهؾ 327أمحد زمـ همّمؾ زمـ فمٚمغمة إٞمديمز فمٛمف ازمـ فمٌد ايمػم ونمغمه )ت 

 (.047ايمٖمّمؾ وايمٔمٙمؿ( )صف/

 (.0/437( )وه٣مه ازمـ أفمرايب ونمغمه()يم٣ًمن439أمحد زمـ همّمؾ زمـ همّمؾ أزمق زم٘مر ايمديٛمقري اظمْمقفمل )ت 

 (.59أمحد زمـ همّمؾ زمـ حمٚمد أزمق زم٘مر ايمٌزاز ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ٞمٝم٣ًمزمقر/

( 321أمحد زمـ همّمؾ زمـ حمٚمد زمـ أمحد إصٌٜم٣مين أزمق زم٘مر ايم٣ٌمؿمروم٣مين )سم٘مٙمؿ همٝمف ايمٛمخُمٌل وازمـ َمٛمده( )ت 

 (.08/086)ؽمغم 

أمحد زمـ همّمؾ زمـ َمقؽمك اجلٛمدي أزمق ايمٖمّمؾ )وم٣مل احل٣مهمظ: أضمد إئٚم٥م دم فمٙمؿ اظمٔمرهم٥م.. وىمت٤م احلدي٧م( 

 (.064)حتٖم٥م/

 (.5/028()جمٜمقل ضم٣مل()فم٣ًمىمر 692أمحد زمـ همٝم٣مض زمـ إؽمامفمٝمؾ أزمق صمٔمٖمر ايمٗمرر ايمدَمُمٗمل )ت 

 (.5/029أمحد زمـ همٝمض فمٛمف حمٚمد زمـ يقؽمػ ايمٌٛمدار )فم٣ًمىمر 

 .-سمٗمدم -ق ازمـ إزمراهٝمؿ زمـ همٝمؾأمحد زمـ همٝمؾ: ه

 (.02/38()ؽمغم 3/455()شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م()طمط 454أمحد زمـ وم٣مج ايمٌٕمدادي ايمقراق )ت 

 (.3/439أمحد زمـ وم٣مؽمؿ أزمق زم٘مر إٞمامؿمل زمٙمٌؾ )طمط 

 (.21أمحد زمـ وم٣مؽمؿ أزمق ٞمٌم ايم٘م٣مسم٤م )ٞمٝم٣ًمزمقر/

 (.20أمحد زمـ وم٣مؽمؿ أزمق ٞمٌم ايم٘م٣مسم٤م ايمٛمٝم٣ًمزمقري ايمٗم٣ٌمين )ٞمٝم٣ًمزمقر/

( ) وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمـ أهؾ ايمٔمٙمؿ 336)ت  -ازمـ أدي٤م -د زمـ وم٣مؽمؿ ايمٛمحقي أزمق فمٚمر ايمٗمرؿمٌلأمح

 (.001وإدب( )صف/

 (.406()ك 06/51()َمٛم٘مر احلدي٧م وم٣ميمف ايمٔمٗمٝمقم()ؽمغم 651أمحد زمـ وم٣مؽمؿ زمـ أيب زمزة )ت 

وذاىمر زم٣محلدي٧م()طمط أمحد زمـ وم٣مؽمؿ زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ حمٚمد أزمق ضمًـ اظمح٣مَمقم )وم٣مل ايمدارومْمٛمل: صٛمػ 

3/456.) 
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( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣مٞم٦م يمف فمٛم٣مي٥م زم٣ميمٔمٙمؿ ورضمٙم٥م إلم 366أمحد زمـ وم٣مؽمؿ زمـ أيقب ايمٗمٝمز إٞمديمز )ت

 (.78اظمممق ضم٨م همٝمٜم٣م( )صف/

 (.3/454أمحد زمـ وم٣مؽمؿ زمـ ضمًـ ايمدومٝمٗمل )جمٜمقل ضم٣مل()طمط 

 (.012أمحد زمـ وم٣مؽمؿ زمـ ضمًـ اظمٌمي)فمٙمامء 

 (.3/450حمٚمد ازمـ فم٣ٌمس اظمروزي )طمط  أمحد زمـ وم٣مؽمؿ زمـ داود زمـ

()يمٝمس زم٣مظمر  وم٣ميمف ضمًـ ايمزهري، وؤمٖمف ايمدارومْمٛمل ويمٝمٛمف ازمـ 457أمحد زمـ وم٣مؽمؿ زمـ ري٣من ايمٙم٘مل )ت 

 (.0/438َم٣مىمقٓ()يم٣ًمن 

 (.3/454أمحد زمـ وم٣مؽمؿ زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ حمٚمد إنمر ايمًٙمٝمامين )جمٜمقل ضم٣مل()طمط 

ـ حمٚمد ايمتٚمٝمٚمل ايمت٣مهريت ايمٌزار أزمق همّمؾ ) وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: وم٣مل أمحد زمـ وم٣مؽمؿ زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ فمٌد اهلل زم

 (..07/79( ()ؽمغم 086( )صف/495اخلقٓين: ىم٣من ؾمٝمخ٣ًم ص٣محل٣ًم زاهدًا دم ايمدٞمٝم٣م( )ت 

 (.010أمحد زمـ وم٣مؽمؿ زمـ فمٌد اهلل ايمتٛمٝمز )ايم٣ٌمرد( )فمٙمامء 

ووصٖمف ايم٘مت٣مين زم٣محلٖمظ، ووم٣مل ازمـ أمحد زمـ وم٣مؽمؿ زمـ فمٌد اهلل زمـ َمٜمدي أزمق همرج ازمـ طمُم٣مب )روى فمٛمف مجع 

( 3/454()طمط5/071ٞم٣مس ايمديـ: ىم٣من أضمد احلٖم٣مظ اظمتٗمدَمكم، ووم٣مل ايمذهٌل: احل٣مهمظ إوضمد( )فم٣ًمىمر

 (.29)ايمديمٝمؾ/

 (.5/076أمحد زمـ وم٣مؽمؿ زمـ فمٌد ايمقه٣مب زمـ أزم٣من أزمق ضمًـ اجلٚمحل )فم٣ًمىمر 

 (.5/022أمحد زمـ وم٣مؽمؿ زمـ فمٌٝمد اهلل أزمق صمٔمٖمر ايمِم٣مئغ )فم٣ًمىمر 

أزمق زم٘مر زمـ وم٣مؽمؿ احل٣مهمظ )صدوق وم٣ميمف ازمـ أيب ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ  –أو ايمرازي  –د زمـ وم٣مؽمؿ زمـ فمْمٝم٥م ايمٌزار أمح

 (.5/076()فم٣ًمىمر 6/27

( )وم٣مل 301أمحد زمـ وم٣مؽمؿ زمـ فمٝمًك زمـ همرج زمـ فمٝمًك ايمٙمخٚمل اظمٗمرئ إومٙمٝمًم أزمق فم٣ٌمس ايمٗمرؿمٌل )ت 

 (.21زم٣ميمرواي٣مت همٝمف( وروى فمٛمف مج٣مفم٥م. )صف/ اخلقٓين: ىم٣من رصماًل ص٣محل٣ًم هم٣مواًل جمقدًا يمٙمٗمرآن وم٣مئامً 
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أمحد زمـ وم٣مؽمؿ زمـ ىمثغم زمـ صدوم٥م أزمق ضمًـ ايمٙم٘مل اظمٌمي )ؤمٖمف ايمدارومْمٛمل وازمـ َم٣مىمقٓ()ؽمغم 

 -سمٗمدم -(.اؽمٚمف صمده ري٣من02/004

()ؿم٤م 3/451()شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م()طمط 692أمحد زمـ وم٣مؽمؿ زمـ حمٚمد زمـ ؽمٙمٝمامن أزمق ضمًـ ايمْم٣مئل )ت 

005.) 

( )وم٣مل احلٚمٝمدي: حمدث َمـ 341زمـ حمٚمد زمـ وم٣مؽمؿ زمـ أصٌغ ايمٌٝم٣مين أزمق فمٚمرو ايمٗمرؿمٌل )ت أمحد زمـ وم٣مؽمؿ 

 (.98أهؾ زمٝم٦م ضمدي٧م...( )صف/

( )وم٣مل ازمـ 334)ت -ازمـ أارهمع راؽمف–أمحد زمـ وم٣مؽمؿ زمـ حمٚمد زمـ يقؽمػ ايمتجٝمٌل أزمق صمٔمٖمر ايمْمٙمٝمْمقم 

 (.000زمُم٘مقال: وىم٣من ضم٣مهمٓم٣ًم يمٙمٖمٗمف رأؽم٣ًم همٝمف زمِمغمًا زم٣محلدي٧م وفمٙمٙمف( )صف/

()شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ووم٣مل ايمذهٌل: اإلَم٣مم احل٣مهمظ 694أمحد زمـ وم٣مؽمؿ زمـ َم٣ًمور أزمق صمٔمٖمر اجلقهري )ت 

 (.024( )إرؾم٣مد/3/439ايمثٗم٥م. ووشمٗمف اظمٛمذري و هٝمثؿ ي( )طمط 

أمحد زمـ وم٣مؽمؿ زمـ َمٔمروف زمـ أيب ٞمٌم أزمق زم٘مر ايمتٚمٝمٚمل )وم٣مل فمٌد ايمٔمزيز ايم٘مت٣مين: شمٗم٥م َمٟمَمقن()فم٣ًمىمر 

5/073.) 

 (.3/451()شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م()طمط 492وم٣مؽمؿ زمـ ٞمٌم زمـ دوؽم٦م أزمق فمٌد اهلل ايمٌٕمدادي )ت  أمحد زمـ

 (.3/456()شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م()طمط 461أمحد زمـ وم٣مؽمؿ زمـ ٞمٌم زمـ زي٣مد أزمق زم٘مر ايمٖمرائيض )ت 

 (.5/075أمحد زمـ وم٣مؽمؿ زمـ يقؽمػ زمـ هم٣مرس ازمق فمٌد اهلل اظمٝم٣مٞمجل )روي فمٛمف مجع()فم٣ًمىمر 

 (.3/439أيب فمٌٝمد )جمٜمقل ضم٣مل()طمط  أمحد زمـ وم٣مؽمؿ ص٣مضم٤م

 (.3/455()شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م()طمط 455أمحد زمـ وم٣مٞمع زمـ َمرزوق أزمق فمٌد اهلل )ت 

 (.3/453أمحد زمـ ومداَم٥م زمـ حمٚمد أزمق ضم٣مَمد ايمٌٙمخل )روى فمٛمف مج٣مفم٥م()طمط 

 (.3/453أمحد زمـ ومرومٝمش )طمط 

 (.0/451أمحد زمـ ومٛمػم َمقلم فمقم )جمٜمقل وم٣ميمف اخلْمٝم٤م()يم٣ًمن 
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()ؤمٖمف ايمدارومْمٛمل()يم٣ًمن 415زمـ ىم٣مَمؾ زمـ طمٙمػ زمـ ؾمجرة ايمٗم٣م  أزمق زم٘مر ايمٌٕمدادي احل٣مهمظ )ت أمحد 

0/451.) 

 (.3/452أمحد زمـ ىمثغم أزمق ٞم٣مهمع زمـ زمٛم٦م يزيد زمـ ه٣مرون )جمٜمقل ضم٣مل()طمط 

 (.3/457أمحد زمـ ىمثغم زمـ صٙم٦م أزمق فمٌد اهلل َمقلم زمٛمل ه٣مؾمؿ )جمٜمقل ضم٣مل()طمط 

 (.5/077ذرفمل )فم٣ًمىمر أمحد زمـ ىمثغم فمٛمف أزمق ئمٗمقب إ

 (.3/457أمحد زمـ ىمردان زمـ أمحد زمـ َمٔمٛمك )طمط 

 (.29أمحد زمـ ىمردوس زمـ َمًٔمقد زمـ ىمردوس ايمتٛمٝمز)فمٙمامء 

 (.0/451أمحد زمـ ىمٔم٤م ايمذراع ايمقاؽمْمل )ؤمٖمف ايمدارومْمٛمل()يم٣ًمن 

 أمحد زمـ ىمٔم٤م ايمقاؽمْمل: هق ازمـ حمٚمد زمـ ص٣ميما زمـ ىمٔم٤م.

 (.5/078()روى فمٛمف مج٣مفم٥م()فم٣ًمىمر 676 أمحد زمـ ىمٔم٤م زمـ طمريؿ أزمقصمٔمٖمر اظمري )ت

 (.5/079أمحد زمـ ىمٙمٝم٤م ايمْمرؽمقد )فم٣ًمىمر 

 (.0/450أمحد زمـ ىمٛم٣مٞم٥م ايمُم٣مَمل )َمٛم٘مر احلدي٧م وم٣ميمف ازمـ فمدي()يم٣ًمن 

( )ذىمر 26( )ٞمٝم٣ًمزمقر/433أمحد زمـ ىمقدم زمـ أيقب إصٌٜم٣مين )أشمٛمك فمٙمٝمف احل٣مىمؿ وايمًٚمٔم٣مين( )ت

0/049) 

 (.0/016)ذىمر أمحد زمـ ىمقدم زمـ صمٛمٝمد إصٌٜم٣مين 

 (.40أمحد زمـ يمٌدة إهمريٗمل)فمٙمامء 

 (.5/080أمحد زمـ يمٌٝم٤م زمـ فمٌد اظمٛمٔمؿ أزمق وم٣مزمقس ايمٌزار اظمٔمدل )روى فمٛمف مج٣مفم٥م()فم٣ًمىمر 

 (.405أمحد زمـ يمٌٝمد ايمٌخ٣مري أزمق ضمٖمِم٥م )ك 

 (.73أمحد زمـ يمٗمامن ايمٗمٖم٣مين )صمر

 (.0/063( )ذىمر 407)جمٜمقل ضم٣مل()ك  –ايم٘مرَمٝمٛمل  –أمحد زمـ يمٝم٧م ايم٘مرَم٣مين 
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 (.24أمحد زمـ يمٝم٧م زمـ ضمًكم زمـ فمقم ايمزاهد اخلٝم٣مط أزمق أمحد ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ٞمٝم٣ًمزمقر/

 (.402أمحد زمـ يمٝم٧م زمـ طمٙمٝمؾ )ك 

 (.3/459أمحد زمـ يمٝم٧م زمـ َمٛمِمقر أزمق فم٣ٌمس إٞمامؿمل )جمٜمقل ضم٣مل()طمط 

 (2/31أمحد زمـ َم٠مَمؾ ايمدَمُمٗمل )فم٣ًمىمر 

 (5/022أمحد زمـ َم٠مَمؾ زمـ أزم٣من ايمٛم٣مومد )طمط 

 (0/022ؾ زمـ أمحد زمـ طم٣ميمد أزمق فم٣ٌمس ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ذىمر أمحد زمـ َم٠مَم

 .-سمٗمدم -أمحد زمـ َم٣مهبرم: اؽمؿ أزمٝمف: ضمًكم زمـ َم٣م هبرام

 (.8/49أمحد زمـ َم٣ميمؽ ايمٌٌمي )ضم٤م 

 (.0/305أمحد زمـ َم٣ميمؽ ايمتٚمٝمٚمل )جمٜمقل وم٣ميمف اخلْمٝم٤م()يم٣ًمن 

 . –يٟميت  –أمحد زمـ َم٣ميمؽ زمـ أٞمس: وهق ازمـ حمٚمد زمـ َم٣ميمؽ 

 (.3/022ضمٌٝم٤م أزمق ضمٖمص اظم٠مدب )روى فمٛمف مج٣مفم٥م()طمط أمحد زمـ َم٣ميمؽ زمـ 

 أمحد زمـ َمٟمَمقن )هقحمٚمد زمـ أمحد زمـ َمٟمَمقن(. 

( )روى فمٛمف مجع، ووم٣مل ايمذهٌل: احل٣مهمظ()ؽمغم 683أمحد زمـ َم٣ٌمرك أزمق فمٚمر اظمًتٚمقم ضم٘مٚمقيف )ت 

04/474.) 

 (.8/38أمحد زمـ َم٣ٌمرك اإلؽمامفمٝمقم )جمٜمقل ضم٣مل()صم٤م 

 (.3/058 أمحد زمـ َم٣ٌمرك ايمٌٕمدادي )طمط

 (.3/059أمحد زمـ َم٣ٌمرك زمـ أمحد أزمق زم٘مر ايمػماشمل أزمق ايمرصم٣مل )طمط 

( )اطمتٙمط ومٌؾ َمقسمف زمٝمًغم: وم٣ميمف احل٣مهمظ( 205أمحد زمـ َم٣ٌمرك زمـ همقارس زمـ ؽمٛمٌٙم٥م أزمق اظمٔم٣مرم ايمٌٕمدادي )ت

 (.0/302)يم٣ًمن

  -سمٗمدم  -أمحد زمـ َمثٛمك اظمقصقم: هق ازمـ فمقم ص٣مضم٤م اظمًٛمد 
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()جمٜمقل ضم٣مل()ذىمر 691زمـ فمٌد اهلل اظمديٛمل أزمق صمٔمٖمر إصٌٜم٣مين )ت أمحد زمـ جم٣مهد زمـ حمٚمد 

 (.007()ؿم٤م 4/407()ؾمٝمخ 0/018

 (5/388()فم٣ًمىمر5/076أمحد زمـ حمٌقب أزمق ضمًـ ايمِمقدم )طمط 

 (.5/076()شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )طمط 457)ت  –نمالم أيب إدي٣من  –أمحد زمـ حمٌقب زمـ ؽمٙمٝمامن أزمق ضمًكم 

 (.0/456صديؼ أزمق ٞمٌم ايمٛمًٖمل)همٝمف يمكم وم٣ميمف ايمػمدفمل()يم٣ًمن أمحد زمـ حمت٣مج زمـ روح زمـ 

 أمحد زمـ حمرز: يٟميت دم ٞمي زمـ حمرز.

ـ زمـ َمقمِّ إٞمِم٣مري اخلزرصمل َمٔمتزرم )ت ًِّ ( )وم٣مل ايمذهٌل: ىم٣من خيؾ زم٣ميمِمٙمقات ويت٘مٙمؿ دم 299أمحد زمـ حم

 (.062( )حتٖم٥م/0/454ايمِمح٣مزم٥م( )يم٣ًمن

()وم٣مل اخلْمٝم٤م: ؽمامفمف صحٝما()يم٣ًمن 331غمدم زمـ ٞمرد )ت أمحد زمـ حمٚمد  زمـ أمحد زمـ فمقم َمٛمِمقر ايمِم

 (.3/479()طمط 0/453

 (.014أمحد زمـ حمٚمد )ص٣مضم٤م ذي ايمٛمقن( )فمٙمامء 

 (.0/031()ذىمر 3/677أمحد زمـ حمٚمد إزمراهٝمؿ ايمِمح٣مف أزمقفمقم )شمٗم٥م وم٣ميمف أزمق ايمُمٝمخ وأزمق ٞمٔمٝمؿ()ؾمٝمخ 

()وم٣مل ايمدراومْمٛمل: َم٣م فمٙمٚمٛم٣م إٓ 441ِمٙمحل )ت أمحد زمـ حمٚمد إزمراهٝمؿ زمـ آدم زمـ أيب ايمرصم٣مل أزمق فمٌد اهلل ايم

 (.3/485( )طمط 005طمغمًا/ روى فمٛمف مج٣مفم٥م()ؽمٜمؿ 

 (.0/022أمحد زمـ حمٚمد أزمق زم٘مر اجل٣مرودي )ذىمر

 (5/048أمحد زمـ حمٚمد أزمق صمٔمٖمر اظمروزي )طمط 

 (.5/068أمحد زمـ حمٚمد أزمق ضم٣مرث ايمِم٣مئغ )طمط

 (5/047أمحد زمـ حمٚمد أزمق ضمًـ ايمً٘مري ايمرومل )طمط 

 (.5/387زمـ حمٚمد أزمق ضمًكم احلريب )فم٣ًمىمر أمحد

 (.5/069أمحد زمـ حمٚمد أزمق فم٣ٌمس اظم٠مدب )طمط
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 (5/379أمحد زمـ حمٚمد أزمق فمٌد اهلل ايمقاؽمْمل )فم٣ًمىمر 

 (.0/310أمحد زمـ حمٚمد أزمق فمٌٝمد اهلل ايمزهري )اهتٚمف ايمذهٌل()يم٣ًمن

 (.5/069أمحد زمـ حمٚمد أدَمل )طمط

 (.0136أمحد زمـ حمٚمد اإلؽمؼمازم٣مذي إزرق )صمر 

 أمحد زمـ حمٚمد إؾمٛم٣مين: اؽمؿ صمده: حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ.

 (.0/317أمحد زمـ حمٚمد إصٖمر )وم٣مل ايمدارومْمٛمل: نمغم أشم٦ٌم َمٛمف()يم٣ًمن

أمحد زمـ حمٚمد إٞمِم٣مري أزمق فمٗم٥ٌم )ؤمٖمف ايمدارومْمٛمل ووم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن: يٟميت فمـ ايمثٗم٣مت زمام يمٝمس َمـ 

 (.0/499ضمديثٜمؿ()يم٣ًمن

 (.5/386)فم٣ًمىمرأمحد زمـ حمٚمد إٞمِم٣مري اجلٌٝمقم 

 (.0/310أمحد زمـ حمٚمد إٞمِم٣مري فمـ همّمؾ زمـ زي٣مد )يمٝمس زمثٗم٥م وم٣ميمف ايمذهٌل ووه٣مه ازمـ ضم٣ٌمن()يم٣ًمن

()شمٗم٥م وم٣ميمف أزمق ٞمٔمٝمؿ وايمذهٌل ووم٣مل أزمق ايمُمٝمخ: ضمًـ احلدي٧م( اؽمؿ صمده حمٚمد 691أمحد زمـ حمٚمد ايمٌزار )ت

 (.0/015( )ذىمر4/318زمـ فمٌد اهلل)ؾمٝمخ

 (.0/429()ٞمًٌف إزهري إلم ايمتِمحٝمػ ايم٘مثغم()يم٣ًمن638)ت -ٌُمتلأو ايم -أمحد زمـ حمٚمد ايمًٌتل 

 (.0/482أمحد زمـ حمٚمد ايمًٌْم٣مَمل )اهتٚمف ايمذهٌل()يم٣ًمن

 (.063أمحد زمـ حمٚمد ايمٌممي أزمق فمٚمرو آؽمؼمازم٣مذي )صمر

 (.5/338أمحد زمـ حمٚمد ايمٌٌمي أزمق فم٣ٌمس ايمٌدصم٣مين )فم٣ًمىمر

 (.٣5/385مؾمؿ( )فم٣ًمىمرأمحد زمـ حمٚمد ايمٌٔمٙمٌ٘مل )يمٔمٙمف ايمذي سمٗمدم اؽمؿ صمده ه

 (.607أمحد زمـ حمٚمد ايمٌٕمدادي أزمق زم٘مر فمٛمف ايمْمػماين )إرؾم٣مد/

 (.609أمحد زمـ حمٚمد ايمٌقراين فمٛمف ايمْمػماين )إرؾم٣مد/

 (.5/048أمحد زمـ حمٚمد ايمٌقؽمٛمجل )طمط
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 (.53أمحد زمـ حمٚمد ايمٌغمويت )ؤمٝمػ()ص 

 (.0/044أمحد زمـ حمٚمد اجلرواءاين )ذىمر

 حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ َمِمٔم٤م.أمحد زمـ حمٚمد اجلامل: هق ازمـ 

 أمحد زمـ حمٚمد اجلقاريب: هق ازمـ حمٚمد زمـ أمحد.

 (.74أمحد زمـ حمٚمد اجلقهري )َمٌم 

 اؽمؿ صمده: فم٣ٌمد. -أمحد زمـ حمٚمد اجلقهري

 (.5/048أمحد زمـ حمٚمد اجلغمٞمجل )طمط

 (.0/315أمحد زمـ حمٚمد احل٣مهمظ أزمق ضم٣مَمد زمـ ذومل )شمٗم٥م َمٟمَمقن إَم٣مم وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل()يم٣ًمن

 (.661زمـ حمٚمد اخل٣ٌمز أزمق زم٘مر ايمٛمحقي ايمتًؼمي فمٛمف ايمْمػماين )إرؾم٣مد/ أمحد

 أمحد زمـ حمٚمد اخلزافمل إصٌٜم٣مين: اؽمؿ صمده: فمقم.

 .-سمٗمدم -أمحد زمـ حمٚمد اخلٖم٣مف: اؽمؿ صمده صمٔمٖمر

 (.066( )صمر306أمحد زمـ حمٚمد ايمرؾمٝمدي أزمق همّمؾ )ت

 (.023أمحد زمـ حمٚمد ايمزصم٣مج )َمٌم 

 (.0/486()يم٣ًمن5/049)اهتٚمف اخلْمٝم٤م( )طمط أمحد زمـ حمٚمد ايمنطمز اظم٠مدب

 (.5/042()طمط0/685أمحد زمـ حمٚمد ايمًٗمْمل أزمق ضمٛمش )ٞم٘مرة ٓ ئمرف وم٣ميمف ايمذهٌل()يم٣ًمن

 (.041أمحد زمـ حمٚمد ايمًٙمٚمل أزمق إؽمح٣مق اجلرصم٣مين )صمر

 (5/383أمحد زمـ حمٚمد ايمًٙمٚمل أزمق ايمٛمٚمر ايمٗمالٞمز )فم٣ًمىمر 

 (0/310ومْمٛمل ()يم٣ًمن أمحد زمـ حمٚمد ايمًامفمل )جمٜمقل وم٣ميمف ايمدار 

 أمحد زمـ حمٚمد ايمًٚمًٚمل :اؽمؿ صمده حمٚمد زمـ َمقؽمك.

 (.050أمحد زمـ حمٚمد ايمًٚمٛم٣موي )َمٌم 
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 (.432أمحد زمـ حمٚمد ايمًقطمل )َمٌم 

 أمحد زمـ حمٚمد ايمُم٣مذي٣مضمل: اؽمؿ صمده أمحد زمـ محؽ.

 أمحد زمـ حمٚمد ايمُم٣مهمٔمل: اؽمؿ صمده: فمٌد اهلل زمـ حمٚمد.

 (.660ايمُمغمازي فمٛمف ايمْمػماين )إرؾم٣مد/ أمحد زمـ حمٚمد ايمُمٔمغمي أزمق فمقم اظمٔمدل

 (.5/067أمحد زمـ حمٚمد ايمِمٖم٣مر أزمق ضمٖمص ) ٕزم٣مس زمف وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم ()طمط

 أمحد زمـ حمٚمد ايمِمقدم: اؽمؿ صمده: أمحد زمـ فمٌد اهلل.

 (.5/047أمحد زمـ حمٚمد ايمِمٝمدٓين )جمٜمقل ضم٣مل()طمط

 (.0/486ن()يم٣ًم5/031أمحد زمـ حمٚمد ايمياب أزمق ؿمٝم٤م )ؤمٖمف اإلدريز ونمغمه()طمط

 (.0/452أمحد زمـ حمٚمد ايمْم٣ميمٗم٣مين )ٓ ئمرف وم٣ميمف ايمذهٌل واحل٣مهمظ()يم٣ًمن

 أمحد زمـ حمٚمد ايمٔمتٝمٗمل  اؽمؿ صمده:

 (.5/377أمحد زمـ حمٚمد ايمٔمذري )فم٣ًمىمر

 (.5/384( )فم٣ًمىمر005أمحد زمـ حمٚمد ايمٔمْم٣مر أزمق فم٣ٌمس)صمر

 أمحد زمـ حمٚمد ايمٖمٗمٝمف: اؽمؿ صمده: أمحد زمـ فمٌد اهلل ايمتٚمٝمٚمل.

 (.608حمٚمد ايمٗمزاز أزمق ؽمٙمٝمامن اظم٘مل فمٛمف ايمْمػماين )إرؾم٣مد/أمحد زمـ 

 (.54أمحد زمـ حمٚمد ايمٗمْم٣من اإلؽمؼمازم٣مذي)صمر

 (.5/042()طمط0/315أمحد زمـ حمٚمد ايمٗمٛمْمري )ؤمٖمف ايمداين ()يم٣ًمن

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: أومرأ زَم٣مٞم٣ًم زم١مؾمٌٝمٙمٝم٥م شمؿ ومِمد 317أمحد زمـ حمٚمد ايمٗمٝمز اجلراوي أزمق فمٚمر إٞمديمز )ت/

 (.37در يمإلومراء دم صم٣مَمٔمٜم٣م..( )صف/َمٌم وسمِم

 (.008أمحد زمـ حمٚمد ايم٘مردي أزمق فمقم )صمر

 ( .0/94أمحد زمـ حمٚمد ايم٘مالئل )ذىمر
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 (.0/98أمحد زمـ حمٚمد ايم٘مٛم٣مين )ذىمر

 (5/383أمحد زمـ حمٚمد اظم٠مذن أزمق وم٣مؽمؿ )فم٣ًمىمر 

 (.0/492أمحد زمـ حمٚمد اظمخزوَمل )ٓرء( )يم٣ًمن

 فمٚمرو زمـ َمِمٔم٤م . أمحد زمـ حمٚمد اظمروزي )واهـ( اؽمؿ صمده

 . -َمردويف –أمحد زمـ حمٚمد اظمروزي أزمق فم٣ٌمس 

 (5/049) طمط  -آطمر–أمحد زمـ حمٚمد اظمروزي 

 (.664أمحد زمـ حمٚمد اظمروزي ايمٌٌمي ؾمٝمخ يمٙمْمػماين )إرؾم٣مد/

 (.67أمحد زمـ حمٚمد اظم٘مت٤م ايمٌزاز )َمٌم 

 (.064( )صمر366أمحد زمـ حمٚمد اظمٛمِمقري أزمق زم٘مر ايمٖمٗمٝمف ايم٘مػم آزم٣مذي )ت

 د زمـ حمٚمد اظمٛم٘مدري: اؽمؿ صمده فمٚمر.أمح

 (.0/488أمحد زمـ حمٚمد اظمقومٖمل )ؤمٖمف ايمدارومْمٛمل()يم٣ًمن

 (.665أمحد زمـ حمٚمد ايمٛمخٔمل ايم٘مقدم ايمٗم٣م  )إرؾم٣مد/

 (5/041أمحد زمـ حمٚمد ايمٛمزيب )طمط 

 أمحد زمـ حمٚمد ايمٛم٣ًمئل اؽمؿ صمده فمقم زمـ أمحد.

 (5/041أمحد زمـ حمٚمد ايمٛمقري )طمط 

 ؽمؿ صمده: أمحد زمـ فمٌد اهلل.أمحد زمـ حمٚمد اهلروي: ا

 (5/049أمحد زمـ حمٚمد ايمقاؽمْمل )طمط 

 (.3/497أمحد زمـ حمٚمد زمـ أزم٣من أزمق فمٌد اهلل ايمناج )وم٣مل اخلْمٝم٤م: أضم٣مديثف َمًتٗمٝمٚم٥م()طمط 

 (.3/485أمحد زمـ حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ أزمق زم٘مراظمروزي )طمط 

 (.3/482أمحد زمـ حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ أزمق ضم٣مَمد اهلروي )طمط 
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 (.009زمـ إزمراهٝمؿ أزمق فمٌد اهلل زمـ أيب ايمرصم٣مل اجلرصم٣مين)صمرأمحد زمـ حمٚمد 

()ذىمر 5/606)روى فمٛمف مج٣مفم٥م()فم٣ًمىمر  –ازمـ ممؽ  –أمحد زمـ حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ أزمق فمٚمر اظمديٛمل إصٌٜم٣مين 

0/066.) 

 (.99أمحد زمـ حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ أزمق ٞمٌم ايمْمٌز ايمت٣مصمر ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ٞمٝم٣ًمزمقر/

 (.007ٔم٣ميمٌل )شمٗم٥م وم٣ميمف ايمٖم٣مرد()خم٤م أمحد زمـ حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ ايمث

 (.069أمحد زمـ حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ ايمثٔمٙمٌل أزمق إؽمح٣مق ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ؤمٖمف احل٣مهمظ( )حتٖم٥م/

 . -يٟميت –أمحد زمـ حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ احل٣مزَمل اؽمؿ صمده: إزمراهٝمؿ زمـ ضم٣مزم 

 أمحد زمـ حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ اخلٛم٣مزيري أزمق زم٘مر ايمِمغمدم اؽمؿ صمده: إزمراهٝمؿ زمـ صمٔمٖمر.

 (.0/485أمحد زمـ حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ ايميير أسمك زمحدي٧م زم٣مؿمؾ )يم٣ًمن  

أمحد زمـ حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ ايمْمقد أزمق حمٚمد ايمٌالذري ايمقافمظ )وم٣مل احل٣مىمؿ: ىم٣من واضمد فمٌمه دم احلٖمظ 

 (.821( )سمذىمرة احلٖم٣مظ/449وايمقفمظ... ووم٣مل ايمذهٌل: اإلَم٣مم احل٣مهمظ ايم٣ٌمرع( )ت 

( )سم٣مريخ 09أزمق ؽمٜمؾ اظمٜمراين ايمٛمٝم٣ًمزمقري اظمزىمل ؾمٝمخ يمٙمٌٝمٜمٗمل. ) إحت٣مف/ أمحد زمـ حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ ايمٔمدل

 (.9/462اإلؽمالم 

أمحد زمـ حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ ايمٖم٣مرد أزمق ضمًـ اظمذىمر ايمزاهد )وم٣مل إزهري: مل اىمت٤م فمٛمف طمٙمط دم نمغم 

 (.0/456رء()يم٣ًمن 

 (.0/023أمحد زمـ حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ ايمٗمْم٣من أزمق زم٘مر اظمٔم٣مزرم )ذىمر 

 (.3/485أمحد زمـ حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ اظم٣مدرائل )طمط 

 (.3/482()شمٗم٥م وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل()طمط 686أمحد زمـ حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ اظمروزي ازمـ زمٛم٦م حمٚمد زمـ ضم٣مسمؿ )ت 

 (.0/316أمحد زمـ حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ اظمٌمي )سم٘مٙمؿ همٝمف ازمـ زمخ٣مر()يم٣ًمن 

 (.003ر( )صم301أمحد زمـ حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ اظمْمردم أزمق فمٌد اهلل )ت
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( )وم٣مل احل٣مىمؿ: ىمت٤م احلدي٧م ايم٘مثغم 423أمحد زمـ حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ ايمقافمظ أزمق ضم٣مَمد اظمٗمرئ ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ت

 (.85ومل حيدث سمقرفم٣ًم( )ٞمٝم٣ًمزمقر/

 أمحد زمـ حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ أيب ايمرصم٣مل اؽمؿ صمده آدم.

 (.3/487أمحد زمـ حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ إؽمح٣مق أزمقزم٘مر ايمِمدومل )طمط 

()روي فمٛمف مج٣مفم٥م 415)ت  –ازمـ طمٛم٣مزيري  –زمـ إزمراهٝمؿ زمـ صمٔمٖمر أزمق زم٘مر ايم٘مٛمدي ايمِمغمدم  أمحد زمـ حمٚمد

 (.065()ؽمٜمؿ 3/483ووم٣مل ايمدارومْمٛمل: شمٗم٥م()طمط 

()صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م 472أمحد زمـ حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ ضم٣مزم أزمق ٞمٌم اظم٠مذن احل٣مزَمل ايمٌخ٣مري )ت 

 (.0/311()يم٣ًمن 3/487()طمط 

ٝمؿ زمـ ضم٣مزم ازمق حيٝمك ايمًٚمرومٛمدي ايم٘مرازمٝمز )وم٣مل اإلرديز: اهتؿ دم إىمث٣مره فمـ ازمـ امحد زمـ حمٚمد زمـ إزمراه

ٞمٌم، وم٣مل احل٣مهمظ: ئمٛمل زمٟمٞمف ديمس فمٛمف اإلصم٣مزة: هم١من يمف َمٛمف إصم٣مزة صحٝمح٥م، ووم٣مل حمدث َمُمٜمقر()يم٣ًمن 

 (.050( )حتٖم٥م/0/454

وم٣ميمف أزمق ٞمٔمٝمؿ ووم٣مل أزمق  ()شمٗم٥م443أمحد زمـ حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ زي٣مد اظمِم٣مضمٖمل أزمق فمقم إصٌٜم٣مين )ت 

 (.008()ؿم٤م 0/031()ذىمر 3/677ايمُمٝمخ: ؾمٝمخ ىمثغم احلدي٧م شمٗم٥م( )أصٌٜم٣من

 (.3/483أمحد زمـ حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ ىم٣ٌمش أزمق زم٘مر ايمٗمِم٣مب )شمٗم٥م وم٣ميمف اخلرومل()طمط 

 (.084أمحد زمـ حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد أزمق ضم٣مَمد ايمٗم٣مزم٣مذي )شمٗم٥م وم٣ميمف ايمٖم٣مرد()خم٤م 

 (.5/600إزمراهٝمؿ زمـ َمدرك )فم٣ًمىمر  أمحد زمـ حمٚمد زمـ

( )أشمٛمقا 433)ت  -أزمق ضمًكم زمـ أيب أمحد  -أمحد زمـ حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ َمْمرف زمـ حمٚمد اإلؽمؼمازم٣مذي 

 (.0135فمٙمٝمف( )صمر 

 (.62أمحد زمـ حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ ٞم٣مصا زمـ َمقؽمك اظمرادي اجلٚمقم)فمٙمامء 
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يمٌالذري ايمْمقد )وم٣مل احل٣مىمؿ: ىم٣من واضمد فمٌمه دم أمحد زمـ حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ ه٣مؾمؿ احل٣مهمظ أزمق حمٚمد ا

 (.75( )ٞمٝم٣ًمزمقر/449احلٖمظ وايمقفمظ( )ت

()روى فمٛمف مج٣مفم٥م()طمط 486أمحد زمـ حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ يقؽمػ أزمق زم٘مر ايمزهري ايمًٔمدي )ت 

3/484.) 

 أمحد زمـ حمٚمد زمـ أزمرش: اؽمؿ صمده إزمراهٝمؿ زمـ ضم٘مٝمؿ.

()طمط 6/76()صدوق وم٣ميمف ازمـ ايب ضم٣مسمؿ ()ضم٣مسمؿ 423 أمحد زمـ حمٚمد زمـ أزم٘مر اظمٗمدَمل أزمق فمثامن )ت

3/498.) 

 (.6/75أمحد زمـ حمٚمد زمـ أيب اؽمٙمؿ ايمرازي )ضم٣مسمؿ 

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: أطمذ ايمٗمراءة فمرو٣ًم 315أمحد زمـ حمٚمد زمـ أيب احلِمـ احلدرم أزمق وم٣مؽمؿ إٞمديمز )ت 

 (.38وىم٣من ذا وٌط يمٙمٗمراءة وذا أدب وفمٙمؿ( )صف/

 (.96ظمِمٝم٤م ايمٌزاز)فمٙمامء أمحد زمـ حمٚمد زمـ أيب ا

 (.0/495()وم٣مل ايمذهٌل: ؤمٝمػ ومٙمٝماًل( )يم٣ًمن450أمحد زمـ حمٚمد زمـ أيب اظمقت اظم٘مل )ت

أمحد زمـ حمٚمد زمـ أيب اظمقت اظم٘مل )وم٣مل ايمذهٌل: ؤمٝمػ ومٙمٝماًل، ووم٣مل احل٣مهمظ: مل أومػ فمعم ىمالم َمـ سح 

 (.0/495زمتجرحيف، وىم٣من َمـ َمًٛمدي فمٌمه()يم٣ًمن

 (.5/004ايمٛمامش أزمق فمٌد اهلل ايمقاؽمْمل اخلّمٝم٤م)طمطأمحد زمـ حمٚمد زمـ أيب 

 .  -يٟميت  –أمحد زمـ حمٚمد زمـ أيب زم٘مر ايمقاؽمْمل: هق ازمـ حمٚمد زمـ ؽمٙمٝمامن 

 (.0/365أمحد زمـ حمٚمد زمـ أيب زم٘مر زمـ ؽم٣ممل أزمق زم٘مر ايم٣ًمظمل اظمديٛمل )فمٛمف مجع ووم٣مل اهلٝمثٚمل: شمٗم٥م(  )ضم٣ٌمن 

 (.074)إرؾم٣مد/أمحد زمـ حمٚمد زمـ أيب ضمٖمص ايمٛمِمٝمٌل فمٛمف ايمْمػماين 

 أمحد زمـ حمٚمد زمـ أيب ضمٛمٝمٖم٥م : يٟميت همٝمٚمـ صمده َم٣مه٣من.

 (.8/67أمحد زمـ حمٚمد زمـ أيب رصم٣مء اظمِمٝميص )ضم٤م 
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 (.5/46أمحد زمـ حمٚمد زمـ أيب ؾمحٚم٥م اخلتقم )طمط

 أمحد زمـ حمٚمد زمـ أيب ؾمٝم٥ٌم أزمق زم٘مر ايمٌزاز سمٗمدم)وهق ازمـ حمٚمد زمـ ؾمٌٝم٤م()وهق شمٗم٥م ضم٣مهمظ(.

 .-سمٗمدم –هق إٞمْم٣مىمل  –يم٘مٛمدي أمحد زمـ حمٚمد زمـ أيب َمقؽمك ا

 (.0/426أمحد زمـ حمٚمد زمـ أيب ٞمٌم ايمً٘مري )يم٣ًمن

 (.3/421أمحد زمـ حمٚمد زمـ أمحد أزمق زم٘مر آؾمٗمر ايمٗمٛمْمري )روى فمٛمف مج٣مفم٥م()طمط 

 (.0/029()ذىمر 499أمحد زمـ حمٚمد زمـ أمحد أزمق زم٘مر ايمٗمِم٣مر ايمٖمٗمٝمف )ت 

 (.3/428اخلْمٝم٤م()طمط  أمحد زمـ حمٚمد زمـ أمحد ازمق ضم٣مَمد إؽمٖمريٛمل )شمٗم٥م وم٣ميمف

 (.5/091أمحد زمـ حمٚمد زمـ أمحد ازمق ضمًـ ايمقاؽمْمل )فم٣ًمىمر 

 (.092أمحد زمـ حمٚمد زمـ أمحد أزمق ؽمٔمٝمد ايمٗمٜمٛمدري )شمٗم٥م وم٣ميمف ايمٖم٣مرد()خم٤م 

 (.3/425()طمط 0/053أمحد زمـ حمٚمد زمـ أمحد أزمق ؿم٣مهر ايمْم٣مهري )ذىمر 

مج٣مفم٥م وذىمره ايمٗمقاس دم ؾمٝمقطمف ايمثٗم٣مت()طمط أمحد زمـ حمٚمد زمـ أمحد أيب ؽمٔمدان أزمق زم٘مر ايمِمقدم )روى فمٛمف 

3/424.) 

ٛمٝمزي )صف/ -أمحد زمـ حمٚمد زمـ أمحد إدي٤م ايمٖمر  أزمق وم٣مؽمؿ إٞمديمز  (.22ازمـ ؿمُّ

 (.3/472()طمط 0/454أمحد زمـ حمٚمد زمـ أمحد ايمًٌْم٣مَمل ؾمٝمخ يمٙمخْمٝم٤م )ٓ رء()يم٣ًمن 

 (.5/091أمحد زمـ حمٚمد زمـ أمحد ايمٌٕمدادي أزمق ضمًكم ايمزفمٖمراين )فم٣ًمىمر 

 (.655أمحد زمـ حمٚمد زمـ أمحد ايمثٔم٣ميمٌل أزمق ٞمٌم )شمٗم٥م وم٣ميمف ايمٖم٣مرد()خم٤م 

 (.004أمحد زمـ حمٚمد زمـ أمحد اخلٖم٣مف أزمق فمٚمرو احلغمي )فمٛمف مج٣مفم٥م( )صمر

 (.3/480أمحد زمـ حمٚمد زمـ أمحد ايمرازي أزمق زم٘مر اظمٗمرئ ازمـ محدويف )صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م()طمط 

 (.019امء أمحد زمـ حمٚمد زمـ أمحد ايمنىمل اظمٔمٙمؿ)فمٙم

 (.3/420أمحد زمـ حمٚمد زمـ أمحد ايمِمٝمدٓين )طمط 
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 .-سمٗمدم-أمحد زمـ حمٚمد زمـ أمحد ايمِمغمدم : اؽمؿ صمده أمحد زمـ فمقم 

 (.91أمحد زمـ حمٚمد زمـ أمحد ايمٖم٣مرد أزمق همّمؾ اجلرصم٣مين )صمر

 (.0/053أمحد زمـ حمٚمد زمـ أمحد ايمٖمٗمٝمف أزمق ضمًـ إصٌٜم٣مين )ذىمر 

 (.5/612ايم٘مت٣ميب )جمٜمقل ضم٣مل()فم٣ًمىمر أمحد زمـ حمٚمد زمـ أمحد ايمٖمٙمًْمٝمٛمل 

 (.5/084أمحد زمـ حمٚمد زمـ أمحد ايم٘مٛمدي أزمق زم٘مر ايمِمٝمداوري اظمِمٝميص )جمٜمقل ضم٣مل()فم٣ًمىمر 

 (.3/481أمحد زمـ حمٚمد زمـ أمحد اظم٠مدب أزمق ضمًـ ايمزفمٖمراين )روي فمٛمف مج٣مفم٥م()طمط 

 (.0/453أمحد زمـ حمٚمد زمـ أمحد اهلٚمداين أزمق فم٣ٌمس ايمٗم٣مرئ )سم٘مٙمؿ همٝمف()يم٣ًمن 

 (.3/420أمحد زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ إزمراهٝمؿ أزمقزم٘مر اظمروزي )طمط 

 (.611أمحد زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ إزمراهٝمؿ ايمػموي أزمق ضمًكم اجلقري )شمٗم٥م وم٣ميمف ايمٖم٣مرد()خم٤م 

 (.3/086أمحد زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ إزمراهٝمؿ ايمًٙمٚمل ايمزاهد )طمط 

 (.0/057)ذىمر  أمحد زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ إزمراهٝمؿ ايمٔم٣ًمل أزمق صمٔمٖمر ايمزاهد

 (.5/613()روى فمٛمف مج٣مفم٥م()فم٣ًمىمر 332أمحد زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ أيب أمحد همّمؾ ايمٖمرايت )ت 

 (.3/424أمحد زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ أيب ؽمٔمٝمد أزمق فم٣ٌمس ايمٌزار ايمدوري )روى فمٛمف مج٣مفم٥م()طمط 

 (.3/476()صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م()طمط 306أمحد زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ ايب َمًٙمؿ أزمق ؿم٣مهر )ت 

 (.3/422أمحد زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ إؽمح٣مق أزمق همرج ايمدوم٣مق )طمط 

( )ىم٣مٞم٦م أصقيمف صحٝمح٥م ٞمٓمرت همٝمٜم٣م... 481أمحد زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ إؽمح٣مق ايمِمٛمدوومل ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ت

 (.88وم٣ميمف احل٣مىمؿ( )ٞمٝم٣ًمزمقر/

ٝم٤م()طمط ()صدوق وم٣ميمف اخلْم302أمحد زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ إؽمامفمٝمؾ أزمق زم٘مر احلريب ايمًٗم٣مء )ت 

3/474.) 
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()وم٣مل احل٣مىمؿ: سمٕمغم زمآطمره وهق 479أمحد زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ زم٣ميمقيف أزمق ضم٣مَمد ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ت 

 (.0/480صدوق()يم٣ًمن 

 (.0138( )صمر 422أمحد زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ زمٛمدار أزمق زم٘مر إؽمؼمازم٣مذي )ت 

٣ميمف اخلْمٝم٤م()طمط ()صدوق وم368أمحد زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ صمٔمٖمر أزمق ضمًكم ايمٖمٗمٝمف ايمٗمدوري )ت 

3/477.) 

 (.5/617()فم٣ًمىمر 567أمحد زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ صمٔمٖمر أزمق فم٣ٌمس إىم٣مر ايمٛمٜمريٛمل )ت 

 (.3/481( )طمط 336أمحد زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ ضمًـ أزمق ضمًكم ايمٌزار )صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م()ت 

 (.3/424أمحد زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ ضمًـ أزمق فم٣ٌمس ايمٛمًقي )طمط 

 (.5/087د زمـ ضمًـ أزمق فمقم إصٌٜم٣مين اظمٗمرئ )فم٣ًمىمر أمحد زمـ حمٚمد زمـ أمح

 (.3/478أمحد زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ ضمًـ اظم٣ميم٘مل أزمق َمٛمِمقر )صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م()طمط 

 (.3/476أمحد زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ ضمًٛمقيف أزمق ٞمٌم ايمٌزار ايمٛمرد )صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م()طمط 

٣مزمقري أزمق فمٚمرو احلغمي )فمٛمف مجع( )وم٣مل ايمذهقم: أمحد زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ ضمٖمص زمـ َمًٙمؿ احلرر ايمٛمٝمً

ضمج٥م، ووم٣مل ازمـ صمقزي: ؾمٝمخ ٞمٝم٣ًمزمقر دم فمٌمه، ووم٣مل ايمذهٌل: اإلَم٣مم اظمحدث ايمٔمدل....( )ضم٣ٌمن 

 (.03/396( )ايمًغم 0/307

 (.65أمحد زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ محؽ ايمُم٣مذي٣مضمل أزمق فم٣ٌمس فمٛمف ايمٌٝمٜمٗمل )إحت٣مف/

 (.043( )ٞمٝم٣ًمزمقر/٣477مزمد أزمق همّمؾ ايمٛمٝم٣ًمزمقري )تأمحد زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ ضمٝم٣من ايمٔم

 (.3/423أمحد زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ راَمكم اخلراؽم٣مين )طمط 

 (.5/083أمحد زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ رزمٝمع أزمق ضمًـ اهلٚمداين )جمٜمقل ضم٣مل()فم٣ًمىمر 

 (.3/422أمحد زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ رزق أزمق همرج )طمط 
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( ) وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: وىم٣من طمغمًا 524وم٣مؽمؿ إٞمديمز )ت/ أمحد زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ رؾمد ايمٗمرؿمٌل أزمق

 (.080هم٣مواًل فم٣موماًل ـمٜمر زمٛمٖمًف..( )صف/

 (.3/427أمحد زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ زىمري٣م أزمق فم٣ٌمس ايمتٕمٙمٌل )طمط 

 (.426()3/425()شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م()طمط 446أمحد زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ زي٣مد أزمق ضمًـ ايمتامر )ت 

 (.061ؽمٔمٝمد أزمق ؽمٔمٝمد زمـ أيب ؽمٔمٝمد ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ٞمٝم٣ًمزمقر/ أمحد زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ

( )وم٣مل 310أمحد زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ ؽمٔمٝمد إَمقي َمقٓهؿ أزمق فمٚمر ايمٗمرؿمٌل )ويٗم٣مل: أزمق فمٚمغم( )ت

اخلقٓين: ىم٣من َمـ أهؾ ايمٔمٙمؿ وَمتٗمدَم٣ًم دم ايمٖمٜمؿ ضم٣مهمٓم٣ًم يمٙمحدي٧م وايمرأي فم٣مرهم٣ًم زمٟمؽمامء ايمرصم٣مل، ومديؿ ايمْمٙم٤م، 

 (.080( )صمذوة/49حمدث َم٘مثر، ووم٣مل فمت٣َّمب ايمٖمٗمٝمف: ىم٣من طمغمًا هم٣مواًل...( )صف/ووم٣مل احلٚمٝمدي: 

 (.5/084أمحد زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ ؽمالَم٥م أيب ىمٙمثؿ أزمق زم٘مر ايمٔمذري )جمٜمقل ضم٣مل()فم٣ًمىمر 

 (.3/426()شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م()طمط 467أمحد زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ ؽمٙمؿ أزمق ضمًـ اظمخرَمل )ت 

 (.5/089ؽمٙمٚم٥م ازمق زم٘مر زمـ أيب فم٣ٌمس ايمٕم٣ًمين ايمٛمحقي )جمٜمقل ضم٣مل()فم٣ًمىمر أمحد زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ 

 (.5/090أمحد زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ ؽمٙمٝمامن أزمق زم٘مر زمـ زىمري٣م ايمٛمٝم٣ًمزمقري )جمٜمقل ضم٣مل()فم٣ًمىمر 

 (.3/424أمحد زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ ؽمٙمٝمامن أزمق همّمؾ احلقار )طمط 

زمق فمٚمر ايمٗمرؿمٌل )وم٣مل اخلقٓين: وىم٣من َمـ أهؾ ايمٖمّمؾ أمحد زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ ؽمٙمٝمامن إزدي ايمزي٣مت أ

 (.07وايمِمالح وآؽمتٗم٣مَم٥م فمعم اخلغم وايمًٛم٥م( )صف/

()شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م()طمط 450ايمٌٕمداي )ت  –زم٘مغم احلداد  –أمحد زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ ؽمٜمؾ أزمق زم٘مر 

7/006.) 

خلقٓين: ىم٣من ؾمٝمخ٣ًم ص٣محل٣ًم أمحد زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ ؽمٜمؾ إٞمِم٣مري اخلراز أزمق فمٚمر ايمٗمرؿمٌل )وم٣مل ا

 (.04ورفم٣ًم..( )صف/ 

 (.040أمحد زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ ؽمٜمؾ اظمًتٚمقم أزمق همّمؾ ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ٞمٝم٣ًمزمقر/
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( روى فمٛمف أزمق إؽمح٣مق 498أمحد زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ ؽمٝمد أزمٝمف إَمقي أزمق فمٚمر ايمٗمرؿمٌل )ت زمٔمد 

 (.08)صف/ -ايمِم٣مضم٣ٌمن –وأزمقصمٔمٖمر 

 (.3/422ؾمج٣مع أزمق ٞمٌم ايمِمٖم٣مر ايمٌخ٣مري )طمط أمحد زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ 

 (.085أمحد زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ فمٌد ايمرمحـ أزمق زم٘مر اجلقري )شمٗم٥م وم٣ميمف ايمٖم٣مرد()خم٤م 

 (.5/085أمحد زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ فمٌد ايمرمحـ أزمق زم٘مر ايمٕم٣ًمين ايمِمٝمداوي )جمٜمقل ضم٣مل()فم٣ًمىمر 

 (.0/316وم٣مل احل٣مهمظ  َمـ ىم٣ٌمر اظمًٛمديـ( )يم٣ًمن( )355أمحد زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ فمٌد ايمٔمزيز اهل٣مؾمٚمل )ت

أمحد زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ فمٌد اهلل أزمق زم٘مر ايمتٚمٝمٚمل إصٌٜم٣مين )وم٣مل ايمٖم٣مرد: اإلَم٣مم اظمٗمرئ إدي٤م ايمٖمٗمٝمف 

يـ ايمزاهد ايمقرع ايمثٗم٥م ىمثغم ايمًامع صحٝما إصقل. ووم٣مل ايمذهٌل: اإلَم٣مم اظمٗمرئ ايمزاهد اظمحدث  اظمحدث ايمدَّ

( )سم٣مريخ 07/548( )ؽمغم60( )إحت٣مف/0/041دارومْمٛمل..( )إٞم٣ٌمء ايمرواةوضمدث زمًٛمـ ايم

 (.093()خم٤م 9/376اإلؽمالم

 (.3/480)صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )طمط  –ازمـ ٞمٗمقر  –أمحد زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ فمٌد اهلل أزمق ضمًكم ايمٌزار 

( )خم٤م 094()روى فمٛمف مجع()خم٤م 306أمحد زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ فمٌد اهلل أزمق ؽمٔمد اظم٣ميمٝمٛمل )ت 

5/096.) 

 (.3/470()طمط306أمحد زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ فمٌد اهلل أزمق ؽمٔمد ايمٛمٝم٣ًمزمقري )شمٗم٥م َمتٗمـ وم٣ميمف اخلْمٝم٤م()ت

 (.088أمحد زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ فمٌد اهلل أزمق ٞمٌم ايم٣ٌميمقي )شمٗم٥م وم٣ميمف ايمٖم٣مرد()خم٤م 

 (.022ػماين )إرؾم٣مد/أمحد زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ فمٌد اهلل زمـ فمٚمر أزمق زم٘مر اجلقاريب ايمقاؽمْمل فمٛمف ايمْم

()وم٣ميمف أزمق ايمٕمٛم٣مئؿ: طمرج فمٙمٝمف اخلْمٝم٤م وَم٣م ىم٣من 337أمحد زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ فمٌدوس ايمزفمٖمراين )ت 

 (.0/498فمٛمدهؿ زمذاك ايمثٗم٥م()يم٣ًمن 

 (.0139( )صمر 494أمحد زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ فمٚمر أزمق ص٣مدق اظمْمرز اإلؽمؼمازم٣مذي )ت 

 (.0/459()سم٣ميمػ ()يم٣ًمن 369ل ايمًٙمٚمل )ت أمحد زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ فمٚمر أزمق ٞمٌم ايمٕمزا
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أمحد زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ فمٚمرو اخلٖم٣مف أزمق فمٚمرو احلغمي )ىم٣من َمـ احلٖم٣مظ وم٣ميمف ايمًٚمٔم٣مين( )ضم٣ٌمن 

0/364.) 

( فمٛمف ازمـ زمُم٘مقال 560أمحد زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ فمٝمًك زمـ َمٛمٓمقر ايمٗمٝمز أزمق وم٣مؽمؿ إٞمديمز )ت/

 (070)صف/

أزمق زم٘مر اخلقارزَمل ايمػموم٣مين )وم٣مل اخلْمٝم٤م: ىم٣من شمٗم٥م ورفم٣ًم َمتٗمٛم٣ًم همٜماًم مل ٞمر دم  أمحد زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ نم٣ميم٤م

ؾمٝمقطمٛم٣م أشم٦ٌم َمٛمف ضم٣مهمٓم٣ًم يمٙمٗمرآن فم٣مرهم٣ًم زم٣ميمٖمٗمف يمف ضمظ َمـ فمٙمؿ ايمٔمرزمٝم٥م ىمثغم احلدي٧م ضمًـ ايمٖمٜمؿ يمف وايمٌِمغمة 

ِم٣ًم فمعم همٝمف وصٛمػ َمًٛمدًا.. ومل يٗمْمع ايمتِمٛمٝمػ إلم ضمكم وهم٣مسمف وَم٣مت هق جيٚمع ضمدي٧م َمًٔمر وىم٣من ضمري

ووم٣مل  -ئمٛمل: احلدي٧م  -ايمٔمٙمؿ َمٛمٌمف اهلٚم٥م فمٙمٝمف. ووم٣مل إزهري: ايمػموم٣مين إَم٣مم وإذا َم٣مت ذه٤م هذا ايمُمٟمن

أزمق حمٚمد اخلالل: ىم٣من ٞمًٝم٨م وضمده، ووم٣مل ايمذهٌل: اإلَم٣مم ايمٖمٗمٝمف احل٣مهمظ ايمث٦ٌم ؾمٝمخ ايمٖمٗمٜم٣مء واظمحدشمكم، ووم٣مل 

 (.5/095()فم٣ًمىمر 3/476(()طمط 07/323( )ؽمغم02ايم٣ٌمصمل: شمٗم٥م ضم٣مهمظ...( )إحت٣مف/

 (.063( )ٞمٝم٣ًمزمقر/422أمحد زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ نمْمريػ احلغمي ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ت

 (.3/476أمحد زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ وم٣مؽمؿ ازمق ضمًكم ايمّمٌل )طمط 

أمحد زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ وم٣مؽمؿ زمـ هالل ايمٗمٝمز أزمق فمٚمر ايمٗمرؿمٌل )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمـ زمٝم٦م فمٙمؿ 

 (.03/وهمّمؾ وديـ وٞم٣ٌمه٥م( )صف

 (.3/425()طمط 459أمحد زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ ومْم٣من أزمق ضمًكم ايمٗمْم٣من )ت 

 (. 3/477( )صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م()طمط 343أمحد زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ حمٚمد أزمق ضم٣مَمد إؽمتقائل )ت 

()صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م()طمط 330أمحد زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ حمٚمد أزمق ضمًـ ايمٔمتٝمٗمل )ت 

 (.5/611()فم٣ًمىمر 3/479

 (.3/486زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ حمٚمد أزمق ضمًكم زمـ أيب صمٔمٖمر ايمًٚمٛم٣مين )صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م()طمط  أمحد

 (.3/423أمحد زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ حمٚمد أزمق فم٣ٌمس ايم٘مًٌم )شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م()طمط 



231 
 

 (.3/423أمحد زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ حمٚمد أزمق فم٣ٌمس اظمروزي )شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م()طمط 

 (.3/427ـ حمٚمد أزمق فمقم زمـ أيب ضم٣مَمد ايمٗم٣م  )شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م()طمط أمحد زمـ حمٚمد زمـ أمحد زم

 (.98أمحد زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ حمٚمد إٞمامؿمل ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ٞمٝم٣ًمزمقر/

 (.3/421()وم٣مل أزمق ؾمٝمٌف: شمٗم٥م()طمط 444أمحد زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ حمٚمد ايمٗمْمٝمٔمل )ت 

ٙمد أزمق وم٣مؽمؿ ايمٗمرؿمٌل ) وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ص٣مر أمحد زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ خمٙمد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ زمٗمل زمـ خم

صدر اظمٖمتكم وهق َمـ زمٝمتف فمٙمؿ وهمّمؾ وصٝم٣مٞم٥م، وىم٣من ذاىمرًا يمٙمٛمقازل، زمِمغمًا زم٣ميمٖمتقى وايممموط، أطمذ ايمٛم٣مس 

 (.073فمٛمف...( )صف/

 (.079أمحد زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ َمقؽمك أزمق ضم٣مَمد ايمٛمٝم٣ًمزمقري )شمٗم٥م وم٣ميمف ايمٖم٣مرد()خم٤م 

ـ َمقؽمك أزمق ضم٣مَمد ايمٛمٝم٣ًمزمقري ايمُم٣مهمٔمل اظمٔمروف زمـ: أَمغمك زمـ أيب ذر. ؾمٝمخ أمحد زمـ حمٚمد زمـ أمحد زم

 (.9/026( )سم٣مريخ اإلؽمالم 079( )خم٤م/08يمٙمٌٝمٜمٗمل. )وم٣مل ايمٖم٣مرد: ٞمٌٝمؾ َمقشمقق زمف أصٝمؾ( ) إحت٣مف/

 (.3/371()صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م()طمط 319أمحد زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ َمقؽمك أزمق ضمًـ إهقازي )ت 

 (.3/428محد زمـ َمقؽمك أزمق ٞمٌم ايمٛمٝم٣ًمزمقري )طمط أمحد زمـ حمٚمد زمـ أ

 أمحد زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ ٞمٌم احل٘مٝمٚمل )َمٌم(.

 (.0151أمحد زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ ه٣مرون اإلؽمؼمازم٣مذي أزمق زرفم٥م )صمر 

 (.0/456أمحد زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ حيٝمك )وم٣ميمف ايمذهٌل: ٓ أفمرهمف()يم٣ًمن 

 (.3/426ايمػمٞمز )جمٜمقل ضم٣مل()طمط أمحد زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ يزيد أزمق زم٘مر 

 (.3/424أمحد زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ ئمٗمقب أزمق زم٘مر احلريب )شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م()طمط 

) وم٣مل احل٣مهمظ: ؤمٝمػ( )ت –ضمري٧م  –أمحد زمـ حمٚمد زمـ أزهر أزمق فم٣ٌمس إزهري احل٣مهمظ ايمًجًت٣مين 

 (.040( )حتٖم٥م/0/048()ذىمر 0/453()يم٣ًمن 406

 (.3/496ضمًـ ايمتٛمقطمل )شمٗم٥م وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل()طمط  أمحد زمـ حمٚمد زمـ إؽمح٣مق أزمق
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()وم٣مل ايم٘مرطمل: َم٣م صم٣مءٞم٣م أضمٖمظ َمـ أيب 433أمحد زمـ حمٚمد زمـ إؽمح٣مق ازمق فمقم ايمُم٣مر زمٕمدادي )ت 

 (.3/496فمقم()طمط 

 (.669أمحد زمـ حمٚمد زمـ إؽمح٣مق أزمق همّمؾ ايمٛمًقي )شمٗم٥م وم٣ميمف ايمٖم٣مرد()خم٤م 

 (.59( )فمٛمف مج٣مفم٥م( )صمر432آزم٣مذي ؾمٕم٣مٓن )تأمحد زمـ حمٚمد زمـ إؽمح٣مق أزمق وم٣مؽمؿ ايمٖمٗمٝمف ايمٌ٘مر 

 (.5/604)فم٣ًمىمر  –اجلقال  –أمحد زمـ حمٚمد زمـ إؽمح٣مق إهقازي ايمُمٔمراين 

 (.0/455أمحد زمـ حمٚمد زمـ إؽمح٣مق ايمٔمٌدي )جمٜمقل وم٣ميمف َمًٙمٚم٥م()يم٣ًمن 

 (.97أمحد زمـ حمٚمد زمـ إؽمح٣مق اظمٔمدل أزمق فمقم ايمٌزار ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ٞمٝم٣ًمزمقر/

 (.3/494()طمط 341ق اظمٗمرئ أزمق َمٛمِمقر )شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م()ت أمحد زمـ حمٚمد زمـ إؽمح٣م

 (.3/491()شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م()طمط 407أمحد زمـ حمٚمد زمـ إؽمح٣مق ايمٛمرد أزمق صمٔمٖمر )ت 

( )وم٣مل ازمـ فم٣ًمىمر: 423)ت  –ازمـ ؽمٛمل  –أمحد زمـ حمٚمد زمـ إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ أزمق زم٘مر ايمديٛمقري احل٣مهمظ 

ل: اإلَم٣مم احل٣مهمظ ايمثٗم٥م وهق ايمذي اطمتٌم ؽمٛمـ ايمٛم٣ًمئل وؽمامه ضم٣مهمظ َمذىمقر وَمِمٛمػ َمُمٜمقر، ووم٣مل ايمذهٌ

 (.5/603()فم٣ًمىمر 02/655اظمجتٌك()ؽمغم 

 (.3/490أمحد زمـ حمٚمد زمـ إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ أزمق زم٘مر اظمٗمرئ ايمٛمٝم٣ًمزمقري )طمط 

 (.663أمحد زمـ حمٚمد زمـ إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ أزمق ضم٣مَمد ايمرومل )جمٜمقل ضم٣مل()خم٤م 

 (.3/496إزمراهٝمؿ ايمٔمجقم ايمٌزار )جمٜمقل ضم٣مل()طمط  أمحد زمـ حمٚمد زمـ إؽمح٣مق زمـ

 (.3/496أمحد زمـ حمٚمد زمـ إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ زمـ راهقيف اظمروزي احلٛمٓمقم )جمٜمقل ضم٣مل()طمط 

أمحد زمـ حمٚمد زمـ إؽمح٣مق زمـ َمزيد اخلُمٝمٛم٣مين إصٌٜم٣مين )وم٣ميمف ازمـ ؿم٣مهر: أهف وادفمك َم٣ممل يًٚمع()ذىمر 

 (.0/457()يم٣ًمن 0/96

 (.3/490ؽمح٣مق زمـ يزيد ازمق زم٘مر )طمط أمحد زمـ حمٚمد زمـ إ
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()ذىمره ايمٗمقاس َمـ مجٙم٥م ؾمٝمقطمف ايمثٗم٣مت ووم٣مل 467أمحد زمـ حمٚمد زمـ إؽمامفمٝمؾ أزمق زم٘مر اظمٗمرئ أدَمل )ت 

 (.78( )ايمديمٝمؾ/3/489ايمذهٌل: ىم٣من شمٗم٥م دم احلدي٧م ودم ايمٗمراءة، ووم٣مل ازمـ صمزري: ضم٣مذق َمتٗمـ( )طمط 

كم اخلالل )وم٣مل احل٣مىمؿ: ىم٣من ضمًـ ايمٖمٜمؿ يمق صػم فمعم أمحد زمـ حمٚمد زمـ إؽمامفمٝمؾ أزمق ضمًكم زمـ أيب ضمً

()طمط 003( )ٞمٝم٣ًمزمقر/452احلدي٧م هم١مٞمف ىم٣من يتِمقف ويرَمل زم٣محلدي٧م َمدة شمؿ يرصمع همٝم٘مت٤م..()ت

3/491.) 

 (.79أمحد زمـ حمٚمد زمـ إؽمامفمٝمؾ أزمق ؿمٝم٤م اظمٛم٣مدي )شمٗم٥م َمٟمَمقن: وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل( )ايمديمٝمؾ/

 (.93( )فمٙمامء:81أمحد زمـ حمٚمد زمـ إؽمامفمٝمؾ اظمٜمٛمدس )َمٌم 

 (.3/488أمحد زمـ حمٚمد زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ إزمراهٝمؿ أزمق زم٘مر زمـ أيب فمٌد اهلل اهلٌتل )شمٗم٥م وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل()طمط 

أمحد زمـ حمٚمد زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ ضمٌٝم٤م أزمق فم٣ٌمس زمـ ٞم٣مهل إؿمروش )صدوق وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل()طمط 

3/488.) 

إٞمديمز )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمـ أهؾ ايمزهد أمحد زمـ حمٚمد زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ ؽمٔمٝمد ايمٗمٝمز ايمًٌتل أزمق زم٘مر 

 (.94( )صف/369وايمٔمٛم٣مي٥م زم٣ميمٔمٙمؿ( )ت 

 (.638أمحد زمـ حمٚمد زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ فمقم أزمق فمقم ضمًـ ايمُمج٣مفمل )خم٤م 

 (.0/314()شمٗم٥م َمٟمَمقن وم٣ميمف اظم٣ميمٝمٛمل، ووشمٗمف ازمـ ؿمح٣من()يم٣ًمن 485أمحد زمـ حمٚمد زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ همرج )ت 

()ىم٣من َمـ ايمثٗم٣مت وم٣ميمف ايمٗمقاس ووم٣مل 464زمـ حمٚمد ازمق زم٘مر ايمٌزار زمـ ؽمقؿمل )ت أمحد زمـ حمٚمد زمـ إؽمامفمٝمؾ 

 (.3/489()طمط 643ايمدارومْمٛمل: شمٗم٥م()ومط 

( )ك 72أمحد زمـ حمٚمد زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ َمٜمران اإلؽمامفمٝمقم )وم٣مل احل٣مىمؿ:ىمثغم ايمًامع َمـ أزمٝمف( )ٞمٝم٣ًمزمقر/

465.) 

 (.062( )ٞمٝم٣ًمزمقر/435امفمٝمقم )تأمحد زمـ حمٚمد زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ ٞمٔمٝمؿ أزمق ضم٣مَمد ايمْمقد اإلؽم
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() وم٣مل ايمدارومْمٛمل: ؾمٝمخ. ووم٣مل 468أمحد زمـ حمٚمد زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ حيٝمك أزمق ايمدضمداح ايمتٚمٝمٚمل ايمدَمُمٗمل )ت 

أزمق ضمًكم ايمرازي: َمـ أهؾ زمٝم٦م فمٙمؿ. ووم٣مل اخلْمٝم٤م: ىم٣من َمٙمٝمئ٣ًم زمحدي٧م ويمٝمد زمـ َمًٙمؿ. ووم٣مل ايمذهٌل: 

 (.027( )إرؾم٣مد/5/608()فم٣ًمىمر 05/628)ايمًغمايمُمٝمخ اظمحدث ايمثٗم٥م ىم٣من ذا فمٛم٣مي٥م وإسمٗم٣من( 

( )ىم٣من فم٣مظم٣ًم 448أمحد زمـ حمٚمد زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ يقٞمس اظمرادي أزمق صمٔمٖمر ايمٛمحقي ازمـ ٞمح٣مس اظمٌمي )ت

 (.37زم٣ميمٛمحق ىمت٤م احلدي٧م وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( )يقٞمس

هم٣مواًل َمٔمتٛمٝم٣ًم ( ) وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من همٗمٝمٜم٣ًم 329أمحد زمـ حمٚمد زمـ أؽمقد ايمٕم٣ًمين أزمق فمٚمر إٞمديمز )ت

 (.045زم٣ميمٔمٙمؿ( )صف/ 

 (.4/507()ؾمٝمخ 0/061()ذىمر 461أمحد زمـ حمٚمد زمـ أؽمٝمد اظمديٛمل إصٌٜم٣مين )جمٜمقل ضم٣مل()ت 

أمحد زمـ حمٚمد زمـ أؽمٝمد زمـ يقؽمػ أزمق ضمًـ ايم٘مٙمٌل اظمالفمٗمل )فمٛمف مج٣مفم٥م ووم٣مل أزمق ايمُمٝمخ: َمٗمٌقل( )فم٣ًمىمر 

 (.028( )إرؾم٣مد/5/602

 (.3/497ضمٝم٣من اظمٗمرئ )طمط أمحد زمـ حمٚمد زمـ أؾمٔم٧م أزمق 

أمحد زمـ حمٚمد زمـ أصٖمر أزمق زم٘مر )وم٣مل أزمق ٞمٔمٝمؿ: ص٣مضم٤م نمرائ٤م، ووم٣مل ايمدارومْمٛمل: نمغمه أشم٦ٌم َمٛمف()ذىمر 

 (.3/492()طمط 0/011

 (.5/660أمحد زمـ حمٚمد زمـ أصؿ أزمق ضم٣مَمد إردزمٝمقم )جمٜمقل ضم٣مل()فم٣ًمىمر 

 (.3/498أمحد زمـ حمٚمد زمـ أهمٙما أزمق زم٘مر اخل٣ٌمز ايمٔمً٘مري )طمط 

 (.89د زمـ حمٚمد زمـ إَم٣مم أزمق ضمًـ ازمـ صمرصم٣مين )صمرأمح

 (.6/76أمحد زمـ حمٚمد زمـ أَمٝم٥م ايم٣ًموي أزمق ضمًكم )جمٜمقل ضم٣مل()ضم٣مسمؿ 

 (.3/497()طمط 6/73أمحد زمـ حمٚمد زمـ أٞمس أزمق فم٣ٌمس ايمٌٕمدادي )جمٜمقل ضم٣مل()ضم٣مسمؿ 

 (.066()ؿم٤م 3/492أمحد زمـ حمٚمد زمـ أيقب إٞمِم٣مري )طمط 

 (.٣0/452مين )يم٣ًمن أمحد زمـ حمٚمد زمـ أيقب اخلراؽم
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 (.6/70أمحد زمـ حمٚمد زمـ أيقب ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ضم٣مسمؿ 

)وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ : ؾمٝمخ، ووم٣مل زمـ أيب ضم٣مسمؿ : حمٙمف ايمِمدق()ضم٣مسمؿ  –زمٙمٌؾ  –أمحد زمـ حمٚمد زمـ أيقب ايمقاؽمْمل 

6/70.) 

 (.73أمحد زمـ حمٚمد زمـ أيقب ايمقافمظ اظمٖمن أزمق زم٘مر ايمٖم٣مرد )ٞمٝم٣ًمزمقر/

 (.006( )ٞمٝم٣ًمزمقر/451ٝمامن ايمٖم٣مَمل أزمق ضم٣مسمؿ اجلقزمٗمل ايمٛمٝم٣ًمزمقري )تأمحد زمـ حمٚمد زمـ أيقب زمـ ؽمٙم

( ) وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمـ أهؾ ايمِمالح 378أمحد زمـ حمٚمد زمـ أيقب زمـ فمدل إٞمديمز أزمق صمٔمٖمر )ت

 (.034وايمديـ وايمٔمٖم٣مف( )صف/

 (.645ايمٔمْم٣مر ايمٌٌمي )ومط  –حيٝمك  –أمحد زمـ حمٚمد زمـ زمحر أو 

 (.3/310ق همرج ايمِمغمدم )جمٜمقل ضم٣مل()طمط أمحد زمـ حمٚمد زمـ زمُم٣مر أزم

()طمط 044أزمق زم٘مر زمـ أيب ايمٔمجقز )شمٗم٥م وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل( )ؽمٜمؿ  –أمحد زمـ حمٚمد زمـ زمُم٣مر زمـ رصم٣مء 

3/311.) 

 (.2/5/664)جمٜمقل ضم٣مل()فم٣ًمىمر  –ازمـ َم٣موي٥م  -أمحد زمـ حمٚمد زمـ زمُم٣مر زمـ يقؽمػ أزمق اظمٝمٚمقن ايمٗمرر 

 (.009ٝمد ايمٌٌمي ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ٞمٝم٣ًمزمقر/أمحد زمـ حمٚمد زمـ زممم زمـ فم٣ٌمس أزمق ؽمٔم

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: رضمؾ إلم اظمممق 306أمحد زمـ حمٚمد زمـ زمْم٣مل زمـ وه٤م ايمتٚمٝمٚمل أزمق وم٣مؽمؿ إٞمديمز )ت 

 (.23وىم٣من َمٔمتٛمٝم٣ًم زم٣ميمٔمٙمؿ..( )صف/ 

 (.5/664أمحد زمـ حمٚمد زمـ زم٘م٣مر أزمق فم٣ٌمس ايمٗمرر )فم٣ًمىمر

 (.5/666رأمحد زمـ حمٚمد زمـ زم٘م٣مر زمـ زمالل ايمٔم٣مَمقم )فم٣ًمىم

()وم٣مل ازمـ أفمرايب: شمٗم٥م َمٟمَمقن 465ازمق رزق ايمٌٌمي )ت  –زم٣ميمراء  –أو اهلراين  –أمحد زمـ حمٚمد زمـ زم٘مر اهلزاين 

 (.0/034()ذىمر 0/457ووم٣مل َمًٙمٚم٥م : سم٘مٙمؿ ايمٛم٣مس همٝمف ومل أر أضمدا سمرك ايم٘مت٣مزم٥م فمٛمف()يم٣ًمن 

 (.5/663اخلْمٝم٤م()طمط()شمٗم٥م وم٣ميمف 683أمحد زمـ حمٚمد زمـ زم٘مر زمـ طم٣ميمد ايمٗمِمغم )ت
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 (.5/662أمحد زمـ حمٚمد زمـ زم٘مر زمـ رَمقم أزمق زم٘مر ايمٗم٣م  ايم٣ٌمرودي )جمٜمقل ضم٣مل()فم٣ًمىمر 

 (.3/311أمحد زمـ حمٚمد زمـ زمٙمٌؾ أزمق صمٔمٖمر ايمػمزمري )طمط 

 (.3/311أمحد زمـ حمٚمد زمـ زمٛم٣من أزمق فمقم ايمدوم٣مق ايم٘مردي )طمط 

 (.3/311أمحد زمـ حمٚمد زمـ زمٝم٣من ايمدوري )طمط 

 (.3/316متٝمؿ زمـ َمروان أزمق ضمًكم ايمقاؽمْمل )جمٜمقل ضم٣مل()طمط  أمحد زمـ حمٚمد زمـ

أمحد زمـ حمٚمد زمـ شم٣مزم٦م أزمق زم٘مر ايمِمغمدم )وم٣مل اخلْمٝم٤م: أضم٣مدي٧م سمدل فمعم صدومف وىم٣من أضمد ايمُمٜمقد 

 (.3/316اظمٔمديمكم()طمط 

 (.0/428أمحد زمـ حمٚمد زمـ صم٣مزمر أزمق صمٔمٖمر )جمٜمقل وم٣ميمف ايمٌٝمٜمٗمل()يم٣ًمن 

 (.3/301ايمًٗمْمل )طمط أمحد زمـ حمٚمد زمـ صم٣مزمر أزمق فم٣ٌمس 

(. )شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م وايمًٚمٔم٣مين وايمذهٌل( 436أمحد زمـ حمٚمد زمـ صمراح زمـ َمٝمٚمقن ايمياب أزمق فمٌد اهلل )ت 

 (.86( )ايمديمٝمؾ/3/318)طمط 

 (.3/318أمحد زمـ حمٚمد زمـ صمٔمٖمر أزمق زم٘مر ايمٖم٣مَمل )طمط 

 (.5/669أمحد زمـ حمٚمد زمـ صمٔمٖمر أزمق صمٔمٖمر اظمٛم٘مدري )فم٣ًمىمر 

 (.066صمٔمٖمر أزمق ضمًـ ايمٛم٣مصحل )وشمٗمف ايمٖم٣مرد()خم٤مأمحد زمـ حمٚمد زمـ 

()يم٣ًمن 3/319أمحد زمـ حمٚمد زمـ صمٔمٖمر أزمق فمقم ايمِمقرم )وم٣مل اخلْمٝم٤م: دم ضمديثف َمٛم٣مىمغم ونمرائ٤م()طمط 

0/485.) 

 (.0/059أمحد زمـ حمٚمد زمـ صمٔمٖمر اخلُم٣مب أزمق فم٣ٌمس اظمديٛمل )ذىمر 

 .(0/027أمحد زمـ حمٚمد زمـ صمٔمٖمر اخلٖم٣مف أزمق زم٘مر إصٌٜم٣مين )ذىمر 

 (.060( )ٞمٝم٣ًمزمقر/472أمحد زمـ حمٚمد زمـ صمٔمٖمر اخلقاري )ت

 (.0/066أمحد زمـ حمٚمد زمـ صمٔمٖمر ايمُمٔمراين أزمق فم٣ٌمس اجلامل )ذىمر 
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()وم٣مل اخلْمٝم٤م: ىم٣من َمـ 450أمحد زمـ حمٚمد زمـ صمٔمٖمر زمـ أمحد أزمق زم٘مر ايمٌٕمدادي )ت

 (.3/318ايمثٗم٣مت()طمط

 (.21أمحد زمـ حمٚمد زمـ صمٔمٖمر زمـ ضمًـ ايمٌٌمي اجلرصم٣مين )صمر

()شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م 430)ت  –ازمـ َمُم٘م٣مل  –د زمـ حمٚمد زمـ صمٔمٖمر زمـ محقيف اجلقزي أزمق ضمًكم أمح

 (.603()ومط 84( )ايمديمٝمؾ/05/497( )ؽمغم3/317وايمًٚمٔم٣مين، ووم٣مل ايمذهٌل: اظمحدث ايمثٗم٥م( )طمط

 (.0/024أمحد زمـ حمٚمد زمـ صمٔمٖمر زمـ فمٝمًك أزمق فم٣ٌمس ايميير إٔصٌٜم٣مين )ذىمر 

 (.011( )ٞمٝم٣ًمزمقر/478ٚمد أزمق ضمًكم ايمٌحغمي ايمٛمٝم٣ًمزمقري )تأمحد زمـ حمٚمد زمـ صمٔمٖمر زمـ حم

 (.3/300أمحد زمـ حمٚمد زمـ صمٔمالن أزمق ضمًكم ايمُم٣مفمر )طمط 

 (.3/314أمحد زمـ حمٚمد زمـ صمٜمؿ ايمٌٙمخل )طمط 

 (.063( )ؿم٤م 071أمحد زمـ حمٚمد زمـ صمٜمؿ زمـ ه٣مرون ايمًٚمري )جمٜمقل ضم٣مل( )إرؾم٣مد/

 (.6/421()ؾمٝمخ 3/316)طمط أمحد زمـ حمٚمد زمـ صمٜمقر أزمق فمٌد اهلل ايمٌٕمدادي 

 (.0/051أمحد زمـ حمٚمد زمـ صمقاريب ايمقاؽمْمل )دفم٣مء 

أمحد زمـ حمٚمد زمـ صمقري ايمٔم٘مػمي )وم٣مل اخلْمٝم٤م: دم ضمديثف َمٛم٣مىمغم ، ووم٣مل ايمذهٌل: ايمٕم٣ميم٤م فمعم ضمديثف 

 (0/457()يم٣ًمن 3/301اظمٛم٣مىمغم()طمط 

( )ك 95فمٙمٝمف احل٣مىمؿ( )ٞمٝم٣ًمزمقر/( ) أشمٛمك 494أمحد زمـ حمٚمد زمـ ضم٣مسمؿ أزمق ضم٣مسمؿ ايمٖمٗمٝمف اظمزىمل احل٣ممتل )ت

468.) 

 (.3/348أمحد زمـ حمٚمد زمـ ضم٣مسمؿ أزمق فم٣ٌمس ايمِمغمدم )جمٜمقل ضم٣مل ()طمط 

( )رضمؾ إلم اظمممق وىم٣من 305أمحد زمـ حمٚمد زمـ ضم٣مج زمـ حيٝمك اإلؾمٌٝمقم أزمق فم٣ٌمس أزمق فم٣ٌمس إٞمديمز )ت 

 (.615( )َمٌم 28( )صف/5/641َم٘مثرًا/ وفمٛمف مج٣مفم٥م( )فم٣ًمىمر 

 زمـ ضم٣مرث إصٌٜم٣مين ايمٖمٗمٝمف: اؽمؿ صمده: أمحد زمـ فمٌد اهلل ايمتٚمٝمٚمل.أمحد زمـ حمٚمد 
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 (.070أمحد زمـ حمٚمد زمـ ضم٣مرث زمـ حمٚمد ايمٔمزومل احلٚميص ايمٝمحِمٌل )جمٜمقل ضم٣مل( )إرؾم٣مد/

 (.0/051أمحد زمـ حمٚمد زمـ ضم٣مرث زمـ حمٚمد اظمِمٝميص يمٔمٙمف ايمذي ومٌٙمف )دفم٣مء 

 (.3/347أمحد زمـ حمٚمد زمـ ضم٣مَمد ازمق فم٣ٌمس ايمٌٙمخل )طمط 

 (.469زمـ حمٚمد زمـ ضم٣مَمد ايمٔمدل أزمق محٝمد ايمْم٣مزمران )ك  أمحد

( )َمُمٜمقر( 476أمحد زمـ حمٚمد زمـ ضم٣مَمد ايمٖمٗمٝمف أزمق ضمًـ زمـ أيب فم٣ٌمس ايمٗمْم٣من ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ت

 (.064)ٞمٝم٣ًمزمقر/

 (.3/347أمحد زمـ حمٚمد زمـ ضم٣مَمد زمـ حيٝمك أزمق ٞمٌم ايمٌٙمخل )جمٜمقل ضم٣مل()طمط 

 (.5/646()فم٣ًمىمر 3/349)طمط  أمحد زمـ حمٚمد زمـ ضم٣ٌمب زمـ زمُم٣مر أزمق ضمًـ اهلروي

 (.5/664أمحد زمـ حمٚمد زمـ ضم٣ٌمن ايمدَمُمٗمل )فم٣ًمىمر 

 (.3/364()شمٗم٥م وم٣ميمف فمٌد ايمقه٣مب()طمط 457أمحد زمـ حمٚمد زمـ ضمج٣مج أزمق زم٘مر اظمروزي )ت 

() ىم٣من َمـ ضمٖم٣مظ احلدي٧م وأهؾ ايمِمٛمٔم٥م 696أمحد زمـ حمٚمد زمـ ضمج٣مج زمـ رؾمديـ أزمق صمٔمٖمر اظمٌمي )ت 

( 046( )حتٖم٥م/0/458فمدي: ىمذزمقه، ووم٣مل احل٣مهمظ: ؤمٝمػ()يم٣ًمن  وم٣ميمف ازمـ يقٞمس، ووم٣مل ازمـ

 (.38)يقٞمس

 (.0/452أمحد زمـ حمٚمد زمـ ضمرب ايمٌٕمدادي )جمٜمقل وم٣ميمف َمًٙمٚم٥م()يم٣ًمن 

 (.09( )صمر0/459أمحد زمـ حمٚمد زمـ ضمرب اظمٙمحٚمل اجلرصم٣مين )ىمذزمف ازمـ فمدي()يم٣ًمن 

ـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمٖمتٝم٣ًم زمٌٙمده فم٣مظم٣ًم ( ) وم٣مل ازم359أمحد زمـ حمٚمد زمـ ضِمزب اهلل أزمق ضمًـ إٞمديمز )ت

 (.065زم٣ميممموط( )صف/ 

()ىم٣من يممب اخلٚمقر وم٣ميمف اإلؽمامفمٝمقم ووه٣مه 403أمحد زمـ حمٚمد زمـ ضمًـ أزمق زم٘مر ايمٌٙمخل ايمذهٌل )ت 

 (.0/420احل٣مىمؿ()يم٣ًمن 

 (.3/362أمحد زمـ حمٚمد زمـ ضمًـ أزمق زم٘مر ايمدرمهل )طمط 
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()ومط 3/367()شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م()طمط 468ت أمحد زمـ حمٚمد زمـ ضمًـ أزمق زم٘مر ايمياب ايمديٛمقري )

636.) 

()شمٗم٥م َمٟمَمقن إَم٣مم وم٣ميمف 465ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ت  –أو ايمممومل  –أمحد زمـ حمٚمد زمـ ضمًـ أزمق ضم٣مَمد زمـ ذدم 

ايمدارومْمٛمل ووم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن: ىم٣من َمـ احلٖم٣مظ اظمتٗمٛمٝمكم ، ووم٣مل احل٣مىمؿ :هق واضمد فمٌمه ضمٖمٓم٣ًم واسمٗم٣مٞم٣ًم وَمٔمرهم٥م ، 

 (.0/362()ضم٣ٌمن0/315()يم٣ًمن 3/362ٌت٣ًم ضم٣مهمٓم٣ًم سم٘مٙمؿ همٝمف زمالضمج٥م()طمط ووم٣مل اخلْمٝم٤م :ىم٣من شمٗم٥م شم

 (.001( )ٞمٝم٣ًمزمقر/451أمحد زمـ حمٚمد زمـ ضمًـ أزمق فمٚمرو زمـ أيب ؿم٣مهر اظمحٚمدازم٣مذي )ت

 (.3/341أمحد زمـ حمٚمد زمـ ضمًـ أزمق همتا احلٛمٌقم )طمط 

 (.٥3/368م()طمط ()وم٣مل ايمٛمخُمٌل: شمٗم429أمحد زمـ حمٚمد زمـ ضمًـ أزمق ٞمٌم ايمٌخ٣مري ازمـ ٞمٝم٣مزىمل )ت 

 (.0/037أمحد زمـ حمٚمد زمـ ضمًـ اجلقرصمغمي )ذىمر 

 (.0/026أمحد زمـ حمٚمد زمـ ضمًـ ايمٖم٣مَمل )ذىمر 

 (.92أمحد زمـ حمٚمد زمـ ضمًـ ايمٖمٗمٝمف أزمق ٞمٌم ايمٌمايٖمل ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ٞمٝم٣ًمزمقر/

 (.0/489أمحد زمـ حمٚمد زمـ ضمًـ ايمٗمرَمْمل )يم٣ًمن 

 أمحد زمـ حمٚمد زمـ ضمًـ اظم٣مديقم .

 (.07/375ًـ اظمروزي أزمق فمقم إصٌٜم٣مين أدي٤م َمُمٜمقر )ؽمغم أمحد زمـ حمٚمد زمـ ضم

 (.06( ضمدث فمٛمف ايمِم٣مضم٣ٌمن)صف/693أمحد زمـ حمٚمد زمـ ضمًـ اظمٔم٣مهمري إٞمديمز )ت 

 (.0/347أمحد زمـ حمٚمد زمـ ضمًـ ايمٛمًقي )ضم٣ٌمن 

 (.633أمحد زمـ حمٚمد زمـ ضمًـ أيقب أزمق زم٘مر ايمٖمقرىمل )خم٤م 

 (.27اظمٔم٣مهمري ايمتامر)فمٙمامء أمحد زمـ حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ أيب حيٝمك 

 (.645أمحد زمـ حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ أمحد أزمق ضم٣مَمد ايمٔمْم٣مر ايمِمٝمدٓين )شمٗم٥م وم٣ميمف ايمٖم٣مرد()خم٤م 

 (.3/367أمحد زمـ حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ إؽمامفمٝمؾ أزمق فمٌد اهلل اظمديٛمل )طمط 
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 (.011( )صمر489أمحد زمـ حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ محقيف أزمق ضمًكم زمـ أيب ٞمٔمٝمؿ اإلؽمؼمازم٣مذي )ت

 (.3/365زمـ حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ زي٣مد أزمق زم٘مر ايمرازي )جمٜمقل ضم٣مل()طمط  أمحد

 أمحد زمـ حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ ؽم٘مـ أزمق ضمًـ ايمٔم٣مَمري ايمٗمرر: يٟميت همٝمٚمـ صمده ؽم٘مـ.

 (.3/341أمحد زمـ حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ ؿم٣مهر أزمق ضمًـ ايمٌزار )شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م()طمط 

زمٝمدي أزمق وم٣مؽمؿ ا ٕٞمديمز )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمـ أهؾ إدب أمحد زمـ حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ فمٌد اهلل ايمزُّ

 (.52وايمٖمّمؾ واؽمتٗميض زمٔمد أزمٝمف ووم٣مل ازمـ ضمزم، ىم٣من ؾمديد ايمٔمج٤م( )صف/

 (.3/365()شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م()طمط 405أمحد زمـ حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ فمقم أزمق فم٣ٌمس ايمرزمٔمل اخلزاز )ت 

 (.5/637أمحد زمـ حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ فمقم ايمدَمُمٗمل )فم٣ًمىمر

 (.5/632ضمًـ زمـ َم٣ميمؽ أزمق فم٣ٌمس اجلرصم٣مين )فم٣ًمىمر أمحد زمـ حمٚمد زمـ 

 (.0/057()ذىمر 475أمحد زمـ حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ حمٚمد أزمق فم٣ٌمس إصٌٜم٣مين )ت 

 (.5/649أمحد زمـ حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ َمراد أزمق زم٘مر ايمّمٌل )فم٣ًمىمر 

 (.0/420()يم٣ًمن 3/369أمحد زمـ حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ َمٗمًؿ اظمٗمري )ىمذزمف إزهري ونمغمه()طمط 

( ) أشمٛمك فمٙمٝمف احل٣مىمؿ( 471حمٚمد زمـ ضمًٛمقيف ايمٔم٣مزمد أزمق زممم احلًٛمقي ايمٛمٝم٣ًمزمقري )تأمحد زمـ 

 (.002)ٞمٝم٣ًمزمقر/

 (.02/690()شمٗم٥م وم٣ميمف أزمق ٞمٌم ايمٖم٣مَمل()ؽمغم 629أمحد زمـ حمٚمد زمـ ضمًٛمقيف اهلروي )ت 

()فم٣ًمىمر 3/343أمحد زمـ حمٚمد زمـ ضمًكم أزمق زم٘مر ايمًحٝمٚمل )صدوق وم٣ميمف أزمق همّمؾ احل٣مهمظ()طمط 

5/637.) 

 (.047محد زمـ حمٚمد زمـ ضمًكم أزمق ؽمٔمٝمد ايمٖم٣مَمل )ٞمٝم٣ًمزمقر/أ

 (.3/341أمحد زمـ حمٚمد زمـ ضمًكم أزمق حمٚمد اجلريري )طمط 

 (.79( )ٞمٝم٣ًمزمقر/455أمحد زمـ حمٚمد زمـ ضمًكم اخلْمٝم٤م أزمق ضم٣مَمد اخلنوصمردي)َمُمٜمقر( )ت
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 (.3/341()طمط 0/426أمحد زمـ حمٚمد زمـ ضمًكم ايمًٗمْمل )رَم٣مه ازمـ صمقزي زم٣ميمقوع()يم٣ًمن 

 (.84( )ٞمٝم٣ًمزمقر/439زمـ حمٚمد زمـ ضمًكم ايمْمقد أزمق سمراب ايمقافمظ ايمٛمقوم٣مين )تأمحد 

 (.3/341أمحد زمـ حمٚمد زمـ ضمًكم ايمٗمراؿمٝمز أزمق صمٔمٖمر )جمٜمقل ضم٣مل()طمط 

 (.0/317)جمٜمقل وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل()يم٣ًمن  –أو ايمٛمرد  –أمحد زمـ حمٚمد زمـ ضمًكم ايمٗمرر 

 (.445()ك 439 أمحد زمـ حمٚمد زمـ ضمًكم اظمذىمر أزمق سمراب ايمْمقد )ت

 أمحد زمـ حمٚمد زمـ ضمًكم اظمٔم٣مهمري أزمق حمٚمد : اؽمؿ صمده ضمًكم زمـ إزمراهٝمؿ.

 (.0/035أمحد زمـ حمٚمد زمـ ضمًكم اظمٔمدل )ذىمر 

 (.77أمحد زمـ حمٚمد زمـ ضمًكم ايمقافمظ أزمق فم٣ٌمس ايمٛمٌمايمداري )ٞمٝم٣ًمزمقر/

 (.5/656()فم٣ًمىمر0/059أمحد زمـ حمٚمد زمـ ضمًكم زمـ إزمراهٝمؿ أزمق ضم٣مَمد اظمٔم٣مهمري اجلرصم٣مين )ذىمر 

 (.3/342()ٓ زمٟمس زمف: وم٣ميمف اخلْمٝم٤م()طمط 351أمحد زمـ حمٚمد زمـ ضمًكم زمـ إزمراهٝمؿ أزمق ؿم٣مهر اخلٖم٣مف )ت 

أمحد زمـ حمٚمد زمـ ضمًكم زمـ أيب محزة أزمق زم٘مر ايمذهٌل ايمٌٙمخل اجلرصم٣مين )وم٣مل احل٣مىمؿ: احل٣مهمظ، ووم٣مل ايمذهٌل: 

 (.03/315( )ؽمغم 0/347( )ضم٣ٌمن 404اإلَم٣مم اظمحدث ايمٔم٣ممل ايمثٗم٥م( )ت 

 (.3/099()ؾمٝمخ 0/623()شمٗم٥م وم٣ميمف أزمق ٞمٔمٝمؿ()ذىمر 402أمحد زمـ حمٚمد زمـ ضمًكم زمـ أمحد اهلٚمداين )ت 

 (.47أمحد زمـ حمٚمد زمـ ضمًكم زمـ أمحد زمـ صمٔمٖمر زمـ فمٌد ايمرمحـ اظمٌمي)فمٙمامء 

تٝمٗمل: شمٗم٥م ()شمٗم٥م ضم٣مهمظ وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ووم٣مل ايمٔم499أمحد زمـ حمٚمد زمـ ضمًكم زمـ إؽمح٣مق أزمق فم٣ٌمس ايمرازي )ت 

()طمط 433َمٟمَمقن، ووم٣مل ايمُمغمازي: ىم٣من ضم٣مهمٓم٣ًم همٜمام، ووم٣مل اخلٙمٝمؾ: احل٣مهمظ، ووشمٗمف ايمدارومْمٛمل( )ومط 

 (.85( )ايمديمٝمؾ/3/345

أمحد زمـ حمٚمد زمـ ضمًكم زمـ ضمًـ أزمق ٞمٌم ايمٌخ٣مري )شمٗم٥م وم٣ميمف احل٣مىمؿ ووم٣مل اخلْمٝم٤م: شمٗم٥م ضم٣مهمظ()ؽمغم 

 (.3/343()طمط 02/93

 (.4/29()ؾمٝمخ 0/84()ذىمر 623)ت  –محقيمف أ –أمحد زمـ حمٚمد زمـ ضمًكم زمـ ضمٖمص 
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 (.0/022أمحد زمـ حمٚمد زمـ ضمًكم زمـ محؽ أزمق زم٘مر ايمرازي )ذىمر 

 (.606()جمٜمقل ضم٣مل()خم٤م 338أمحد زمـ حمٚمد زمـ ضمًكم زمـ داود أزمق همّمؾ احلًٛمل )ت 

 (.075()خم٤م 07/489أمحد زمـ حمٚمد زمـ ضمًكم زمـ ؽمٙمٝمامن أزمق ضمًـ ايمًٙمٝمْمل )شمٗم٥م وم٣ميمف ايمٖم٣مرد()ؽمغم 

 (.32د زمـ حمٚمد زمـ ضمًكم زمـ ؽمٛمدي: يٟميت همٝمٚمـ صمده ؽمٛمدي )فمٙمامء أمح

 (.87أمحد زمـ حمٚمد زمـ ضمًكم زمـ فمقم أزمق ؿم٣مهر ايمْم٣مهري ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ٞمٝم٣ًمزمقر/

()شمٗم٥م وم٣ميمف ايمذهٌل()ؽمغم 404أمحد زمـ حمٚمد زمـ ضمًكم زمـ فمٝمًك اظم٣مهصمس أزمق فم٣ٌمس ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ت 

 (.443()ك 03/315

()وم٣مل ازمـ َمٛمدة: ؽمامفمف صحٝما 344هم٣مدؾم٣مه أزمق ضمًـ إصٌٜم٣مين اظمٔمتزرم )ت أمحد زمـ حمٚمد زمـ ضمًكم زمـ 

 (.0/424()يم٣ًمن 07/505يم٘مٛمف ردي اظمذه٤م()ؽمغم 

 (.627أمحد زمـ حمٚمد زمـ ضمًكم زمـ حمٚمد أزمق حمٚمد ايم٣ًٌمَمل )شمٗم٥م وم٣ميمف ايمٖم٣مرد()خم٤م 

 (.3/345أمحد زمـ حمٚمد زمـ ضمًكم فمقم أزمق ٞمٌم ايمٌخ٣مري )طمط 

 (.0/476اخلالل )يم٣ًمن  أمحد زمـ حمٚمد زمـ ضمٖمص

()ذىمر 3/65()ؾمٝمخ 444أمحد زمـ حمٚمد زمـ ضم٘مٝمؿ أزمق فمٚمرو إزمرش )ضمًـ اظمٔمرهم٥م زم٣محلدي٧م()ت 

0/066.) 

 (.3/470أمحد زمـ حمٚمد زمـ مح٣مد أزمق ضمًكم ايمقافمظ )صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م()طمط 

 (.068أمحد زمـ حمٚمد زمـ محدان أزمق ضم٣مَمد اظمرادي )ٞمٝم٣ًمزمقر/

 (.091ؿمٝم٤م احلٚمداين اإلؽمٖمرايٝمٛمل )شمٗم٥م وم٣ميمف ايمٖم٣مرد()خم٤م  أمحد زمـ حمٚمد زمـ محدان أزمق

 (.5/430أمحد زمـ حمٚمد زمـ محدان أزمق فم٣ٌمس ايمِمٝمداوي )فم٣ًمىمر 

 أمحد زمـ حمٚمد زمـ محدان ايمُم٣مذي٣مضمل: اؽمؿ صمده: أمحد زمـ محؽ.

 (.3/348()جمٜمقل ضم٣مل()طمط 469أمحد زمـ حمٚمد زمـ محدان زمـ ضمٌٝمش أزمق فمقم ايمػمهب٣مري )ت 
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()اإلَم٣مم احل٣مهمظ وم٣ميمف 422زمـ محدون زمـ زمٛمدار أزمق همّمؾ اخلراؽم٣مين )ت أمحد زمـ حمٚمد 

 (.5/636()فم٣ًمىمر 02/682ايمذهٌل()

 (.048( )ٞمٝم٣ًمزمقر/422أمحد زمـ حمٚمد زمـ محدويف ايمٖمٗمٝمف أزمق همّمؾ ايمممَمٗم٣مين ) أشمٛمك فمٙمٝمف احل٣مىمؿ( )ت

 (.3/348أمحد زمـ حمٚمد زمـ محزة ايمٖمرائيض ايمرازي )طمط 

()وم٣مل ايمدارومْمٛمل: يمٝمس 682)ت  –ايمٖمٝمؾ  –صمٔمٖمر اظمٗمري اظمخّمقب  أمحد زمـ حمٚمد زمـ محٝمد أزمق

 (.0/426()يم٣ًمن 3/342زم٣ميمٗمقي()طمط 

أمحد زمـ حمٚمد زمـ ضمٝمقن ايمٗمرر اظمٗمرئ أزمقزم٘مر إٞمديمز )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣مٞم٦م يمف رضمٙم٥م إلم اظمممق.. 

 (.51وأطمذ ايمٛم٣مس فمٛمف( )صف/

 (.5/3أمحد زمـ حمٚمد زمـ طم٣ميمد أزمق زم٘مر ايمػموصمردي )طمط 

 (.0/426أمحد زمـ حمٚمد زمـ طم٣ميمد ايمػمومل ايم٘مقدم راهميض )يم٣ًمن 

 (.5/3أمحد زمـ حمٚمد زمـ طم٣ميمد ايم٘م٣مسم٤م )طمط 

أمحد زمـ حمٚمد زمـ طم٣ميمد زمـ أمحد زمـ َمٜمدي ايم٘مالفمل اظمٗمرئ أزمق فمٚمر ايمٗمرؿمٌل ) وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: فُمٛمل زمٙمٗم٣مء 

 (.99( )صف/346ايمُمٝمقخ وسمٗمٝمٝمد ايمٔمٙمؿ ومجٔمف وروايتف وٞمٗمٙمف...( )ت 

 (.5/3زمـ حمٚمد زمـ طم٣ميمد زمـ ؾمغمزاذ أزمق زم٘مر ايمٌقراين )طمط  أمحد

 (.5/4()طمط 064أمحد زمـ حمٚمد زمـ طم٣ميمد زمـ يزيد ايمػماشمل أزمق فم٣ٌمس )شمٗم٥م َمٟمَمقن وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل()ؽمغم 

 (.5/3أمحد زمـ حمٚمد زمـ طم٣ميمد زمـ يزيد اظم٣ميم٘مل )جمٜمقل ضم٣مل()طمط 

 (.5/5أمحد زمـ حمٚمد زمـ طمْم٣مب أزمق فم٣ٌمس ايمرزاز )جمٜمقل ضم٣مل()طمط 

 (.5/434أمحد زمـ حمٚمد زمـ طمٙمػ زمـ حمرز أزمق فم٣ٌمس إٞمديمز ايمُم٣مؿمٌل اظمٗمرئ )فم٣ًمىمر 

 (.0/483أمحد زمـ حمٚمد زمـ طمٙمٝمٖم٥م ايمٔم٣ٌمد أزمق فم٣ٌمس إَمغم )يم٣ًمن 

 أمحد زمـ حمٚمد زمـ طمٙمٝمؾ اظم٣ميمٝمٛمل: اؽمؿ صمده: أمحد زمـ فمٌد اهلل.
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 (.006( )أشمٛمقا فمٙمٝمف( )صمر319أمحد زمـ حمٚمد زمـ طمٙمٝمؾ زمـ ضمٖمص اظم٣ميمٝمٛمل اهلروي أزمق ؽمٔمد )ت

أمحد زمـ حمٚمد زمـ داود ايمتجٝمٌل أزمق وم٣مؽمؿ إٞمديمز فمٛمف ايمِم٣مضم٣ٌمن ] ومه٣م أزمق إؽمح٣مق زمـ ؾمٛمٓمغم وأزمق صمٔمٖمر  

 (.7( )صف/484زمـ َمٝمٚمقن[ )ت 

 (.072أمحد زمـ حمٚمد زمـ داود ايمً٘مري اجلٛمدي٣ًمزمقري فمٛمف ايمْمػماين )إرؾم٣مد/

ل وصمقز احل٣مهمظ أن ي٘مقن ازمـ أطم٦م فمٌد ايمرزاق أمحد زمـ حمٚمد زمـ داود ايمِمٛمٔم٣مين )اهتٚمف ايمذهٌ

 (.0/424ايم٘مذاب()يم٣ًمن 

()ؾمٝمخ 0/040أمحد زمـ حمٚمد زمـ داود زمـ زي٣مد أزمق ضمًـ اهلٚمداين )شمٗم٥م وم٣ميمف ازمق ٞمٔمٝمؿ وأزمق ايمُمٝمخ()ذىمر 

3/033.) 

 (.5/2أمحد زمـ حمٚمد زمـ دراج أزمق صمٔمٖمر ايمٗمْم٣من )جمٜمقل ضم٣مل()طمط 

اج ايمٗمًْمقم أزمق فم ( )وم٣مل احلٚمٝمدي: هق َمٔمدود دم مجٙم٥م ايمٔمٙمامء 360ٚمر إٞمديمز )تأمحد زمـ حمٚمد زمـ درَّ

 (.77واظمٗمدَمكم َمـ ايمُمٔمراء...( )صف/ 

اخلُمٝمٛمل ايمٌٕمدادي )وم٣مل ايمدارومْمٛمل: يمٝمس زمف زمٟمس( )يم٣ًمن  –ازمـ فمْم٣مر  –أمحد زمـ حمٚمد زمـ دٓن 

 (.061()ؽمٜمؿ5/5()طمط 0/311

 (.08/390( )ؽمغم 379أمحد زمـ حمٚمد زمـ دوؽم٦م ايمٛمٝم٣ًمزمقري أزمق ؽمٔمد )ت 

 (.3/498أمحد زمـ حمٚمد زمـ راؾمد اظمروزي )طمط 

 (.39( )يقٞمس440أمحد زمـ حمٚمد زمـ رزمٝمع زمـ ؽمٙمٝمامن اظمرادي أزمق زم٘مر اظمٌمي )ت

( ضمدث 499)ت/ -ازمـ ؽمٙمٚم٥م -أمحد زمـ حمٚمد زمـ رزمٝمع زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ أيقب إصٌحل أزمق ؽمٔمٝمد ايمٗمرؿمٌل

 (.64فمٛمف ايمِم٣مضم٣ٌمن وحمٚمد زمـ أزمٝمض ونمغمهؿ )صف/
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( ) وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من همٗمٝمٜم٣ًم ضم٣مهمٓم٣ًم يمٙمرأي 377زمـ حمٚمد زمـ رزق إَمقي أزمق صمٔمٖمر ايمٗمرؿمٌل )ت أمحد 

َمٗمدَم٣ًم همٝمف، وٞمٖمع اهلل زمف ىمؾ َمـ أطمذ فمٛمف، وىم٣من هم٣مواًل َمتقاؤم٣ًم فمٖمٝمٖم٣ًم فمعم هدى واؽمتٗم٣مَم٥م، وصٖمف مج٣مفم٥م َمـ 

 (.031ؾمٝمقطمٛم٣م زم٣ميمٔمٙمؿ وايمٖمّمؾ واظمُم٣مرىم٥م دم فمٙمؿ احلدي٧م( )صف/

 (08/524( )ؽمغم 377د زمـ رزق ايمٗمرؿمٌل أزمق صمٔمٖمر )َمُمٜمقر( )ت أمحد زمـ حمٚم

 (.03/564( )وشمٗمف ايمذهٌل()ؽمغم460أمحد زمـ حمٚمد زمـ رزيـ اهلروي )ت

 (.0/044أمحد زمـ حمٚمد زمـ رؽمتؿ أزمق فمقم إصٌٜم٣مين )ذىمر 

 أمحد زمـ حمٚمد زمـ رَمٝما ايمٛمًقي اجلقال )ؤمٝمػ وم٣ميمف أزمق زرفم٥م ايم٘مًم(.

()وم٣مل اخلْمٝم٤م وازمـ 457ىمٝمع أزمق ؽمٔمٝمد ايمٛمًقي ايمزيدي اظمروزي ايمٛمخٔمل )ت أمحد زمـ حمٚمد زمـ رَمٝما زمـ و

أيب ايمٖمقارس: شمٗم٥م، زاد اخلْمٝم٤م :شم٦ٌم، ووم٣مل احل٣مىمؿ: شمٗم٥م َمٟمَمقن، وؤمٖمف أزمق زرفم٥م ايم٘مًم وأزمق ٞمٔمٝمؿ 

ظمذهٌف ووم٣مل ايمذهٌل: ايمِمحٝما أٞمف شمٗم٥م، ووم٣مل احل٣مهمظ: إٞمام ؤمٖمف َمـ ؤمٖمف ٕٞمف ىم٣من  –وايمدارومْمٛمل دم رواي٥م 

( 87( )ايمديمٝمؾ/5/434()فم٣ًمىمر 5/2()طمط 0/426()يم٣ًمن 02/92دي اظمذه٤م( )ايمًغم/زي

 (.042( )حتٖم٥م/014)صمر

 (.5/437أمحد زمـ حمٚمد زمـ روح أزمق حيٝمك )فم٣ًمىمر 

()فم٣ًمىمر 6/74)صدوق وم٣ميمف ازمـ أيب ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ  –ازمـ ؾمٗمغم  –أمحد زمـ حمٚمد زمـ ززمغم آؿمرازمٙمز 

5/438.) 

 (.0/90ايمزضم٣مف )ذىمر  أمحد زمـ حمٚمد زمـ زضم٣مف زمـ أيب

()طمط 5/451)شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م()فم٣ًمىمر  –أو ايمٌني  –أمحد زمـ حمٚمد زمـ زىمري٣م أزمق فم٣ٌمس ايمٛمًقي 

5/9.) 

 (.5/9)شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م()طمط  –ازمـ ؿم٣ميم٤م  –أمحد زمـ حمٚمد زمـ زىمري٣م أزمق فمٌد اهلل احلريب 

 (.5/8()طمط 692أمحد زمـ حمٚمد زمـ زىمري٣م أزمقزم٘مر احل٣مهمظ )ت 
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ٚمد زمـ زىمري٣م زمـ أيب فمت٣مب أزمق زم٘مر ايمٌٕمدادي )وم٣مل ازمـ يقٞمس: ىم٣من ضم٣مهمٓم٣ًم يمٙمحدي٧م ومل حيدث..( أمحد زمـ حم

 (.22( )نمرزم٣مء/077( )إرؾم٣مد/692)ت

 (.8/54أمحد زمـ حمٚمد زمـ زي٣مد ايمٗم٣مدي )ضم٤م 

 .  -يٟميت  –أمحد زمـ حمٚمد زمـ زي٣مد ايمٛمحقي: هق ازمـ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ زي٣مد 

 اين: اؽمؿ صمده داود سمٗمدم.أمحد زمـ حمٚمد زمـ زي٣مد اهلٚمد

 (.5/9أمحد زمـ حمٚمد زمـ زي٣مد زمـ أيقب أزمق فمقم زمٕمدادي )جمٜمقل ضم٣مل()طمط 

()وم٣مل َمًٙمٚم٥م واخلٙمٝمقم: شمٗم٥م، ووم٣ميمف احل٣مهمظ: 431أمحد زمـ حمٚمد زمـ زي٣مد زمـ زممم أزمق ؽمٔمٝمد زمـ إفمرايب )ت 

 (.5/454 ()فم٣ًمىمر0/317اإلَم٣مم احل٣مهمظ ايمثٗم٥م يمف أوه٣مم، ووشمٗمف اخلٙمٝمقم وايمًٙمٚمل ()يم٣ًمن 

 (.5/009أمحد زمـ حمٚمد زمـ زيد ايمقراق إزمت٣مطمل )وم٣مل ايمدارومْمٛمل: يمٝمس زمٗمقي()طمط 

 (.6/73أمحد زمـ حمٚمد زمـ ؽم٣مىمـ ايمزٞمج٣مين )صدوق وم٣ميمف ازمـ أيب ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ 

 (.5/64أمحد زمـ حمٚمد زمـ ؽم٣ممل أزمق ضم٣مَمد ايمٛمٝم٣ًمزمقري )طمط 

 (.635أمحد زمـ حمٚمد زمـ ؽم٣ممل اظمخرَمل )ومط 

 (.0/301ؽمتٝمٛم٥م ايمٌزار )جمٜمقل وم٣ميمف ازمـ ٞمج٣مر()يم٣ًمن أمحد زمـ حمٚمد زمـ 

( ) وم٣مل احل٣مىمؿ : راهميض نمغم شمٗم٥م، ووم٣مل احل٣مهمظ: 457أمحد زمـ حمٚمد زمـ هي يـ حيٝمك أزمق زم٘مر ايم٘مقدم  )ت 

 (.047( )حتٖم٥م/05/572()ؽمغم 0/428ؤمٝمػ وهق َمـ احلٖم٣مظ()يم٣ًمن 

)شمٗمف وم٣ميمف أزمقٞمٔمٝمؿ ووم٣مل أزمق ايمُمٝمخ:  ( 410أمحد زمـ حمٚمد زمـ هي٨م أزمق فم٣ٌمس ايمٖمٟمهم٣مء إصٌٜم٣مين )ت  

  (.079( )إرؾم٣مد/4/207( ) ؾمٝمخ 0/067صدوق. ووشمٗمف ايمذهٌل(( ) ذىمر 

 أمحد زمـ حمٚمد زمـ ؽمٔمد آن ايمِمٝمدٓين : هق ازمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ أيب ؽمٔمدان .

 (.0/422امحد زمـ حمٚمد زمـ ؽمٔمٝمد أزمق إؽمح٣مق اهلروي روى ضمديث٣م زم٣مؿمال )يم٣ًمن 
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()ؾمٝمخ 0/018أزمق ؽمٔمٝمد اظمٔمٝمٛمل إصٌٜم٣مين )شمٗم٥م وم٣ميمف أزمق ٞمٔمٝمؿ وأزمق ايمُمٝمخ()ذىمر أمحد زمـ حمٚمد زمـ ؽمٔمٝمد 

 (.080( )إرؾم٣مد/4/260

 (.0/332أمحد زمـ حمٚمد زمـ ؽمٔمٝمد أزمق ومداَم٥م ايمٗمُمغمي )ضم٣ٌمن 

)وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمـ أهؾ اخلغم  -ازمـ همراء -أمحد زمـ حمٚمد زمـ ؽمٔمٝمد إَمقي أزمق فمٚمر ايمٗمرؿمٌل

 (.93وايمٖمّمؾ( )صف/

 (.5/06زمـ حمٚمد زمـ ؽمٔمٝمد ايمقزان )جمٜمقل ضم٣مل()طمط  أمحد

أمحد زمـ حمٚمد زمـ ؽمٔمٝمد زمـ أزم٣من ايمٗمرر )وم٣مل ازمـ أيب ضم٣مسمؿ: صدوق . ووم٣مل اخلْمٝم٤م : شمٗم٥م( )ضم٣مسمؿ 

 (.0/622()يم٣ًمن5/06()طمط 6/76

()روى 454أمحد زمـ حمٚمد زمـ ؽمٔمٝمد زمـ إؽمامفمٝمؾ احلغمي أزمق ؽمٔمٝمد ايمٛمٝم٣ًمزمقري ـ إزمـ أيب فمثامن ايمٕم٣مزي ـ )ت 

فمٛمف مج٣مفم٥م ووم٣مل احل٣مىمؿ: ىم٣من ضم٣مهمٓم٣ًم مجع ايمُمٝمقخ وصٛمػ فمعم إزمقاب...، ووم٣مل ايمذهٌل: احل٣مهمظ اظمجقد 

 (.90( )ايمديمٝمؾ/431()ك 5/459()فم٣ًمىمر 02/69()ؽمغم 5/64ايمُمٜمٝمد أضمد أئٚم٥م احلدي٧م(  )طمط 

 (.5/00أمحد زمـ حمٚمد زمـ ؽمٔمٝمد زمـ صمٌٙم٥م ايمِمغمدم أزمق فمٌد اهلل )روى فمٛمف مج٣مفم٥م()طمط 

حمٚمد زمـ ؽمٔمٝمد زمـ ضم٣مزم اظمروزي )ذىمره اخلْمٝم٤م دم ؽمٛمده هق همٝمف همٗم٣مل: رصم٣ميمف َمقشمٗمقن()طمط أمحد زمـ 

 (.0/336()ضم٣ٌمن5/04

 (.5/457أمحد زمـ حمٚمد زمـ ؽمٔمٝمد زمـ طم٣ميمد اخلُمٛمل )فم٣ًمىمر 

 (.0/335أمحد زمـ حمٚمد زمـ ؽمٔمٝمد زمـ دؤي٤م )ضم٣ٌمن 

ضم٤م َمٔمرهم٥م وضمٖمظ وسمٗمدم دم أمحد زمـ حمٚمد زمـ ؽمٔمٝمد زمـ فمٌد ايمرمحـ أزمق فم٣ٌمس زمـ فمٗمدة ايمٌٕمدادي )ص٣م

ايمِمٛمٔم٥م رأي٦م َمُم٣ميخ زمٕمداد يًٝمئقن ايمثٛم٣مء فمٙمٝمف وم٣ميمف ازمـ فمدي، ووم٣مل ايمدراومْمٛمل: ي٘مثر َمـ اظمٛم٣مىمغم، وؤمٖمف 

 (.0/423نمغم واضمد، وداهمع فمٛمف احل٣مهمظ()يم٣ًمن 



248 
 

 ( )شمٗم٥م َمٟمَمقن وم٣ميمف فمٌد451)ت  –ازمـ همْمٝمس  –أمحد زمـ حمٚمد زمـ ؽمٔمٝمد زمـ فمٌٝمداهلل ازمق زم٘مر ايمقراق ايمٗمرر 

 (.5/459ايمٔمزيز ايم٘مت٣ميب()فم٣ًمىمر 

 (.5/424أمحد زمـ حمٚمد زمـ ؽمٔمٝمد زمـ حمٚمد أزمق ٞمٌم ايمٗمٝمز )فم٣ًمىمر 

 (.0/311أمحد زمـ حمٚمد زمـ ؽمٖمٝم٣من إرصم٣مين )ؤمٖمف ايمًٜمٚمل()يم٣ًمن 

 (.5/365()طمط 0/427أمحد زمـ حمٚمد زمـ ؽم٘مـ أزمق ضمًـ ايمٗمرر )يٛمٓمر()يم٣ًمن 

 (.3/65()روى فمٛمف مج٣مفم٥م()طمط 416أمحد زمـ حمٚمد زمـ ؽمالم زمـ فمٌدويف أزمق زم٘مر )ت 

 (.27أمحد زمـ حمٚمد زمـ ؽمالم زمـ فمٌديف )ىم٣من رصماًل هم٣مواًل َمـ طمٝم٣مر طمٙمؼ اهلل وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( )نمرزم٣مء/

( )وم٣مل ازمـ يقٞمس: ىم٣من شمٗم٥م شمٌت٣ًم 460أمحد زمـ حمٚمد زمـ ؽمالَم٥م أزمق صمٔمٖمر ايمْمح٣موي احل٣مهمظ إزدي اظمٌمي)ت

ىم٣من شمٗم٥م شمٌت٣ًم صمٙمٝمؾ ايمٗمدر همٗمٝمف ايمٌدن فم٣مظم٣ًم زم٣مطمتالف ايمٔمٙمامء زمِمغمًا همٗمٝمٜم٣ًم فم٣موماًل مل خيٙمػ َمثٙمف، ووم٣مل َمًٙمٚم٥م: 

زم٣ميمتِمٛمٝمػ، ووشمٗمف ازمـ فمٌد ايمػم وايمًٚمٔم٣مين وازمـ صمقزي وازمـ ىمثغم، ووم٣مل ايمذهٌل: اإلَم٣مم احل٣مهمظ ايم٘مٌغم 

 (.086( )إرؾم٣مد/0/475()يم٣ًمن5/407()فم٣ًمىمر05/67ايمٔمالَم٥م حمدث ايمدي٣مر اظمٌمي٥م وهمٗمٝمٜمٜم٣م( )ؽمغم

 (.5/471()فم٣ًمىمر 3/301()طمط 307زمـ ؽمالَم٥م ايمًتٝمٛمل )ت  أمحد زمـ حمٚمد

 (.02/407( )ؽمغم470أمحد زمـ حمٚمد زمـ ؽمٙمٚم٥م أزمق فمٌد اهلل اظمٌمي اخلٝم٣مش )جمٜمقل ضم٣مل( )ت

 (.84أمحد زمـ حمٚمد زمـ ؽمٙمٚم٥م اخلٛم٣مس هق ايمذي ومٌٙمف )فمٙمامء 

)جمٜمقل  -ازمـ هم٣مهم٣مء–أمحد زمـ حمٚمد زمـ ؽمٙمٝمامن أزمق ضمًـ ايمٔمالف ايمٌٕمدادي 

 (.5/64(.)طمط5/425()فم٣ًمىمر685ضم٣مل()ت

 (.05/490أمحد زمـ حمٚمد زمـ ؽمٙمٝمامن أزمق ؿمٝم٤م ايمِمٔمٙمقىمل )جمٜمقل ضم٣مل()ؽمغم

 (.02/689أمحد زمـ حمٚمد زمـ ؽمٙمٝمامن أزمق نم٣ميم٤م ايمرازي )ؽمغم

 (.0131)صمر  -ازمـ أيب أيقب  -أمحد زمـ حمٚمد زمـ ؽمٙمٝمامن ايمًٙمٚمل اإلؽمؼمازم٣مذي أزمق زم٘مر 
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٣مري أزمق فمٚمر ايمٗمرؿمٌل اظمٗمرئ )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من راوي٥م أمحد زمـ حمٚمد زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ طمدي٨م إٞمِم

 (.9( )صف/491يمٙمحدي٧م دارؽم٣ًم يمٙمٖمٗمف َمٛم٣مـمرًا همٝمف ص٣محل٣ًم فمٖمٝمٖم٣ًم ىمثغم ايمتالوة يمٙمٗمرآن..( )ت

 (.5/01أمحد زمـ حمٚمد زمـ ؽمامفم٥م ايمٗم٣م  )طمط

 (.5/41أمحد زمـ حمٚمد زمـ ؽمٛم٣مم أزمق فم٣ٌمس ايمّمٌٔمل )طمط 

 (.0/023أزمق زم٘مر اجلٛم٣مز )ذىمر أمحد زمـ حمٚمد زمـ ؽمٛمده زمـ إزمراهٝمؿ

()ؤمٖمف ايمدارومْمٛمل 439أمحد زمـ حمٚمد زمـ ؽمٛمدي أزمق ايمٖمقارس ايمِم٣مزمقين اظمٌمي )ت

 (.0/493ونمغمه()يم٣ًمن

 (.78( )ٞمٝم٣ًمزمقر/456أمحد زمـ حمٚمد زمـ ؽمٜمؾ أزمق ضمًـ زمـ ؽمٜمٙمقي٥م اظمزىمل ايمٛمٝم٣ًمزمقري )َمُمٜمقر( )ت

 (.0130أمحد زمـ حمٚمد زمـ ؽمٜمؾ اإلؽمؼمازم٣مذي أزمق فمقم )صمر 

( ) أشمٛمك فمٙمٝمف احل٣مىمؿ( 458أمحد زمـ حمٚمد زمـ ؽمٜمؾ ايمٖمٗمٝمف ايم٣ٌمرع أزمق ضمًكم ايمْمٌز ايمُم٣مهمٔمل )ت

 (.29)ٞمٝم٣ًمزمقر/

 (.51( )يقٞمس693أمحد زمـ حمٚمد زمـ ؽمقاد ايمزودم أزمق زم٘مر اظمٌمي )ت

 (.5/01()طمط0/486( )يم٣ًمن658ضمُمٝمش أزمق فم٣ٌمس زمٕمدادي )ؤمٝمػ()ت–أمحد زمـ حمٚمد زمـ ؽمقادة 

 (.6/76ر احلٚميص أزمق محٝمد )شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ أيب ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿأمحد زمـ حمٚمد زمـ ؽمٝم٣م

أمحد زمـ حمٚمد زمـ ؽمٝم٣مر ايمًٝم٣مري أزمق فمٌد اهلل ايمٌٌمي راهميض )وم٣مل احل٣مهمظ: ؾمٝمٔمل صمٙمد، ووم٣مل ايمْمقد: 

 (.0/453ؤمٝمػ احلدي٧م هم٣مؽمد اظمذه٤م()يم٣ًمن

 (.5/41أمحد زمـ حمٚمد زمـ ؽمٝمام أزمق فمٌد اهلل )جمٜمقل ضم٣مل()طمط

 (.87ن )َمٌم أمحد زمـ حمٚمد زمـ ؾم٣مذا

()وم٣مل احل٣مىمؿ : ضمًـ 458أمحد زمـ حمٚمد زمـ ؾم٣مرك أزمق ضم٣مَمد اهلروي )ت

 (.02/674()ؽمغم433احلدي٧م()ك



251 
 

 (.5/49أمحد زمـ حمٚمد زمـ ؾم٣مه زمـ صمرير أزمق فم٣ٌمس ايمٌزار)وشمٗمف ايمدراومْمٛمل ونمغمه()طمط

( )وم٣مل ايمدارومْمٛمل: شمٗم٥م شمٗم٥م 740ازمـ أيب ؾمٝم٥ٌم أزمق زم٘مر ايمزاز )ت -أمحد زمـ حمٚمد زمـ ؾمٌٝم٤م

 (.653()ومط5/40طمط()

 (.56( )يقٞمس696أمحد زمـ حمٚمد زمـ ذف زمـ ؽمٚما أزمق فم٣ٌمس احلٚمغمي )ت

 .-سمٗمدم -أمحد زمـ حمٚمد زمـ ذيا: هق ازمـ هي٨م

 (.0/429أمحد زمـ حمٚمد زمـ ؾمٔمٝم٤م أزمق ؽمٜمؾ ايمًجزي )روى ضمديث٣ًم ىمذزم٣ًم()يم٣ًمن

اين ونمغمه( ( )فمٛمف ايمْمػم448أمحد زمـ حمٚمد زمـ ؾمٔمٝم٤م زمـ ه٣مرون ايمُمٔمٌل أزمق ضم٣مَمد ايمرصم٣مين )ت

 (.435( )ك084)إرؾم٣مد/

 (.614)ومط -سمٗمدم همٝمٚمـ اؽمؿ صمده ايمززمغم -أمحد زمـ حمٚمد زمـ ؾمٗمغم زمـ ززمغم أزمق فمقم إؿمرازمٙمز )صدوق(

 (.0/313أمحد زمـ حمٚمد زمـ ؾمٝم٥ٌم ايمٌزار )جمٜمقل()يم٣ًمن

( 455أمحد زمـ حمٚمد زمـ ؾمغماك ايمٖمٗمٝمف أزمق ضم٣مَمد ايمُم٣مهمٔمل )ىم٣من ضمًـ احلدي٧م: وم٣ميمف احل٣مىمؿ( )ت

 (.000ٝم٣ًمزمقر/)ٞم

أمحد زمـ حمٚمد زمـ ص٣مفمد زمـ حمٚمد أزمق ٞمٌم)ؤمٖمف ايمدارومْمٛمل وازمـ فمدي ونمغمهؿ واهتؿ 

 (.0/427()يم٣ًمن5/45زمحدي٧م()طمط

 (.02/23()ؽمغم5/48أمحد زمـ حمٚمد زمـ ص٣ميما أزمق فم٣ٌمس ايمػموصمردي )جمٜمقل ضم٣مل()طمط

 (.0/485أمحد زمـ حمٚمد زمـ ص٣ميما ايمتامر )َمؼموك()اهتٚمف ايمذهٌل()يم٣ًمن

( )ؤمٖمف ايمدارومْمٛمل ووم٣مل ازمـ فمراق: 417ٚمد زمـ ص٣ميما زمـ ؾمٔم٥ٌم أزمق ضمًـ ازمـ ىمٔم٤م ايمذارع )تأمحد زمـ حم

 (.5/47()طمط083َمتٜمؿ ووم٣مل ايمذهٌل دم سم٣مرخيف: ىم٣من أضمد احلٖم٣مظ ايم٘م٣ٌمر( )إرؾم٣مد/

 (.5/48أمحد زمـ حمٚمد زمـ ص٣ميما زمـ فمٌد اهلل أزمق حيٝمك ايمًٚمرومٛمدي )جمٜمقل ضم٣مل()طمط

 (.0/476ف أزمق فم٣ٌمس اظمٛمِمقري )ؤمٝمػ()يم٣ًمنأمحد زمـ حمٚمد زمـ ص٣ميما زمـ فمٌد رزم
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 أمحد زمـ حمٚمد زمـ ص٣ميما زمـ ىمٔم٤م ايمذراع: اؽمؿ صمده: ص٣ميما زمـ ؾمٔم٥ٌم.

 (.0/311()يم٣ًمن5/43أمحد زمـ حمٚمد زمـ ص٣ٌمح ايمدوٓيب اظمزين أزمق ضمًـ )جمٜمقل ضم٣مل()طمط

 ( يٟميت دم ازمـ حمٚمقد زمـ ص٣ٌمح.5/45أمحد زمـ حمٚمد زمـ ص٣ٌمح زمـ زم٘مر أزمق فمٝمًك ايمٙمخٚمل )طمط

 أمحد زمـ حمٚمد زمـ صٌٝما إصٌٜم٣مين: صقازمف: ازمـ حمٚمقد زمـ صٌٝما.

 أمحد زمـ حمٚمد زمـ صدوم٥م ايمٌٕمدادي: هق ازمـ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ صدوم٥م.

 (.042()ؿم٤م5/42أمحد زمـ حمٚمد زمـ صٔمِمٔم٥م أزمق فم٣ٌمس ايمٌزاز )روى فمٛمف مج٣مفم٥م()طمط

 (.5/49ط()طم368أمحد زمـ حمٚمد زمـ صٗمر أزمق زم٘مر اظمٗمرئ ازمـ ٞمٚمط )وشمٗمف اخلْمٝم٤م()ت

( 047( )ؿم٤م5/44( )جمٜمقل ضم٣مل( )طمط689أمحد زمـ حمٚمد زمـ صٙم٦م أزمق فمٌد اهلل ايميير ايمٌٕمدادي )ت 

 (.087)إرؾم٣مد/

 (.5/43()طمط400أمحد زمـ حمٚمد زمـ صٙم٦م زمـ ديٛم٣مر أزمق زم٘مر ايم٘م٣مسم٤م )وشمٗمف اخلْمٝم٤م()ت

 (.0/471()ىمذزمف ازمـ فمدي ونمغمه()يم٣ًمن416أمحد زمـ حمٚمد زمـ صٙم٦م زمـ َمٕمٙمس احلامين )ت

 (.5/49محد زمـ حمٚمد زمـ وح٣مك أزمق فمٌد اهلل اظمٛمقئل)طمطأ

 (.602()س47أمحد زمـ حمٚمد زمـ ؿمريػ زمـ طمٙمٝمٖم٥م ايمٌجقم ايم٘مقدم )وشمٗمف ايمدارومْمٛمل()ىمؼ

 (.07/425أمحد زمـ حمٚمد زمـ فم٣مص أزمق فمٚمر ايمٗمًْمقم )ؽمغم

 (.05/314()ؽمغم414أمحد زمـ حمٚمد زمـ فم٣مصؿ أزمق فمقم ايم٘مراين )وشمٗمف ازمـ َمروديف()ت

()وم٣مل ازمـ أيب ضم٣مسمؿ: 688حمٚمد زمـ فم٣مصؿ ايمرازي أزمق فم٣ٌمس )تأمحد زمـ 

 (.5/478()فم٣ًمىمر6/75صدوق()ضم٣مسمؿ

أمحد زمـ حمٚمد زمـ فم٣مهمٝم٥م إٞمديمز ايمرزم٣مضمل فمٛمف أزمق فمٌد اهلل زمـ فمٌد ايمًالم احل٣مهمظ وفمٌدايمٕمٛمل احل٣مهمظ 

 (.76)صف/

 (.5/481)روى فمٛمف مج٣مفم٥م()فم٣ًمىمر -ازمـ رؾم٣مش -أمحد زمـ حمٚمد زمـ فم٣مَمر أزمق فم٣ٌمس إزدي
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 (.048أمحد زمـ حمٚمد زمـ فم٣ٌمد اجلقهري ايمٌٕمدادي) ؿم٤م

أمحد زمـ حمٚمد زمـ فم٣ٌمدل أزمق زم٘مر ايمٗمرؿمٌل )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من يمف رضمٙم٥م وفمٛم٣مي٥م زم٣ميمٔمٙمؿ وىم٣من شمٗم٥م هم٣مواًل( 

 (.63)صف/

 (.77أمحد زمـ حمٚمد زمـ فم٣ٌمس ايمٔمِم٣مري أزمق ضمًـ إومْمع اجلرصم٣مين)صمر

 (.091( )إرؾم٣مد/5/042ايمٌٕمدادي )جمٜمقل ضم٣مل( )طمطأمحد زمـ حمٚمد زمـ فم٣ٌمس اظمري ايمٗمٛمْمري 

 (.090أمحد زمـ حمٚمد زمـ فم٣ٌمس اهلروي فمٛمف ايمْمػماين )إرؾم٣مد/

 أمحد زمـ حمٚمد زمـ فم٣ٌمس زمـ ضمًٛمقيف زمـ زمْم٥م أزمق ؽمٜمؾ ايمدٓل )وشمٗمف ايمٖم٣مرد(.

 (.089أمحد زمـ حمٚمد زمـ فم٣ٌمس زمـ َمٜمران أزمق فمٌد اهلل ايمٌٌمي فمٛمف ايمْمػماين )إرؾم٣مد/

 (.75زمـ فمٌد ايم٣ٌمري)فمٙمامء أمحد زمـ حمٚمد 

 (.0/486()يم٣ًمن5/53أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمٌد احلٚمٝمد أزمق فمٌد اهلل اجلٔمٖمل )طمط

 (.5/57()شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م()طمط419أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اخل٣ميمؼ أزمق زم٘مر ايمقراق)ت

 (.5/499أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ أزمق زم٘مر ايمٗمرر ايمِم٣مئغ )جمٜمقل ضم٣مل()فم٣ًمىمر

 (.5/497فمٌد ايمرمحـ أزمق فمٌد اهلل اخلقٓين ايم٘مت٣مين )فم٣ًمىمر أمحد زمـ حمٚمد زمـ

( ) وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من 511أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ إٞمِم٣مري ايمُم٣مرومل ايمقافمظ أزمق فم٣ٌمس )ت

 (.059رصماًل ص٣محل٣ًم ديٛم٣ًم ىمثغم ايمذىمر وايمٔمٚمؾ...( )صف/

 (.78أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ اجلرصم٣مين أزمق فم٣ٌمس )صمر

حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ ضمًـ زمـ َمًٔمقد اجلذاَمل ايمٌزيمٝم٣مين أزمق فمٚمر ) وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال:ىم٣من َمـ  أمحد زمـ

 (.040( )صف/320أهؾ ايمٔمٙمؿ وايمٖمّمؾ...( )ت

 (.5/50()جمٜمقل ضم٣مل()طمط365أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ ؽمٔمٝمد أزمق فم٣ٌمس إزمغمدي )ت

 (.0/028ذىمرأمحد زمـ حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ ؽمٜمالن أزمق فمقم ايم٘م٣مسم٤م )
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 (.5/497أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ فمٚمرو أزمق ؿمٝم٤م ايمٛمٌمي)جمٜمقل ضم٣مل()فم٣ًمىمر

 (.5/51()طمط675)ت -ازمـ أيب أمحد -أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ همروخ

 (.0/033()ذىمر5/58أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمٌد ايمرضمٝمؿ إصٌٜم٣مين )طمط

 (.0/429ومل ي٘مـ زم٣ميمّم٣مزمط وم٣ميمف ازمـ فمٌد اظمٙمؽ()يم٣ًمنأمحد زمـ حمٚمد زمـ فمٌد ايمرضمٝمؿ ايمػمادفمل )ىم٣من َمٗمرئ٣ًم 

 (.5/499أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمٌد ايمرزاق زمـ فمٚمر أزمق ضمًـ ايمثٗمٖمل )فم٣ًمىمر

 (.094أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمٌد ايمٔمزيز اجلقهري أزمق زم٘مر ايمٌٌمي فمـ فمٚمرو زمـ ؾم٥ٌم )إرؾم٣مد/

 (.011أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمٌد ايمٔمزيز ايمٔم٣ًمل)فمٙمامء 

( ) وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمـ أهؾ 544يمٔمزيز ايمٙمخٚمل أزمق صمٔمٖمر اإلؾمٌٝمقم )ت أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمٌد ا

 (.075اظمٔمرهم٥م زم٣محلدي٧م وأؽمامء ايمرصم٣مل ورواة احلدي٧م، َمٛمًقزم٣ًم إلم همٜمٚمف، َمٗمدَم٣ًم دم إسمٗم٣مٞمف ووٌْمف...( )صف/

هٌل: ()ٓزمٟمس زمف وم٣ميمف ايمدار ومْمٛمل ووم٣مل ايمذ410أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمٌد ايمٔمزيز زمـ صمٔمد أزمق زم٘مر ايمقؾم٣مء )ت

 (.096( )إرؾم٣مد/5/52()طمط03/038ايمُمٝمخ ايمثٗم٥م ايمٔم٣ممل()ؽمغم 

 (.54( )يقٞمس692أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمٌد ايمٔمزيز زمـ رزم٣مح أزمق صمٔمٖمر)ت

()وم٣مل ايمػموم٣مين : شمٗم٥م ووم٣مل ايمدارومْمٛمل: 466أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمٌد ايم٘مريؿ أزمق ؿمٙمح٥م ايمقؽم٣مود ايمٖمزاري )ت 

 (.5/57()طمط0/483سم٘مٙمٚمقا همٝمف()يم٣ًمن

ٚمد زمـ فمٌد ايم٘مريؿ ايمقزان أزمق حمٚمد اجلرصم٣مين )وم٣مل اإلؽمامفمٝمقم: صدوق ؤمػ دم آطمر فمٚمره ىمت٦ٌم أمحد زمـ حم

فمٛمف دم صحتف شمؿ ىمٛم٦م أَمر زمف ُيٗمرأ فمٙمٝمف وهق ٞم٣مئؿ أوؾمٌف ٞم٣مئؿ، ووم٣مل ي٣مومقت 

 (.60( )صمر0/337()ضم٣ٌمن0/483:صدوق()يم٣ًمن

 (.02/65()َمُمٜمقر()ؽمغم450أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل أزمق ضمًكم ايمٛمٝم٣ًمزمقري)ت

 أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل أزمق ؽمٔمد احل٣مهمظ : اؽمؿ صمده: أمحد زمـ فمٌد اهلل اظم٣ميمٝمٛمل )شمٗم٥م(

 (.5/485أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل أزمق فمٌد اهلل ايمْمػمؽمت٣مين )فم٣ًمىمر 
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 (.91( )همٝمف ٞمٓمر( )ٞمٝم٣ًمزمقر/448أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل إدي٤م ايمٙمٕمقي أزمق فمٚمرو ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ت

 (.098فمٌد اهلل اجلٚمحل اظمِمٝميص فمٛمف ايمْمػماين )إرؾم٣مد/ أمحد زمـ حمٚمد زمـ

 (.041( )ٞمٝم٣ًمزمقر/487أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل ايمٔمٌُمٚمل أزمق ٞمٌم ايمٖمٗمٝمف )ت

 (.010( )ٞمٝم٣ًمزمقر/471أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل ايمٔمٛمػمي أزمق َمٛمِمقر ايمِمقدم ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ت

 (.0/317أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل ايمٗمٝمز )يم٣ًمن

 (.5/33حمٚمد زمـ فمٌد اهلل اظمزين أزمق ضم٣مَمد اهلروي )طمط أمحد زمـ

أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل اظمْمٙمٌل ؽمٌط ايمُم٣مهمٔمل ) وم٣مل احلٚمقي :صحٝما اخلط َمتٗمـ ايمّمٌط ئمتٚمد فمعم طمْمف 

()إرؾم٣مد 6/082ووٌْمف ووم٣مل أزمق احلًكم ايمرازي : هق واؽمع ايمٔمٙمؿ وىم٣من صمٙمٝمال هم٣مواًل( )ؿمٌٗم٣مت ايمًٌ٘مل 

092.) 

زمـ فمٌد اهلل اظم٘مل أزمق ضمًـ ايمٌزي )اظمٗمرئ()وم٣مل ايمٔمٗمٝمقم: َمٛم٘مر احلدي٧م، ووم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: أمحد زمـ حمٚمد 

 (.0/486ؤمٝمػ ٓ أصدومف()يم٣ًمن

 أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل اظم٘مل ايمٌزي: اؽمؿ صمده فمٌد اهلل زمـ وم٣مؽمؿ.

 (.02/65()جمٜمقل ضم٣مل()ؽمغم450أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل ايمٛمٝم٣ًمزمقري أزمق ضمًكم )ت

 (.5/488حمٚمد زمـ فمٌد اهلل اهلروي أزمق زم٘مر ايمْمٝم٤م )فم٣ًمىمرأمحد زمـ 

 (.0/482أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل ايمقوم٣ميص )وم٣مل ايمذهٌل: ٓ يدري َمـ ذا()يم٣ًمن

 (.0/482أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل ايمقوم٣ميص )ٓ يدري َمـ ذا()يم٣ًمن

٘مل أزمق فمٚمر ايمٗمرؿمٌل )وم٣مل ازمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ أيب فمٝمًك يم٤م زمـ حيٝمك اظمٔم٣مهمري اظمٗمرئ ايمْمٙمٚمٛم

زمُم٘مقال: رضمؾ إلم اظمممق.. واٞمٌمف إلم إٞمديمس زمٔمٙمؿ ىمثغم وىم٣من أضمد إئٚم٥م دم ضمٖمظ ايمٗمرآن ايمٔمٓمٝمؿ 

وومراءسمف.. وىم٣مٞم٦م يمف فمٛم٣مي٥م ىم٣مَمٙم٥م زم٣محلدي٧م وٞمٗمٙمف وروايتف ووٌْمف وَمٔمرهم٥م زمرصم٣ميمف ومحٙمتف ضم٣مهمٓم٣ًم يمٙمًٛمـ صم٣مَمٔم٣ًم 
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ٖمٜمؿ فمعم هدى وؽمٛم٥م واؽمتٗم٣مَم٥م وىم٣من ؽمٝمٖم٣ًم جمردًا فمعم أهؾ إهقاء وايمٌدع هل٣م إَم٣مَم٣ًم همٝمٜم٣م َمٗمدَم٣ًم دم اظمٔمرهم٥م وايم

 (.96( )صف/369وم٣مَمٔم٣ًم هلؿ...( )ت

 (.-يٟميت-أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ أمحد أزمق همّمؾ )اهل٣مؾمٚمل: اؽمؿ صمده فمٌد اهلل زمـ حمٚمد

 (.5/30أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ زممم اظمرشمدي )طمط

 (.5/33زمـ صمٔمٖمر أزمق فمٝمًك ايمزي٣مت )جمٜمقل ضم٣مل( )طمط  أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل

 (.5/33أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ صمٔمٖمر أزمق فمٝمًك ايمِمغمدم )طمط

 (.5/33أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ صمٔمٖمر ايمزي٣مت )جمٜمقل ضم٣مل()طمط

 (.07/548أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ ضم٣مرث إصٌٜم٣مين )جمٜمقل ضم٣مل/( )ؽمغم 

 ٌد اهلل زمـ ضم٣مرث إصٌٜم٣مين :اؽمؿ صمده أمحد زمـ فمٌد اهلل سمٗمدم وهق شمٗم٥مأمحد زمـ حمٚمد زمـ فم

 (.3/093( )ؾمٝمخ 065( )ذىمر/417أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ ضمًـ )أشمٛمقا فمٙمٝمف( )ت 

( 093( )إرؾم٣مد/417أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ ضمًـ إصٌٜم٣مين ) أشمٛمك فمٙمٝمف أزمق ٞمٔمٝمؿ وايمذهٌل()ت

 (.0/065)ذىمر 

 (.0/301()يم٣ًمن5/33زمـ فمٌد اهلل زمـ ضمًـ اجلقهري أزمق زم٘مر )جمٜمقل ضم٣مل()طمط أمحد زمـ حمٚمد

أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ ضمًكم أزمق فم٣ٌمس زمـ أيب ٞمٌم اظم٣مهصمز )يمف ؽمامفم٣مت ىمثغم...وم٣ميمف احل٣مىمؿ( 

 (.069( )ٞمٝم٣ًمزمقر/478)ت

 (.5/489أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ طم٣مك أزمق ؿم٣ميم٤م ايمزٞمج٣مين )جمٜمقل ضم٣مل( )فم٣ًمىمر 

( )طمط 442أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ طم٣ميمد أزمق فمٌد اهلل زمـ ىم٣مسم٤م )صحٝما ايمًامع وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )ت

5/39.) 

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمـ أهؾ 368أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ طمغمة ايمٙمخٚمل أزمق فمٚمر اإلؾمٌٝمقم. )ت 

 (.91ايمٔمٙمؿ وايمٔمٛم٣مي٥م واخلغم صحٝما ايم٘مت٣مب ؽمٙمٝمؿ ايمٛمٗمؾ ضمًـ اخلط( )صف/
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 أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ زي٣مد ايمٗمْم٣من

أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ زي٣مد زمـ فم٣ٌمد أزمق ؽمٜمؾ ايمٗمْم٣من اظمثقشمل ايمٌٕمدادي )شمٗم٥م: وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل، ووم٣مل 

( 5/35( )طمط451اخلْمٝم٤م: صدوق، ووشمٗمف ازمـ صمقزي وايمذهٌل وازمـ ىمثغم( وىم٣من همٝمف سمُمٝمع ودفم٣مزم٥م )ت

 (.97)ايمديمٝمؾ/

 (.5/36()طمط417زمـ فمٌد اهلل زمـ ص٣ميما أزمق ضمًـ إؽمدي )وشمٗمف ايمدارومْمٛمل()تأمحد زمـ حمٚمد 

أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ صدوم٥م أزمق زم٘مر ايمٌٕمدادي )شمٗم٥م شمٗم٥م وم٣ميمف ايمدراومْمٛمل، ووم٣مل ازمـ َمٛم٣مدي: ىم٣من َمـ 

تٗمـ احلذق وايمّمٌط فمعم هن٣مي٥م سمرى زمكم أهؾ احلدي٧م، ووم٣مل اخلْمٝم٤م: شمٗم٥م، ووم٣مل ايمذهٌل: اإلَم٣مم احل٣مهمظ اظم

 03/84( )ؽمغم095ايمٖمٗمٝمف ايمث٦ٌم..( )إرؾم٣مد/

 (.03/83()ؽمغم0/050()دفم٣مء5/486()فم٣ًمىمر5/31)طمط

 (.5/37أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ فم٣ٌمس أزمق ضمًـ زمـ أيب ايمُمقارب إَمقي )طمط 

ىم٣من  أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ نمٙمٌقن اخلقٓين أزمق فمٌد اهلل اإلؾمٌٝمقم ) وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال:

ؾمٝمخ٣ًم هم٣مواًل، ومل ي٘مـ فمٛمده ىمٌغم فمٙمؿ، أىمثر َمـ روايتف فمـ ه٠مٓء اجلٙم٥م )اظمحدشمكم..( وٓ ىم٣مٞم٦م فمٛمده أصقل 

 (.021( )صف/518يٙمجٟم إيمٝمٜم٣م وئمقل فمٙمٝمٜم٣م( )ت 

 (.5/482أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ فمٌد ايمًالم أزمق فمقم ايمٌغمويت )جمٜمقل ضم٣مل/( )فم٣ًمىمر 

( )طمط 308ـ فمٌد ايمِمٚمد أزمق فمٌد اهلل اهل٣مؾمٚمل )صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )ت أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زم

5/39.) 

أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ فمٌد ايمِمٚمد ايمٔم٣ٌمد )وم٣مل اخلْمٝم٤م: ىم٣من صدووم٣ًم ديٛم٣ًم َمٗمٌقل ايمُمٜم٣مدة فمٛمد احل٘م٣مم 

( )ايمٌداي٥م وايمٛمٜم٣مي٥م 2/690( )سم٣مريخ اإلؽمالم 64( )إحت٣مف/5/39( )طمط 308وضمدث زمجزء واضمد( )ت

05/207.) 
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أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ فمٌد ايمٔمزيز زمـ ؾم٣مذان ايمٌجقم أزمق َمًٔمقد ايمدَمُمٗمل ايمرازي )اإلَم٣مم احل٣مهمظ 

اظمحدث اظمًٛمد زمٗمٝم٥م اظمُم٣ميخ وم٣ميمف ايمذهٌل/ ووم٣مل ازمـ َمٛمده: ىم٣من شمٗم٥م ىمثغم ايم٘مت٤م فم٣مرهم٣ًم زم٣محلدي٧م، ىمت٤م فمٛمف 

 (.616)خم٤م( 062( )صمر8/26( )ؽمغم 339مج٣مفم٥م وم٣ميمف ايمًٜمٚمل( )ت 

 (.39أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ فمقم زمـ زي٣مد اإلؽم٘مٛمدراين)فمٙمامء 

 (.600أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ فمٝمًك أزمق وم٣مؽمؿ ايمٗمٜمًت٣مين )جمٜمقل ضم٣مل()خم٤م

 (.6/70أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ وم٣مؽمؿ زمـ أيب زمزة اظم٠مذن )ؤمٝمػ احلدي٧م وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ

 اهلل زمـ يم٤م:هق ازمـ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ أيب فمٝمًك أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمٌد 

 ( .5/34أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ حمٚمد أزمق همتا اهل٣مؾمٚمل )وشمٗم٥م اخلْمٝم٤م( )طمط 

وم٣مل ايمٛمقوي: ىم٣من إَم٣مَم٣ًم َمػمرًا )دفم٣مء  -ازمـ زمٛم٦م ايمُم٣مهمٔمٝمف  -أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ ؾم٣مهمع 

0/050.) 

حمٚمد زمـ فمٌد اهلل ايمِم٣ميغ أزمق ضم٣مَمد ايمٛمٝم٣ًمزمقري )وم٣مل احل٣مىمؿ: ؽمٚمع احلدي٧م  أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ

 (.004( )ٞمٝم٣ًمزمقر/473ايم٘مثغم( )ت

( )ذىمر 5/30( )جمٜمقل ضم٣مل( )طمط 410أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ َمِمٔم٤م أزمق فم٣ٌمس اجلامل )ت 

 (.3/661( )ؾمٝمخ 0/065

( )وم٣مل أزمق ايمُمٝمخ: ىم٣من َمـ 410ل إصٌٜم٣مين )تأمحد زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ َمِمٔم٤م ايمٖمٗمٝمف أزمق فم٣ٌمس اجلام

 (.5/36( )طمط0/065( )ذىمر097فمٙمامء ايمٛم٣مس زم٣محلدي٧م َمتٗمـ، وأشمٛمك فمٙمٝمف أزمق ٞمٔمٝمؿ واخلْمٝم٤م( )إرؾم٣مد/

أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ ه٣مٞمئ ايمٙمخٚمل أزمق فمٚمر ايمٗمرؿمٌل )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من همٗمٝمٜم٣ًم ضم٣مهمٓم٣ًم ىمت٦ٌم فمٛمف 

ث( )صف/  (.20وضمدَّ

 (.5/485حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ هالل أزمق ضمًـ ايمًٙمٚمل )فم٣ًمىمر أمحد زمـ 

 (.5/37أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ ئمٗمقب أزمق فم٣ٌمس ايمٗمْم٣من )طمط 
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( 07/489( )وشمٗمف ايمٖم٣مرد( )ؽمغم 360أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ يقؽمػ أزمق همّمؾ ايمًٜمقم ايمِمٖم٣مر )ت 

 (.082)خم٤م/ 

 (.0137)صمر  -فمٌد اظم٘مل  -حمٚمد  أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اظمٙمؽ زمـ حمٚمد أزمق

( 456( )شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( )ك401أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمٌد ايمقاضمد احلٚميص أزمق صمٔمٖمر ايمْم٣مئل )ت

 (.29)نمرزم٣مء/

()وم٣مل ازمـ يقٞمس: مل ي٘مـ 462أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمٌد ايمقاضمد ايم٘مت٣مين أزمق ضمًـ اظمٌمي )ت

 (.53()يقٞمس0/493زمذاك()يم٣ًمن

 (.35د ايم٘م٣ًمئل)فمٙمامء أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمٌد ايمقاضم

()جمٜمقل 336أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمٌد ايمقاضمد زمـ أمحد أزمق زم٘مر اظمٛم٘مدري ايمٗمرر )ت

 (.619()خم٤م5/59ضم٣مل()طمط

أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمٌد ايمقارث أزمق فمٚمر ايمٗمرؿمٌل ) وم٣مل احلٚمٝمدي: ىم٣من َمـ أهؾ إدب وايمٖمّمؾ( 

 (.67( )صف/081)صمذوة/

 (.99ء أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمٌد ايمقارث ايمزصم٣مج)فمٙمام

 (.5/53أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمٌد ايمقه٣مب أزمق فمقم ازمـ أيب ايمذي٣مل )جمٜمقل ضم٣مل()طمط

 (.099أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمٌد ايمقه٣مب ايمرَمقم اظمٛم٣مؿمٗمل فمٛمف ايمْمػماين )إرؾم٣مد/

 (.05/486()ىم٣من َمقشمقوم٣ًم وم٣ميمف ايمذهٌل()ؽمغم 468أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمٌد رزمف أزمق فمٚمر اظمرواين ايمٗمرؿمٌل )ت

 (.69فمٌد رزمف ايمُم٣مفمر)فمٙمامء  أمحد زمـ حمٚمد زمـ

 (.5/58()شمٗم٥م وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل()طمط451أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمٌدان أزمق ؿمٝم٤م إؽمدي ايمِمٖم٣مر )ت

 (.5/55()طمط687أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمٌده زمـ ضمٖمص أزمق وٚمرة اظم٠مدب )ت

 (.5/55أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمٌده زمـ ضمٖمص أزمق وم٣مؽمؿ ايمٝمامين )طمط
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 (.07/58اظمروزي )جمٜمقل ضم٣مل()ؽمغم أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمٌدوس أزمق زم٘مر 

 (.5/316أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمٌدوس أزمق زم٘مر ايمٛمًقي احل٣مهمظ )روى فمٛمف مج٣مفم٥م()فم٣ًمىمر

()صدوق وم٣ميمف احل٣مىمؿ()ؽمغم 432أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمٌدوس أزمق ضمًـ ايمْمرائٖمل )ت

 (.610()خم٤م05/509

 (.07/58أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمٌدوس أزمق ضمًـ ايمٛمٝم٣ًمزمقري)ؽمغم

( )وم٣مل احل٣مىمؿ: ؽمٚمع احلدي٧م 485ـ فمٌدوس زمـ ضم٣مسمؿ ايمٖمٗمٝمف أزمق ضمًـ احل٣ممتل )تأمحد زمـ حمٚمد زم

 (.93ايم٘مثغم..( )ٞمٝم٣ًمزمقر/

 (.5/59أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمٌدون زمـ فمٚمرويف أزمق ضمًـ ايمٔمْم٣مر )جمٜمقل ضم٣مل()طمط

 (.5/59أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمٌدون زمـ فمٝمًك أزمق زم٘مر ايمٗمْم٣من )طمط

 (.5/315)فم٣ًمىمرأمحد زمـ حمٚمد زمـ فمٌٝمد ايمًٙمٚمل )جمٜمقل ضم٣مل(

 (.5/493أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمٌٝمد اهلل أزمق زم٘مر )فم٣ًمىمر

 (.5/495أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمٌٝمد اهلل أزمق زم٘مر ايمٌٙمخل )فم٣ًمىمر

 (.5/491أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمٌٝمد اهلل أزمق ضمًـ زمـ َمدزمر ايم٘م٣مسم٤م )فم٣ًمىمر

 (0/479(. )يم٣ًمن 465أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمٌٝمد اهلل ايمتامر )ىمذزمف إزهري ووم٣مل ازمـ ؿم٣مهر: يمٝمس زمثٗم٥م()ت 

 (.610أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمٌٝمد اهلل زمـ حمٚمد أزمق زم٘مر ايمًٌتل )خم٤م

 (.0/026أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمٌٝمد اهلل زمـ َمرززم٣من أزمق زم٘مر ايمِمقدم )ذىمر

 (.81أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمٌٝمد زمـ ؽمدرة)فمٙمامء 

أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمٌٝمدة زمـ زي٣مد ايمقزمري أزمق زم٘مر ايمُمٔمراين )شمٗم٥م وم٣ميمف 

 (.5/314()فم٣ًمىمر5/55اخلْمٝم٤م()طمط
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أمحد زمـ حمٚمد زمـ فُمٌٝمدون أزمق صمٔمٖمر ايمٗمرؿمٌل )روى فمٛمف اخلقٓين ونمغمه ووم٣مل ايمْمٙمٚمٛم٘مل: ىم٣من رصماًل ص٣محل٣ًم( 

 (.57)صف/

 أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمت٣مب: صقازمف: ازمـ حمٚمد زمـ نمٝم٣مث.

سمؿ ()ضم٣م5/312أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمثامن أزمق فمٚمرو ايمثٗمٖمل ايمدَمُمٗمل )وم٣مل ازمـ أيب ضم٣مسمؿ: صدوق( )فم٣ًمىمر

6/76.) 

 (.5/28أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمثامن ايمٛمٜمرواين )طمط

 (.80أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمثامن زمـ فمٌد ايمقه٣مب زمـ فمرهم٥م زمـ أيب ايمٝمامم)فمٙمامء 

 (.5/317أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمثامن فمـ هُم٣مم زمـ فمامر ونمغمه )فم٣ًمىمر 

 (.5/317)فم٣ًمىمر -ازمـ صمٝمؿ –أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمجؾ زمـ أيب ديمػ أزمق ٞمٌم ايمٔمجقم 

 (.0/92/034()ذىمر449زمـ حمٚمد زمـ فمِم٣مم اظمديٛمل إصٌٜم٣مين )تأمحد 

 (.0/056أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمْم٣مش أزمق زم٘مر ايمت٣مصمر )ذىمر

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: سمقؽمع دم ايمرواي٥م 361أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمٖمٝمػ زمـ فمٌد اهلل إَمقي أزمق فمٚمر ايمٗمرؿمٌل )ت

 (.75واجلٚمع وايمتٗمٝمٝمد واإلىمث٣مر َمـ ايمٔمٙمؿ...( وروى فمٛمف مجع )صف/

 (.5/319أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمٗمٝمؾ زمـ زيد ايمُمٜمروزوزي )فم٣ًمىمر

 (.0/027أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمالء أزمق همرج ايمِمقدم )ذىمر 

ًٓ وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( )يقٞمس  (.55أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمالء زمـ أيب رومٝم٥م ايمٙمخٚمل أزمق ايمذىمل )ىم٣من َمٗمٌق

 (.63ضم٣مل( )صمر( )جمٜمقل 463أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمٙمقي٥م ايمرزاز أزمق فم٣ٌمس اجلرصم٣مين)ت

 (.5/301أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمقم أزمق زم٘مر اظمرانمل )فم٣ًمىمر

 (.5/300أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمقم أزمق ضمذيٖم٥م ايمديٛمقري )فم٣ًمىمر

 (.0/315()يم٣ًمن5/29أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمقم أزمق فمٌد اهلل إزمٛمقد )سم٘مٙمؿ همٝمف ايمػموم٣مين()طمط
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 (.364أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمقم إدَمل أزمق ؿم٣ميم٤م إدي٤م اظمُمٜمقر )خم٤م 

 (.616أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمقم ايمٌخؼمي اظم٠مدب ايمرَمقم فمٛمف ايمْمػماين )إرؾم٣مد/

 (.0/043أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمقم اجلراوءاين )ذىمر

 (.53أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمقم احلغمي أزمق فم٣ٌمس)صمر

ره أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمقم ايمِمٖم٣مر أزمق زم٘مر اظمٗمرئ )وم٣مل ايمًٚمٔم٣مين: ىم٣من َمًتٗمٝمؿ إَمر.... ومٝمؾ : سمٕمغم دم آطمر فمٚم

 (.0/313واطمتؾ فمٗمٙمف()يم٣ًمن

أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمقم زمـ إزمراهٝمؿ زمـ يقؽمػ أزمق زم٘مر إزمٛمدوين اجلرصم٣مين فمٛمف ايمدارومْمٛمل ونمغمه 

 (.96( )صمر011( )ايمديمٝمؾ/3/402)طمط

أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمقم زمـ أؽمٝمد أزمق فم٣ٌمس اخلزافمل إصٌٜم٣مين )وم٣مل أزمق ايمُمٝمخ: شمٗم٥م َمٟمَمقن فمٛمده أضم٣مدي٧م 

( 04/515()ؽمغم 4/303( )ؾمٝمخ 690ايمُمٝمخ اظمحدث ايمِمدوق( )تنمرائ٤م ووم٣مل ايمذهٌل: 

 (.610)إرؾم٣مد/

 (.5/28أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمقم زمـ زمحر أزمق فمٌد اهلل )جمٜمقل ضم٣مل()طمط

 (.5/28أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمقم زمـ ضمًـ أزمق زم٘مر اظمٔمروف زم٣مزمـ ؽمٝمٌل )صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م()طمط

( )ايمُمٝمخ ايمِم٣ميما وم٣ميمف 468أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمقم زمـ ضمًـ أزمق ضمًـ ايمدي٣ٌمصمل )ت

 (.5/28ايمدارومْمٛمل()طمط

 (.5/306()روى فمٛمف مج٣مفم٥م()فم٣ًمىمر422)ت –ازمـ رهمتل  –أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمقم زمـ ضمًـ اخلزافمل 

 (.0/482أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمقم زمـ ضمًـ زمـ ؾمٗمٝمؼ اظمروزي )رَم٣مه ازمـ فمدي زم٣ميمقوع()يم٣ًمن

 (.٣5/307ميمف ازمـ ص٣مزمر()فم٣ًمىمر()شمٗم٥م وم389أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمقم زمـ ضمًكم أزمق زم٘مر اهلروي )ت

 (.5/304أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمقم زمـ ضم٘مؿ أزمق زم٘مر ايمٛمرد )روى فمٛمف مج٣مفم٥م()فم٣ًمىمر

 أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمقم زمـ رزيـ : سمٗمدم دم ازمـ حمٚمد زمـ رزيـ.
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 (.0/026أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمقم زمـ رؽمتف أزمق ضم٣مَمد اجلامل )ذىمر

 (.5/28أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمقم زمـ ؽمٔمد أزمق همّمؾ ايمقراق )طمط 

 (5/302()جمٜمقل ضم٣مل ()فم٣ًمىمر 307أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمقم زمـ ؽمٙمٝمامن أزمق ؿم٣مهر ايمتٚمٝمٚمل )ت 

 ()5/309أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمقم زمـ صدوم٥م ايمُم٣مفمر)فم٣ًمىمر 

( )ٓ زمٟمس زمف وم٣ميمف 344أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمقم زمـ فمثامن زمـ ىمر دي أزمق فمٌد اهلل ايمٌٕمدادي إٞمامؿمل ايمٌزاز )ت 

 ( 5/71اخلْمٝم٤م ( ) طمط 

( 425أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمقم زمـ فمٚمر أزمق فم٣ٌمس اظمذىمر ايمٛمٝم٣ًمزمقري )وم٣مل احل٣مىمؿ: أوشمؼ َمـ أزمٝمف( )ت

 (.044)ٞمٝم٣ًمزمقر/

أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمقم زمـ حمٚمد ايمٌخ٣مري أزمق ىم٣مَمؾ ايمٌٌمي )ىم٣من ىمثغم ايمقهؿ واخلْمٟم وم٣ميمف ايمًٚمٔم٣مين ()يم٣ًمن 

0/312) 

( أشمٛمك فمٙمٝمف ازمـ 560أزمق وم٣مؽمؿ إٞمديمز ايمٗمرؿمٌل )ت  أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمقم زمـ حمٚمد زمـ فمٌد ايمٔمزيز ايمتٕمٙمٌل

 (.076زمُم٘مقال )صف/

 (.5/302أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمقم زمـ َمزاضمؿ أزمق فمٚمرو اظمزامحل ايمِمقري )فم٣ًمىمر

(  )ضم٣مهمظ َمتٗمـ يمٙمٖمٗمف وم٣ميمف 338أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمقم زمـ ٞمٚمغم أزمق ؽمٔمد اخلقارزَمل ايمُم٣مَمل ايميير)ت 

 (.08/8( )ؽمغم 5/70اخلْمٝم٤م()طمط

 (.5/303زمـ حمٚمد زمـ فمقم زمـ ه٣مرون أزمق فم٣ٌمس ايمػمدفمل احل٣مهمظ )روى فمٛمف مجع()فم٣ًمىمر  أمحد

 (.066( )ٞمٝم٣ًمزمقر/477أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمقم زمـ حيٝمك أزمق ضمًـ ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ت

 (.05/522(.)ؽمغم432أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمامر أزمق فمقم ايم٘مقدم )ت

وى فمٛمف ايمدارومْمٛمل ونمغمه)وم٣مل ايمدارومْمٛمل: ىم٣من ر –ؽمٌٛمؽ  –أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمامر زمـ فمٝمًك أزمق زم٘مر ايمٗمْم٣من 

 (.5/75( )طمط98( )ايمديمٝمؾ/468َمـ ايمثٗم٣مت، ووم٣مل إزمٛمدوين: ٓ زمٟمس زمف( )ت
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 (.5/366أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمامر زمـ ٞمِمغم أزمق صمٔمٖمر ايمًٙمٚمل )فم٣ًمىمر

()روى فمٛمف 426أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمامرة زمـ أمحد أزمق ضم٣مرث ايمٙمٝمثل ايم٘مٛم٣مين َمقٓهؿ )ت

 (.02/70()ؽمغم5/360مج٣مفم٥م()فم٣ًمىمر

 (.5/22أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمٚمر أزمق زم٘مر احلرايب )طمط

 (.5/341()روى فمٛمف مج٣مفم٥م()فم٣ًمىمر339)ت -ازمـ جمدر -أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمٚمر أزمق َمٛمِمقر ايمٗمزويٛمل

 (.71أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمٚمر إؾمؼم ايمِمددم )نمرزم٣مء/

 (.5/27أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمٚمر ايمٌزار )طمط

 (.61( )صدوق ٞمٌٝمؾ وم٣ميمف اإلؽمامفمٝمقم( )صمر419صمر أزمق ضمًكم اجلرصم٣مين )تأمحد زمـ حمٚمد زمـ فمٚمر ايمت٣م

( ) وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من همٗمٝمٜم٣ًم 351)ت  -ازمـ ورد -أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمٚمر ايمتٚمٝمٚمل أزمق وم٣مؽمؿ إٞمديمز

 (.077ضم٣مهمٓم٣ًم فم٣مظم٣ًم َمتٖمٛمٛم٣ًم وؾُمٜمر زم٣ميمٔمٙمؿ واحلٖمظ واإلسمٗم٣من( )صف/

( )ؽمامفم٣مسمف صحٝمح٥م وزمٗمل 495ـ أيب ٞمٌم اخلٖم٣مف ايمٛمٝم٣ًمزمقري )تأمحد زمـ حمٚمد زمـ فمٚمر ايمزاهد أزمق ضمًكم زم

 (.007واضمد فمٌمه دم فمٙمق اإلؽمٛم٣مد: وم٣ميمف احل٣مىمؿ( )ٞمٝم٣ًمزمقر/

) وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمـ أهؾ  -ازمـ أيب صمٛم٣مدة -أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمٚمر ايمِمددم ايمزاهد أزمق فمٚمر إٞمديمز

ي٠مىمد دم ايمرواي٥م وىم٣من ضمًـ ايمّمٌط يم٘متٌف ومل يرو ٕضمد ايمٔمٙمؿ وايمٔمٚمؾ َمالزَم٣ًم يمثٕمقر اظمًٙمٚمكم وىم٣من ىمثغمًا َم٣م 

 (.060( )صف/351ؾمٝمئ٣ًم َمـ ىمتٌف( )ت

()روى فمٛمف مج٣مفم٥م ووم٣مل ايمذهٌل: اإلَم٣مم 446أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمٚمر زمـ أزم٣من أزمق ضمًـ إصٌٜم٣مين )ت

 (.05/400اظمحدث()ؽمغم 

()شمٗم٥م وم٣ميمف 410)ت -يٟميت –رو أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمٚمر زمـ زمًْم٣مم أزمق زم٘مر اظمروزي صقازمف: ازمـ حمٚمد زمـ فمٚم

 (.455ايمًٚمٔم٣مين()ك

 (.5/27()شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م()طمط305أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمٚمر زمـ ضمًـ أزمق همرج زمـ َمًٙمٚم٥م )ت
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()وم٣مل احل٣مىمؿ : يمف أهمراد 409أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمٚمر زمـ فمٌد ايمرمحـ اظمٛم٘مدري أزمق زم٘مر )ت

 (.0/482()يم٣ًمن5/367ونمرائ٤م()فم٣ًمىمر

 َمِمٔم٤م اظمروزي: صقازمف: أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمٚمرو.أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمٚمر زمـ 

أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمٚمر زمـ يقٞمس أزمق ؽمٜمؾ ايمٝمامَمل )ىمذزمف أزمق ضم٣مسمؿ ونمغمه، ووم٣مل احل٣مهمظ: َمؼموك( 

 (.051( )حتٖم٥م/5/25( )طمط0/480)يم٣ًمن

 (.0/315أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمٚمران أزمق ئمٗمقب )جمٜمقل وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل()يم٣ًمن 

 (.0149)جمٜمقل ضم٣مل( )صمر  -حمٝمامن  -ؼمازم٣مذي أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمٚمران اإلؽم

 (.061أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمٚمران اخلٖم٣مين اإلؽمؼمازم٣مذي )صمر

أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمٚمران زمـ اجلٛمدي أزمق ضمًـ ؾمٝمٔمل )ىم٣من يّمٔمػ دم روايتف ، ووم٣مل إزهري : يمٝمس 

 (.0/487زمًمء()يم٣ًمن

 ن زمـ َمقؽمك.أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمٚمران زمـ َمقؽمك ايمًقد: سمٗمدم دم: أمحد زمـ فمٚمرا

()روى فمٛمف مج٣مفم٥م ووم٣مل ايمذهٌل: 430أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمٚمرو أزمق ايمْم٣مهر اخل٣مَمل اظمٌمي )ت

 (.05/431صدوق()ؽمغم

 (.71أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمٚمرو أزمق ضمًكم ايمرازي )صمر

 (.453أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمٚمرو أزمق ؽمٔمٝمد إمخٛمل )ك

 (.99ايمدارومْمٛمل )ايمديمٝمؾ/أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمٚمرو أزمق ؽمٔمٝمد فمـ ضمًكم زمـ محٝمد وفمٛمف 

 (.57أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمٚمرو أزمق فمٚمرو اخلٖم٣مف ايمٛمٝم٣ًمزمقري )صمر

 (.5/340أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمٚمرو أزمق همرج ايمٖمزاري )جمٜمقل ضم٣مل()فم٣ًمىمر

أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمٚمرو زمـ زمًْم٣مم أزمق زم٘مر ايمًٌْم٣مَمل اظمروزي )حمدث َمرودم فمٌمه وهق شمٗم٥م صدوق َم٘مثر 

 (.455( )ك0/353( )ضم٣ٌمن 411ازمـ ضم٣ٌمن( )ت  وم٣ميمف ايمًٚمٔم٣مين، وأشمٛمك فمٙمٝمف
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 (.630أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمٚمرو زمـ حمٚمد أزمق ايمٔم٣ٌمد ايمٗمرر )شمٗم٥م وم٣ميمف ايمٖم٣مرد()خم٤م

()وم٣مل ايمدارومْمٛمل : : ىمذاب يّمع احلدي٧م فمـ 464أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمٚمرو زمـ َمِمٔم٤م أزمق زممم اظمروزي )ت

ايمًٚمٔم٣مين: أمجٔمقا فمعم سمرك ضمديثف، ووم٣مل احل٣مهمظ: أزمٝمف فمـ صمده ووم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن: ىم٣من ممـ يّمع احلدي٧م. ووم٣مل 

( 614( )إرؾم٣مد/0/358()ضم٣ٌمن0/489ىم٣من َمـ احلٖم٣مظ: يم٘مٛمف َمتٜمؿ زمقوع احلدي٧م( )يم٣ًمن

 (.038)حتٖم٥م/

 (.5/346أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمٚمغم )فم٣ًمىمر

 (.040أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمقاد اجلرصم٣مين )صمر

 (.5/346أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمقف أزمق ضمًـ اظمٔمدل )فم٣ًمىمر

 (.5/24أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمٝمًك أزمق زم٘مر ايمٌٕمدادي )طمط

 (.0/487أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمٝمًك ايمً٘مقين )َمؼموك وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل()يم٣ًمن

 (.5/23أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمٝمًك اظمٗمراين )طمط

 أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمٝمًك اهل٣مؾمٚمل اؽمؿ صمده: فمٝمًك زمـ أمحد .

 (.٣0/488مؿمؾ اهتؿ زمف وم٣ميمف ايمذهٌل( )يم٣ًمنأمحد زمـ حمٚمد زمـ فمٝمًك ايمقافمظ فمـ يقؽمػ زمـ ضمًكم )زمخػم زم

أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمٝمًك زمـ أمحد أزمق زم٘مر اهل٣مؾمٚمل )شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ووم٣مل ايمٔمتٝمٗمل : شمٗم٥م 

 (.5/23()طمط491َمٟمَمقن()ت

 أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمٝمًك زمـ أزهر أزمق فم٣ٌمس ايمػميت ايمٌٕمدادي )شمٗم٥م وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل ووم٣مل 

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: 368)ت  -ازمـ َمغمائل -ٙمقي أزمق زم٘مر ايمٗمرؿمٌلأمحد زمـ حمٚمد زمـ فمٝمًك زمـ إؽمامفمٝمؾ ايمٌ

حمدث ضم٣مهمظ، يمٗمٌف فمٌد ايمٕمٛمل احل٣مهمظ: نمٛمدرًا حلٖمٓمف سمُمٌٝمٜم٣ًم يمف زمٚمحٚمد زمـ صمٔمٖمر نمٛمدر اظمحدث، وأشمٛمك ازمـ 

 (.07/573( )ؽمغم89طمزرج فمٙمٝمف( )صف/
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احلج٣مصمل( ()اهتٚمف زم٣ميم٘مذب 492أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمٝمًك زمـ صمراح أزمق فم٣ٌمس احل٣مهمظ ايمٛمح٣مس)ت

 (.0/488)يم٣ًمن

 (.5/21أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمٝمًك زمـ طم٣ميمد أزمق زم٘مر اظم٘مل )ٓ زمٟمس زمف وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل()طمط

 (.5/21أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمٝمًك زمـ فمٌد ايمرمحـ أزمق ضمًـ زمـ أيب ايمقرد )طمط 

 (.045( )حتٖم٥م/0/489أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمٝمًك زمـ فمٌد اهلل إؾمٔمري أزمق صمٔمٖمر ايمراهميض ايمٗمٚمل )يم٣ًمن

 (.5/24أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمٝمًك زمـ َمروان أزمق صمٔمٖمر اخلٙمٛمجل )جمٜمقل ضم٣مل()طمط

( ) وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من طمغم 321)ت  -ازمـ ومْم٣من -أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمٝمًك زمـ هالل أزمق فمٚمر ايمٗمرؿمٌل

 (.041أهؾ إٞمديمس فمٙماًم وضمٖمٓم٣ًم واؽمتٛم٣ٌمؿم٣ًم...( )صف/

 (.08/412)َمُمٜمقر( )ؽمغم  -ـ ومْم٣منازم-أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمٝمًك زمـ هالل ايمٗمرؿمٌل أزمق فمٚمر 

)َمؼموك وم٣ميمف ايمداومْمٛمل، ووم٣مل احل٣مهمظ: ىم٣من ؾمديد ايمّمٔمػ دم  -نمالم طمٙمٝمؾ -أمحد زمـ حمٚمد زمـ نم٣ميم٤م ايم٣ٌمهقم

 (.048( )حتٖم٥م/0/474( )يم٣ًمن04/686احلدي٧م، ووم٣مل: سم٣ميمػ، ووم٣مل: ىمذاب()ؽمغم

 (.31أمحد زمـ حمٚمد زمـ نمْمريػ أزمق زم٘مر ايم٘م٣مسم٤م صمرصم٣مين )جمٜمقل ضم٣مل( )صمر

 (.613( )إرؾم٣مد/5/81أمحد زمـ حمٚمد زمـ نمٝم٣مث اظمروزي فمٛمف ايمْمػماين )طمط

 (.5/86أمحد زمـ حمٚمد زمـ هم٣مرس أزمق زم٘مر ايمٌزار )طمط

 (.5/349أمحد زمـ حمٚمد زمـ همتا أزمق فم٣ٌمس زمـ ٞمج٣مد )روى فمٛمف مج٣مفم٥م()فم٣ًمىمر 

ازمـ يقٞمس( ( )ؾمٜمد فمٛمد ايمٗمّم٣مة وضمدث وم٣ميمف 441أمحد زمـ حمٚمد زمـ همتا زمـ ضمج٣مج أزمق فم٣ٌمس ازمـ وم٣ٌمب )ت

 (.52)يقٞمس

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ؽمٚمع َمـ حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ اخلُمٛمل 317أمحد زمـ حمٚمد زمـ همتحقن إَمقي إٞمديمز )ت 

 (.39ونمغمه وىم٣من ٞمٌٝماًل ( )صف/

 (.48أمحد زمـ حمٚمد زمـ همرات اخلقارزَمل أزمق زم٘مر )فمٛمف مج٣مفم٥م( )صمر
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 (.5/331 )روى فمٛمف مج٣مفم٥م()فم٣ًمىمرأمحد زمـ حمٚمد زمـ همراس زمـ هٝمثؿ أزمق فمٌد اهلل اخلْمٝم٤م ايمٖمقار

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣مٞم٦م يمف رواي٥م وىم٣من فمٙمؿ 422أمحد زمـ حمٚمد زمـ همرج اجلٝم٣مين أزمق فمٚمر إٞمديمز )ت

 (.6ايمٙمٕم٥م وايمُمٔمر أنمٙم٤م فمٙمٝمف..( )صف/

 (.05/477أمحد زمـ حمٚمد زمـ همرج زمـ َمتقي٥م أزمق زرفم٥م ايمٗمزويٛمل )شمٗم٥م وم٣ميمف اخلٙمٝمقم()ؽمغم 

 (.615اجلٛمدي٣ًمزمقري فمٛمف ايمْمػماين )إرؾم٣مد/أمحد زمـ حمٚمد زمـ همرح 

 (.0/454()وم٣مل ازمـ ص٣مزمر: سم٘مٙمؿ همٝمف()يم٣ًمن423أزمق وم٣مؽمؿ )ت -أو همرطمقن –أمحد زمـ حمٚمد زمـ همرضمقن 

()شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( 449أمحد زمـ حمٚمد زمـ همّم٣ميم٥م زمـ نمٝمالن اهلٚمداين أزمق فمقم احلٚميص ايمِم٣ٌمر ايمًقد )ت

 (.5/336()فم٣ًمىمر05/313)ؽمغم

 (.70د زمـ همّم٣ميم٥م زمـ نمٝمالن)نمرزم٣مء/أمحد زمـ حمٚم

 (.5/330امحد زمـ حمٚمد زمـ همّم٣ميم٥م دَمُمٗمل)فم٣ًمىمر

()روى فمٛمف مج٣مفم٥م ووم٣مل ايمذهٌل : اإلَم٣مم اظمحدث 403أمحد زمـ حمٚمد زمـ همّمؾ أزمق ضمًـ ايمًجًت٣مين )ت

 (.0/321()ضم٣ٌمن03/362( )ؽمغم 5/334ايمثٗم٥م( )فم٣ًمىمر

ٖمف ايمدارومْمٛمل ، ووم٣مل ايمذهٌل أمحد زمـ حمٚمد زمـ همّمؾ إيقم ايمٗمٝمز )ىمذزمف ازمـ ضم٣ٌمب وؤم

 (.0/323()ضم٣ٌمن0/488:دصم٣مل()يم٣ًمن

 (.0/326)جمٜمقل ضم٣مل( )ضم٣ٌمن  -َمغمان  -أمحد زمـ حمٚمد زمـ همّمؾ زمـ مح٣مد أزمق فم٣ٌمس اظمروزي اخلزافمل 

 (.0/054أمحد زمـ حمٚمد زمـ همّمؾ زمـ طمِمٝم٤م إصٌٜم٣مين )ذىمر

( 0/491اإلؽمامفمٝمقم واهتٚمف()يم٣ًمنأمحد زمـ حمٚمد زمـ همّمؾ زمـ فمٌٝمد اهلل اجلرصم٣مين )يمٝمس زمًمء وم٣ميمف 

 (.66)صمر

 (.79أمحد زمـ حمٚمد زمـ همٙما زمـ ٞمٔمامن زمـ ؾمٌٝم٤م اظمٌمي )فمٙمامء 

 (.0/349أمحد زمـ حمٚمد زمـ همغموزان أزمق فمقم اجل٣ٌمن )ذىمر
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 (.5/333أمحد زمـ حمٚمد زمـ وم٣مؽمؿ أزمق فم٣ٌمس احلرَمل )جمٜمقل ضم٣مل()فم٣ًمىمر

 (.29( )ٞمٝم٣ًمزمقر/0/488ؿ وم٣ميمف ايمذهٌل()يم٣ًمنأمحد زمـ حمٚمد زمـ وم٣مؽمؿ اظمذىمر أزمق ضم٣مَمد ايمنطمز )َمتٜم

 (.8/47أمحد زمـ حمٚمد زمـ وم٣مؽمؿ زمـ أيب زمزة )ضم٤م

 (.029أمحد زمـ حمٚمد زمـ وم٣مؽمؿ زمـ ري٣من )وم٣مل ايمٌٌمي: يمٝمس زم٣مظمر ()ؽمٜمؿ

()وم٣مل ايمذهٌل: ايمُمٝمخ اجلٙمٝمؾ()ؽمغم 308أمحد زمـ حمٚمد زمـ وم٣مؽمؿ زمـ َمرزوق أزمق ضمًـ اظمٌمي إٞمامؿمل )ت

07/494.) 

 (.03/545()ؽمغم466ٚمد زمـ وم٣مؽمؿ زمـ َمٛمِمقر أزمق فمقم ايمروذزم٣مري )تأمحد زمـ حم

 (.0/492أمحد زمـ حمٚمد زمـ ىمري٤م َمقلم ازمـ فم٣ٌمس )وم٣مل ايمذهٌل: ٓ أفمرهمف()يم٣ًمن

 (.0/058أمحد زمـ حمٚمد زمـ ىمقدم أزمق زم٘مر إصٌٜم٣مين )ذىمر

فمدة فمٙمقم..( أمحد زمـ حمٚمد زمـ يمٝم٧م ايمٗمرؿمٌل أزمق فمٚمر إٞمديمز ) وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمتٌمهم٣ًم دم 

 (.92)صف/

 (.5/357()فم٣ًمىمر5/014أمحد زمـ حمٚمد زمـ َم٠مَمؾ أزمق زم٘مر ايمِمقري )طمط

 (.014( )ٞمٝم٣ًمزمقر/423أمحد زمـ حمٚمد زمـ َم٠مَمؾ زمـ ضمًـ أزمق ضمًـ اظم٣مهصمز )ىم٣من رصماًل ص٣محل٣ًم( )ت

أمحد زمـ حمٚمد زمـ َم٣ميمؽ زمـ أٞمس إصٌحل )ؤمٝمػ وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل ووم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن : َمٛم٘مر 

 (.0/497ناحلدي٧م()يم٣ًم

 (.6/497أمحد زمـ حمٚمد زمـ َم٣مه٣من )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ

 (.5/351أمحد زمـ حمٚمد زمـ َم٣ٌمرك أزمق زم٘مر ايمُمغمازي )فم٣ًمىمر

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمـ أهؾ اظمٔمرهم٥م واخلغم َمـ 314أمحد زمـ حمٚمد زمـ َمٌمم أزمق فم٣ٌمس ايمٗمرؿمٌل )ت 

 (.33فم٣ٌمد اهلل ايمِم٣محلكم( )صف/

 (.5/351تقيف اظمروزي )فم٣ًمىمرأمحد زمـ حمٚمد زمـ َم
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 (.0/325أمحد زمـ حمٚمد زمـ َمثٛمك ايمًٌت٣مين )ضم٣ٌمن 

أمحد زمـ حمٚمد زمـ حمٚمد أزمق زم٘مر فمـ إزمراهٝمؿ زمـ محٝمد إؾمٛم٣مين هق أمحد زمـ حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ محٝمد 

 إؾمٛم٣مين.

 (.654()خم٤م386أمحد زمـ حمٚمد زمـ حمٚمد أزمق ضم٣مَمد ايمُمج٣مفمل )ت

 (.5/88أزمق فم٣ٌمس اجلرصم٣مين )طمطأمحد زمـ حمٚمد زمـ حمٚمد 

 (.045أمحد زمـ حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ أزمق ضم٣مَمد ايمٖم٣مَمل ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ٞمٝم٣ًمزمقر/

أمحد زمـ حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ محدون أزمق زم٘مر زمـ أيب أمحد إؾمٛم٣مين احُلْر  ايمٛمٝم٣ًمزمقري ايمِمٝمدٓين 

شمٗم٥م صمٙمٝمؾ ص٣ميما فم٣مزمد، ووم٣مل ازمـ ٞم٣مس ايمديـ: )وم٣مل ايمٖم٣مرد: صمٙمٝمؾ شمٗم٥م َمـ ىم٣ٌمر ايمِم٣محلكم، ووم٣مل ايمذهٌل: 

 (.077()خم٤م4/079( )سمقوٝما اظمُمتٌف9/627( )سم٣مريخ اإلؽمالم61هـ( )إحت٣مف/302شمٗم٥م( )ت

( ) أشمٛمك فمٙمٝمف 449أمحد زمـ حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ فمٌدة ايمٛمٝم٣ًمزمقري ايمتٚمٝمٚمل أزمق ضمًكم ايمًٙمٝمْمل )ت

 (.74احل٣مىمؿ( )ٞمٝم٣ًمزمقر/

()يمٝمٛمف إزهري 463ـ إزمراهٝمؿ زمـ َمقؽمك زمـ أزمزون أزمق فمٌد اهلل اظمٗمري إٞم٣ٌمري )ت أمحد زمـ حمٚمد زمـ حمٚمد زم

 (.0/454وازمـ أيب ايمٖمقارس ووم٣مل: ٞمرصمق أٞمف ٓيتٔمٚمد ايم٘مذب()يم٣ًمن 

 (.5/89أمحد زمـ حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ أمحد أزمق اظم٘م٣مرم ايمِمغمدم )جمٜمقل ضم٣مل()طمط

 (.5/87ٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م()طمطأمحد زمـ حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ أمحد إٞمامؿمل ايمِم٣مزمقين )شم

 (.5/87()وشمٗم٥م اخلْمٝم٤م( )طمط484أمحد زمـ حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ إؽمح٣مق أزمق فمقم ايمٌزار ايمٛمٝم٣ًمزمقري)ت

 (.5/88أمحد زمـ حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ صمٔمٖمر أزمق زممم اهلروي ايمٔم٣ممل )طمط

 (.5/351أمحد زمـ حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ محد أزمق ؽمٜمؾ ايمًجًت٣مين )فم٣ًمىمر

 (.03/696)ؽمغم -سمٗمدم -(اؽمؿ صمده طم٣ميمد٣419ميمد أزمق زم٘مر اإلؽم٘مٛمدراين )تأمحد زمـ حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ طم
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( )وم٣مل أزمق همّمؾ ايمقزير: شمٗم٥م، ووم٣مل 462أمحد زمـ حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ ؽمٙمٝمامن ايم٣ٌمنمٛمدي أزمق ذر احل٣مهمظ )ت

ايمًٙمٚمل: ٓ زمٟمس زمف، وُٞمٗمؿ فمٙمٝمف أٞمف ىم٣من حيدث َمـ ىمت٣مب أزمٝمف واهتٚمف أزمقه زم٣ميم٘مذب ويمٝمس زمًمء، ووشمٗمف ازمـ 

( 5/82يمٖمقارس وازمـ َم٣مىمقٓ، ووم٣مل ايمذهٌل: احل٣مهمظ زمـ ضم٣مهمظ هق اظمتٗمـ اإلَم٣مم...( )طمطأيب ا

 (.014)ايمديمٝمؾ/

 (.5/338أمحد زمـ حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ أزمق ضمًـ اظمزين )فم٣ًمىمر

 (.5/338أمحد زمـ حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل أزمق ضم٣مَمد ايمٛمٝم٣ًمزمقري احلغمي )جمٜمقل ضم٣مل()فم٣ًمىمر

()شمٗم٥م وم٣ميمف أزمق ٞمٔمٝمؿ وايمذهٌل، ووم٣مل 694حمٚمد زمـ فمٌد اهلل ايمٌزاز أزمق فم٣ٌمس إصٌٜم٣مين )ت أمحد زمـ حمٚمد زمـ

 (037( )ؿم٤م0/015()ذىمر4/318أزمق ايمُمٝمخ: ضمًـ احلدي٧م()ؾمٝمخ 

 ()(.311أمحد زمـ حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ فمٌٝمدة أزمق صمٔمٖمر إَمقي ايمِمٙمٝمِمقم )ت

صمٔمٖمر ص٣مضم٤م أيب إؽمح٣مق زمـ ؾمٛمٓمغم وٞمٓمغمه دم أزمق  -ازمـ َمٝمٚمقٞم٥م -أمحد زمـ حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ فمٌٝمدة إَمقي

)اإلَم٣مم احل٣مهمظ وم٣ميمف ايمذهٌل،  ووم٣مل  -ويْمٙمؼ فمٙمٝمٜمام: ايمِم٣مضم٣ٌمن -اجلٚمع واإلىمث٣مر واظمالزَم٥م َمٔم٣ًم وايمًامع مجٝمٔم٣مً 

ازمـ َُمْم٣مهر: وىم٣من َمـ أهؾ ايمٔمٙمؿ وايمٖمٜمؿ، راوي٥م يمٙمحدي٧م ضم٣مهمٓم٣ًم يمرواي٥م َم٣ميمؽ وأصح٣مزمف، ضمًـ ايمٖمْمٛم٥م، دومٝمؼ 

ٙمقم، وىم٣مٞم٦م يمف أطمالق ىمريٚم٥م وآداب ضمًٛم٥م، ووم٣مل مج٣مهر زمـ فمٌد ايمرمحـ: وىم٣من ومد مجع ايمذهـ دم مجٝمع ايمٔم

َمـ ايم٘مت٤م ىمثغمًا دم ىمؾ همـ، وىم٣مٞم٦م ىمٙمٜم٣م زمخط يده، وىم٣مٞم٦م َمّمٌقؿم٥م صح٣مضم٣ًم ٓ يدع همٝمٜم٣م ؾم٥ٌم 

( )ؽمغم 47( )صف/311َمٜمٚمٙم٥م...وىم٣مٞم٦م ىمتٌف وىمت٤م ص٣مضمٌف إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد أصا ىمت٤م زمْمٙمٝمْمٙم٥م( )ت

07/051.) 

 (.5/87ـ حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ فمٗمٝمؾ أزمق ضمًكم ايمٌٙمخل )طمطأمحد زم

 (.38أمحد زمـ حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ وىمٝمع ايمِمديؼ)فمٙمامء 

 (.0/022أمحد زمـ حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ يقؽمػ ايمًٚمًٚمل )ذىمر

 (.5/012أمحد زمـ حمٚمد زمـ حمٚمقد أزمق فمٌد ايمرمحـ ايمٛمًقي اظمحٚمقدي )طمط
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 (.5/350ضم٣مل()فم٣ًمىمرأمحد زمـ حمٚمد زمـ خمٙمد أزمق ضم٣مَمد اهلروي )جمٜمقل 

( )صدوق وم٣ميمف 494أمحد زمـ حمٚمد زمـ َمرززم٣من أزمق صمٔمٖمر إهبري )روى فمٛمف مج٣مفم٥م()ت

 (.02/555ايمذهٌل()ؽمغم

 (.645أمحد زمـ حمٚمد زمـ َمرزوق )َمٌم 

 (.0/499()يم٣ًمن5/92أمحد زمـ حمٚمد زمـ َمروان ايمٌٕمدادي )طمط

ايمٌٝمٜمٗمل وحمٚمد زمـ حيٝمك ايمٛمٝم٣ًمزمقري. أمحد زمـ حمٚمد زمـ َمزاضمؿ ايمٛمٝم٣ًمزمقري أزمق ؽمٔمٝمد ايمِمٖم٣مر إدي٤م فمٛمف 

 (.9/467( )سم٣مريخ اإلؽمالم 63)إحت٣مف/

 (.5/99أمحد زمـ حمٚمد زمـ َمًتٙمؿ زمـ ضمٝم٣من أزمق فم٣ٌمس اظم٠مدب )طمط

 (.0/490أمحد زمـ حمٚمد زمـ َمنوق أزمق فم٣ٌمس ايمْمقد )يمٝمس زم٣ميمٗمقي وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل()يم٣ًمن

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣مٞم٦م يمف فمٛم٣مي٥م 314)ت  -ازمـ ضم٣ٌمب–أمحد زمـ حمٚمد زمـ َمًٔمقد أزمق فمٚمر ايمٗمرؿمٌل 

 (.35زم٣ميمٔمٙمؿ( )صف/

()شمٗم٥م وم٣ميمف أزمق ايمُمٝمخ ووم٣مل ايمًٚمٔم٣مين: شمٗم٥م ىمثغم احلدي٧م( 412أمحد زمـ حمٚمد زمـ َمًٗمٙم٥م زمـ َمًٙمؿ ايمتٝمٚمل )ت

 (.0/068()ذىمر3/5()ؾمٝمخ617)إرؾم٣مد/

 (.5/98أمحد زمـ حمٚمد زمـ َمًٙمؿ ايمٌٕمدادي )طمط

 (.21أمحد زمـ حمٚمد زمـ َمٌم ايمٌزاز)فمٙمامء 

 (.5/012محد زمـ حمٚمد زمـ َمٓمٖمر ازمق زم٘مر ايمتٚمٝمٚمل إصٌٜم٣مين )ٓ زمٟمس زمف وم٣ميمف اخلْمٝم٤م()طمطأ

 (.5/98أمحد زمـ حمٚمد زمـ َمٓمٖمر أزمق فم٣ٌمس )وشمٗمف اخلْمٝم٤م()طمط

 أمحد زمـ حمٚمد زمـ َمٕمٙمس أزمق فم٣ٌمس احلامين: سمٗمدم دم ازمـ حمٚمد زمـ صٙم٦م.

ْمٝم٤م ووم٣مل ايمذهٌل: اإلَم٣مم اظمحدث ايمثٗم٥م، ()شمٗم٥م وم٣ميمف اخل468أمحد زمـ حمٚمد زمـ َمٕمٙمس ايمٌزاز أزمق فمٌد اهلل )ت

 (.5/013()طمط013ووم٣مل ازمـ فمامد: ىم٣من شمٗم٥م ٞمٌٝماًل( )ايمديمٝمؾ/
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ددم أزمق فمٚمر إٞمديمز )ت  ( ) وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: صمٙم٤م ىمت٣ًٌم صح٣مضم٣ًم 359أمحد زمـ حمٚمد زمـ َُمٕمٝم٧م ايمِمَّ

شمٗم٥م ىمثغم ايمِمدوم٥م..(  روي٦م فمٛمف وىم٣من حيٖمظ صحٝما ايمٌخ٣مري وئمرف رصم٣ميمف ويذىمر َمـ احلدي٧م ىمثغمًا، وىم٣من

 (.068)صف/

 (.5/98أمحد زمـ حمٚمد زمـ َمٗم٣مسمؾ أزمق زم٘مر ايمرازي )جمٜمقل ضم٣مل()طمط

 (.5/015أمحد زمـ حمٚمد زمـ َم٘مرم أزمق فم٣ٌمس ايمٌزار )جمٜمقل ضم٣مل()طمط

( 345أمحد زمـ حمٚمد زمـ َمالس ايمٖمزاري أزمق وم٣مؽمؿ اإلؾمٌٝمقم ) وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمتٖمّٛمٛم٣ًم دم ايمٔمٙمؿ...( )ت

 (.016)صف/

 محد زمـ حمٚمد زمـ ممٙمؽ: اؽمؿ صمده همّمؾ.أ

 (.5/97أمحد زمـ حمٚمد زمـ َمٛمِمقر أزمق زم٘مر إٞمِم٣مري ايمداَمٕم٣مين )جمٜمقل ضم٣مل()طمط

 (.5/92()طمط691أمحد زمـ حمٚمد زمـ َمٛمِمقر أزمق زم٘مر احل٣مؽم٤م ايميير )شمٗم٥م وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل()ت

 (.623()ومط5/92أمحد زمـ حمٚمد زمـ َمٛمِمقر زمـ أيب َمزاضمؿ أزمق ؿم٣ميم٤م )جمٜمقل ضم٣مل()طمط

()اإلَم٣مم ايمِمدوق وم٣ميمف ايمذهٌل()ؽمغم 309أمحد زمـ حمٚمد زمـ َمٛمِمقر زمـ فم٣مرم أزمق ضمًكم اخلراؽم٣مين )ت

07/480.) 

 (.619( )إرؾم٣مد/5/015أمحد زمـ حمٚمد زمـ َمٜمدي اهلروي فمٛمف ايمْمػماين ونمغمه )طمط

 (.0/028أمحد زمـ حمٚمد زمـ َمٜمران )ذىمر

( 5/99وؽمٝم٘مرر )طمط -ـ َمٜمرانواؽمؿ صمده حيٝمك زم -أمحد زمـ حمٚمد زمـ َمٜمران ايمًقؿمل)جمٜمقل ضم٣مل(

 (.605)إرؾم٣مد/

() روى فمٛمف مجع نمٖمغم ووم٣مل اخلٙمٝمقم: ؤمٝمػ( 451أمحد زمـ حمٚمد زمـ َمقؽمك أزمق زم٘مر إٞمْم٣مىمل )ت

 (.601( )إرؾم٣مد/627()ومط5/352)فم٣ًمىمر

 (.5/91أمحد زمـ حمٚمد زمـ َمقؽمك أزمق زم٘مر ايمًقاٞمٝمْمل )طمط
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 (.5/91()طمط416يمف اخلْمٝم٤م()تأمحد زمـ حمٚمد زمـ َمقؽمك أزمق فمٝمًك ازمـ فمراد ايمٌزار )شمٗم٥م وم٣م

 (.0/020أمحد زمـ حمٚمد زمـ َمقؽمك إصٌٜم٣مين أزمق ضمًكم )ذىمر 

 (.5/92أمحد زمـ حمٚمد زمـ َمقؽمك ايمٌزار احلٛم٣مط )شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م()طمط

 (.0/030أمحد زمـ حمٚمد زمـ َمقؽمك ايمًٚم٣ًمر )ذىمر 

 (.06/32أمحد زمـ حمٚمد زمـ َمقؽمك ايمٔم٣ٌمد )ؽمغم

 (.0132زرفم٥م )صمر  أمحد زمـ حمٚمد زمـ َمقؽمك ايمٖم٣مرد أزمق

 (.70( )صمر463أمحد زمـ حمٚمد زمـ َمقؽمك ايمٖمٗمٝمف اجلرصم٣مين )ت

 (.0/058أمحد زمـ حمٚمد زمـ َمقؽمك اظمٔم٣مهمري )ذىمر

 (.5/90()شمٗم٥م وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل واخلْمٝم٤م()طمط468أمحد زمـ حمٚمد زمـ َمقؽمك زمـ أيب ضم٣مَمد )ت

 (.5/353أمحد زمـ حمٚمد زمـ َمقؽمك زمـ أيب فمْم٣مء أزمق زم٘مر ايمٗمرر )جمٜمقل ضم٣مل()فم٣ًمىمر

 (.5/354أمحد زمـ حمٚمد زمـ َمقؽمك زمـ أيب نم٣ًمن أزمق صمٔمٖمر )فم٣ًمىمر

 (.0/021أمحد زمـ حمٚمد زمـ َمقؽمك زمـ زمحر أزمق ضمًـ إدي٤م )ذىمر

 (.6/74()ضم٣مسمؿ5/354أمحد زمـ حمٚمد زمـ َمقؽمك زمـ داود ايمٔمْم٣مر اظم٘مل أزمق فمقم اظمقومقم )فم٣ًمىمر

 ()جمٜمقل697أمحد زمـ حمٚمد زمـ َمقؽمك زمـ ص٣ٌمح اخلزافمل أزمق ضم٣مَمد )ت

 (.0/020()ذىمر3/05ضم٣مل()ؾمٝمخ

) وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال:  -ازمـ فمريػ -أمحد زمـ حمٚمد زمـ َمقؽمك زمـ فمْم٣مء اهلل ايمِمٛمٜم٣مصمل أزمق فم٣ٌمس إٞمديمز

ىم٣مٞم٦م فمٛمده َمُم٣مرىم٥م دم أؾمٝم٣مء َمـ ايمٔمٙمؿ وفمٛم٣مي٥م زم٣ميمٗمراءات.. وىم٣من َمتٛم٣مهٝم٣ًم دم همّمؾ وايمديـ َمٛمٗمْمٔم٣ًم إلم 

 (.072( )صف/542اخلغم..( )ت 

 (.0/452ك زمـ وم٣مؽمؿ زمـ صٙم٦م اظمحػم )يم٣ًمنأمحد زمـ حمٚمد زمـ َمقؽم

 (.86( )ٞمٝم٣ًمزمقر/431أمحد زمـ حمٚمد زمـ َمقؽمك زمـ ىمٔم٤م ايمُم٣مهد أزمق ؽمٔمٝمد ايم٘مٔمٌل ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ت
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 (.5/93()طمط491أمحد زمـ حمٚمد زمـ َمقؽمك زمـ حمٚمد أزمق فمٚمر ازمـ فمالف )شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م()ت

 ٣مَمد.سمٗمدم همٝمٚمـ صمده َمقؽمك زمـ أيب ضم –أمحد زمـ حمٚمد زمـ َمقؽمك زمـ ٞمي 

 (.0/457()ؤمٖمف ايمػموم٣مين وإزدي()يم٣ًمن315أمحد زمـ حمٚمد زمـ َمقؽمك زمـ ه٣مرون إهقازي )ت

 (.5/96أمحد زمـ حمٚمد زمـ َمقؽمك زمـ ه٣مؾمؿ أزمق زم٘مر اهلٚمذاين )شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م()طمط

 (.0/315أمحد زمـ حمٚمد زمـ َمقؽمك زمـ حيٝمك إصٌٜم٣مين )وم٣مل إزهري: مل ي٘مـ زم٣مظمر ()يم٣ًمن

 (.0/483ٞم٣مهمع )اهتٚمف ايمٛمٗم٣مش()يم٣ًمنأمحد زمـ حمٚمد زمـ 

( 04/578( )ؽمغم600( )فمٛمف مج٣مفم٥م( )إرؾم٣مد/692أمحد زمـ حمٚمد زمـ ٞم٣مهمع ايمْمح٣من أزمق زم٘مر اظمٌمي )ت

 (.0/056)دفم٣مء 

 (.0/313أمحد زمـ حمٚمد زمـ ٞمجٝما أزمق فم٣ٌمس اظمٔمتزرم )يم٣ًمن

 (.89أمحد زمـ حمٚمد زمـ ٞمح٣مل)فمٙمامء 

 (.5/018ادي )طمطأمحد زمـ حمٚمد زمـ ٞمٌم أزمق زم٘مر ايمّمٌٔمل ايمٌٕمد

 (.5/018()طمط402أمحد زمـ حمٚمد زمـ ٞمٌم أزمق ضم٣مزم ايمٗم٣م  )وشمٗمف اخلْمٝم٤م()ت

 (.5/018أمحد زمـ حمٚمد زمـ ٞمٌم أزمق ضمًـ ايمِمقدم ازمـ طمقارزَمل )طمط

 (.0/313أمحد زمـ حمٚمد زمـ ٞمٌم ايمرازي ايمًٚم٣ًمر )يم٣ًمن

 (.628أمحد زمـ حمٚمد زمـ ٞمٌم زمـ أؾمٗمر )ومط

( 400صمٔمٖمر ايمّمٌٔمل إضمقل )صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م()تأمحد زمـ حمٚمد زمـ ٞمٌم زمـ هٝمثؿ أزمق 

 (.5/017)طمط

 (.423أمحد زمـ حمٚمد زمـ ٞمِمغم ايمٙم٣ٌمد أزمق ٞمٌم ايمٛمٝم٣ًمزمقري )روى فمٛمف مج٣مفم٥م( )ك

 (.0/032()ذىمر433أمحد زمـ حمٚمد زمـ ٞمِمغم زمـ فمٌد اهلل إصٌٜم٣مين )ت

 (.0/368أمحد زمـ حمٚمد زمـ ٞمٖمٝمس أزمق ضمًـ اظمٙمْمل ذىمر
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 .-يٟميت -أزمق زم٘مر ايمرازي احلريب اظمٗمري اؽمؿ صمده: ه٣مرون زمـ ؽمٙمٝمامنأمحد زمـ حمٚمد زمـ ه٣مرون 

 (.0/490أمحد زمـ حمٚمد زمـ ه٣مرون أزمق صمٔمٖمر ايمػمومل )ىمذزمف ازمـ يقٞمس()يم٣ًمن

 (.5/320أمحد زمـ حمٚمد زمـ ه٣مرون أزمق ضمًـ ايمزوزين )فم٣ًمىمر

 (.5/005أمحد زمـ حمٚمد زمـ ه٣مرون أزمق فمٌد اهلل ايمِمغمدم )طمط

 (.85إؽمقاين اظم٣ميم٘مل)فمٙمامء أمحد زمـ حمٚمد زمـ ه٣مرون 

( 5/004( )َمتٜمؿ( طمط471أمحد زمـ حمٚمد زمـ ه٣مرون زمـ ؽمٙمٝمامن أزمق زم٘مر احلريب ايمرازي اظمٗمرئ )ت

 (.0/494)يم٣ًمن

 (.0/311أمحد زمـ حمٚمد زمـ ه٣مرون زمـ فمثامن زمـ َمرزوق أزمق فمٚمر اظمذىمر )سم٣ميمػ()يم٣ًمن

 (.5/006( )طمط400أمحد َمُمٜمقر)تأمحد زمـ حمٚمد زمـ ه٣مرون زمـ يزيد أزمق زم٘مر اخلالل ص٣مضم٤م َم٣ًمئؾ 

)فمٛمف ايمْمػماين ومج٣مفم٥م(  -زمٛمدار -أمحد زمـ حمٚمد زمـ ه٣مؾمؿ زمـ فمٚمرو احلٚمغمي أزمق صمٔمٖمر ايمٌٔمٙمٌ٘مل

 (.606)إرؾم٣مد/

 (.8/42أمحد زمـ حمٚمد زمـ ه٣مٞمئ إشمرم )ضم٤م

 (.5/324أمحد زمـ حمٚمد زمـ ه٥ٌم اهلل أزمق ضمًكم إٞمِم٣مري إىمٖم٣مين )فم٣ًمىمر

 (.5/002()طمط404ٌم ايمْم٣ميمٗم٣مين )تأمحد زمـ حمٚمد زمـ هُم٣مم أزمق ٞم

أمحد زمـ حمٚمد زمـ هُم٣مم اإلي٣مدي ايمٗمرؿمٌل أزمق زم٘مر إٞمديمز )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣مٞم٦م يمف فمٛم٣مي٥م زم٣محلدي٧م 

 (.50ومجٔمف( )صف/

 .-سمٗمدم -أمحد زمـ حمٚمد زمـ هُم٣مم ايمٌٔمٙمٌ٘مل: صقازمف ه٣مؾمؿ

٘مقال: ىم٣من رصماًل ص٣محل٣ًم هم٣مواًل أمحد زمـ حمٚمد زمـ هُم٣مم زمـ صمٜمقر أزمق فمٚمرو ايمٗمرؿمٌل إٞمديمز ) وم٣مل ازمـ زمُم

ومديؿ اخلغم فمعم ؽمٛم٥م واؽمتٗم٣مَم٥م زمٗمٝم٥م فمٙمؿ وزمٝمتف همٜمؿ وصالح، ووم٣مل ازمـ طمزرج: ىم٣من َمـ أهؾ ايمٔمٙمؿ وايمٖمّمؾ..( 

 (.97( )صف/341)ت 
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 (.5/005()طمط662أمحد زمـ حمٚمد زمـ هالل أزمق زم٘مر ايمُمْمقي ايمٌٕمدادي )شمٗم٥م وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل()ؽمٜمؿ

 (.065ايمٛمٝم٣ًمزمقري )َمُمٜمقر( )ٞمٝم٣ًمزمقر/أمحد زمـ حمٚمد زمـ مه٣مم زمـ حمٚمد 

 (.5/005أمحد زمـ حمٚمد زمـ هٝمثؿ أزمق زم٘مر ايمدوري ايمدوم٣مق )روى أضم٣مدي٧م َمًتٗمٝمٚم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م()طمط

 (.5/002أمحد زمـ حمٚمد زمـ هٝمثؿ زمـ زمٝم٣من أزمق زم٘مر ايمدٓل ايمدوري )شمٗم٥م وم٣ميمف إهبري()طمط

 (.425أمحد زمـ حمٚمد زمـ واصؾ ايمٌٝم٘مدين اظمْمقفمل )ك

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من همٗمٝمٜم٣ًم َمـ اظمُم٣مهغم دم ايمٔمٙمؿ 310ٚمد زمـ وؽمٝمؿ أزمق فمٚمر إٞمديمز )تأمحد زمـ حم

 (.31َمتٗمٛمّٛم٣ًم ؾم٣مفمرًا يمٕمقي٣ًم ٞمحقي٣ًم( )صف/

أمحد زمـ حمٚمد زمـ ويمٝمد زمـ إزمراهٝمؿ أزمق فمٚمر ايمٗمرؿمٌل )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣مٞم٦م يمف فمٛم٣مي٥م زم٣ميمٔمٙمؿ وؽمامفمف 

 (.71وسمٗمٝمٝمده وىم٣من َم٘مثرًا وٓ أفمٙمٚمف ضمدث( )صف/

()روى فمٛمف مج٣مفم٥م()ؽمغم 697أمحد زمـ حمٚمد زمـ ويمٝمد زمـ ؽمٔمٝمد اظمٗمرئ أزمق زم٘مر ايمدَمُمٗمل )ت

 (.604( )إرؾم٣مد/5/359()فم٣ًمىمر03/80

 (.5/491()ىمذزمف ايمدارومْمٛمل()يم٣ًمن443أمحد زمـ حمٚمد زمـ ي٣مؽمكم أزمق إؽمح٣مق ايمزهري احلداد )ت

 (.5/008أمحد زمـ حمٚمد زمـ حيٝمك أزمق زم٘مر ايمًقؿمل )طمط

 (.046زمـ حيٝمك أزمق زم٘مر ايمقاؽمْمل )شمٗم٥م وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل( )ؽمٜمؿأمحد زمـ حمٚمد 

 (.5/008أمحد زمـ حمٚمد زمـ حيٝمك أزمق ضمًكم ايمدود ايمِمغمدم إٞم٣ٌمري )طمط

 (.0/385( )ضم٣ٌمن 407أمحد زمـ حمٚمد زمـ حيٝمك أزمق فم٣ٌمس ايمُمح٣مم )شمٗم٥م ىمٌغم اظمحؾ زم٣ميمري( )ت 

ل ايمذهٌل: َم٣م فمٙمٚم٦م زمف زمٟمؽم٣ًم/ وروى فمٛمف أمحد زمـ حمٚمد زمـ حيٝمك أزمق فمٌد اهلل ايمٗمِم٣مر إصٌٜم٣مين )وم٣م

 (.05/528مجع()ؽمغم

()وم٣مل ايمًٚمٔم٣مين: َمـ أهؾ ايمِمدق دم 459أمحد زمـ حمٚمد زمـ حيٝمك إؾمٗمر أزمق زم٘مر )ت

 (.628()ومط429احلدي٧م()ك
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 (.86أمحد زمـ حمٚمد زمـ حيٝمك ايمٌ٘مر آزم٣مذي أزمق ضمًـ اظمًتٟمصمر )صمر

 (.0/057أمحد زمـ حمٚمد زمـ حيٝمك ايميير أزمق زم٘مر اخل٣ٌمز )ذىمر

)وم٣مل ازمـ طمزرج: ىم٣من َمٛمٗمْمٔم٣ًم دم ايمِمالح  -ازمـ صٗمقم -أمحد زمـ حمٚمد زمـ حيٝمك ايمٗمرر إَمقي ايمزاهد

 (.087وايمٖمّمؾ، ومديؿ ايمٔمٛم٣مي٥م زمْمٙم٤م ايمٔمٙمؿ( )صف/

 (.27( ) ُأشمٛمل فمٙمٝمف( )ٞمٝم٣ًمزمقر/433أمحد زمـ حمٚمد زمـ حيٝمك اظمٔمدل أزمق ضمًكم زمـ حيٝمٝمقيف ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ت

 أيب دارم أزمق زم٘مر ايمتٚمٝمٚمل ايم٘مذاب سمٗمدم همٝمٚمـ صمده هي زمـ حيٝمك. أمحد زمـ حمٚمد زمـ حيٝمك زمـ

( )اإلَم٣مم اظمحدث ايمِمدوق اظمتٗمـ 327)ت  -ازمـ ضمذاء -أمحد زمـ حمٚمد زمـ حيٝمك زمـ أمحد ايمتٚمٝمٚمل أزمق فمٚمر 

 )... وم٣ميمف ايمذهٌل ووم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ٞمدزمف أزمقه صٕمغمًا إلم ؿمٙم٤م ايمٔمٙمؿ وايمًامع.. همحِمؾ يمف زمذيمؽ ؽمامع  فم٣مل 

 (.08/433( )ؽمغم 044)صف/

 (.0/499أمحد زمـ حمٚمد زمـ حيٝمك زمـ زم٘مغم ايمزهري )َمٛم٘مر احلدي٧م وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل()يم٣ًمن

( )شمٗم٥م وم٣ميمف 641أمحد زمـ حمٚمد زمـ حيٝمك زمـ زمالل ايمٛمٝم٣ًمزمقري أزمق ضم٣مَمد اخلُم٣مب )ت

 (.427()ك05/683اخلٙمٝمقم()ؽمغم

 (.٣067مزمقر/أمحد زمـ حمٚمد زمـ حيٝمك زمـ صمػميؾ ايمذهقم أزمق ٞمٌم ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ٞمٝمً

( )وم٣مل أزمق أمحد احل٣مىمؿ: همٝمف 689أمحد زمـ حمٚمد زمـ حيٝمك زمـ محزة ايمٌتٙمٜمل احليَمل أزمق فمٌد اهلل ايمدَمُمٗمل )ت

ٞمٓمر ووم٣مل أزمق صمٜمؿ أمحد زمـ ضمًكم : ىم٣من ومد ىمػم هم٘م٣من يٙمٗمـ َم٣م يمٝمس َمـ ضمديثف همٝمتٙمٗمـ وضمدث فمـ أزمٝمف 

( 5/322()فم٣ًمىمر0/494)يم٣ًمنزمٟمضم٣مدي٧م زمقاؿمٝمؾ، وؤمٖمف ازمـ ضم٣ٌمن ووم٣مل ايمذهٌل: يمف َمٛم٣مىمغم..( 

 (.056( )حتٖم٥م/603)إرؾم٣مد/

 أمحد زمـ حمٚمد زمـ حيٝمك زمـ رزيـ أزمق فمقم: سمٗمدم دم ازمـ حمٚمد زمـ رزيـ.

 (.24أمحد زمـ حمٚمد زمـ حيٝمك زمـ زىمري٣م زمـ هالل زمـ َمٗم٣مسمؾ)فمٙمامء 
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ن: ايمُمٝمخ أمحد زمـ حمٚمد زمـ حيٝمك زمـ زهغم أزمق صمٔمٖمر ايمتًؼمي وؽمٝمٟميت همٝمٚمـ أزمقه حيل زمـ زهغم)وم٣مل ازمـ ضم٣ٌم

ايمِم٣ميما احل٣مهمظ سم٣مج اظمحدشمكم/ ووم٣مل ازمـ َمٛمدة: َم٣م رأي٦م أضمٖمظ َمٛمف ووم٣مل ايمذهٌل: اإلَم٣مم احل٣مهمظ احلج٥م فمٙمؿ 

 (03/426( )ؽمغم 0/370احلٖم٣مظ...( ايمخ )ضم٣ٌمن 

 (.0/057أمحد زمـ حمٚمد زمـ حيٝمك زمـ فمٌد ايمرمحـ أزمق زم٘مر اظمْمرز )ذىمر

 (.5/008ايمقاؽمْمل )طمطأمحد زمـ حمٚمد زمـ حيٝمك زمـ فمٚمر أزمق زم٘مر ايمٌزاز 

 (.0/499أمحد زمـ حمٚمد زمـ حيٝمك زمـ فمٚمرو اخل٣مزَمل اجلٔمٖمل )ؤمٖمف ايمدارومْمٛمل()يم٣ًمن

 (.5/323أمحد زمـ حمٚمد زمـ حيٝمك زمـ َم٣ٌمرك أزمق صمٔمٖمر ايمٔمدوي )جمٜمقل ضم٣مل()فم٣ًمىمر

أمحد زمـ حمٚمد زمـ حيٝمك زمـ َمٜمران أزمق ضمًـ )وومٝمؾ: أزمق صمٔمٖمر( ايمًقؿمل ايمٌٕمدادي )جمٜمقل ضم٣مل( 

 (.605إرؾم٣مد/( )5/99)طمط

 (.007أمحد زمـ حمٚمد زمـ حيٝمك فمـ إزمراهٝمؿ زمـ هراؽم٥م )وم٣مل ايمدارومْمٛمل: ٓ زمٟمس زمف()ؽمٜمؿ

 (.5/065أمحد زمـ حمٚمد زمـ يزدي٣مر زمـ رؽمتؿ أزمق صمٔمٖمر ايمٛمحقي ايمْمػمي )جمٜمقل ضم٣مل()طمط

 (.5/061أمحد زمـ حمٚمد زمـ يزيد أزمق زم٘مر ايمٛمرد )طمط

 (.5/061()شمٗم٥م وم٣ميمف ايمػمومل()طمط460)تأمحد زمـ حمٚمد زمـ يزيد أزمق فم٣ٌمس ايم٘مرصمل 

 (.0134أمحد زمـ حمٚمد زمـ يزيد أزمق حمٚمد اإلؽمؼمازم٣مذي )صمر 

 (.0/493()يم٣ًمن5/009أمحد زمـ حمٚمد زمـ يزيد ايمقراق )وم٣مل ايمدارومْمٛمل: يمٝمس زم٣ميمٗمقي()طمط

 (.5/009أمحد زمـ حمٚمد زمـ يزيد زمـ ؽمٙمٝمؿ أزمق فمٌد اهلل اهل٣مؾمٚمل َمقٓهؿ )شمٗم٥م وم٣ميمف هٝمثؿ ايمدوري()طمط

د زمـ حمٚمد زمـ يزيد زمـ َمًٙمؿ زمـ أيب اخلٛم٣مصمر إؿمرازمٙمز )صدوق وم٣ميمف أزمق أمح

 (.5/328()فم٣ًمىمر6/74()ضم٣مسمؿ04/631ضم٣مسمؿ()ؽمغم

()شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م وذىمره ايمٗمقاس دم ؾمٝمقطمف 465أمحد زمـ حمٚمد زمـ يزيد زمـ حيٝمك ايمزفمٖمراين أزمق ضمًـ )ت

 (.017( )ايمديمٝمؾ/5/060ايمثٗم٣مت، ووشمٗمف ايمذهٌل( )طمط
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 (.0/317ٚمد زمـ يًع أزمق ضمًـ ايمًدار)يمٝمٛمف ايمْمح٣من()يم٣ًمنأمحد زمـ حم

 (.5/370أمحد زمـ حمٚمد زمـ ئمٗمقب أزمق فمٝم٣مض )فم٣ًمىمر

( 602( )جمٜمقل ضم٣مل( )إرؾم٣مد/413أمحد زمـ حمٚمد زمـ ئمٗمقب زمـ أٞمس أزمق زم٘مر اخلزاز إصٌٜم٣مين )ت

 (.055()ؿم٤م0/060)ذىمر

( 5/371)فم٣ًمىمر -ازمـ سمقسمق – أمحد زمـ حمٚمد زمـ ئمٗمقب زمـ فمٌد اهلل أزمق ضمًـ ايمقراق ايمٌٕمدادي

 (.5/062)طمط

()وشمٗمف ايمٔمتٝمٗمل، ووم٣مل ازمـ أيب 471أمحد زمـ حمٚمد زمـ ئمٗمقب زمـ َمٝمدان أزمق زم٘مر ايمٖم٣مرد ايمقراق )ت

 (.0/312()يم٣ًمن5/062ايمٖمقارس: ؤمٝمػ صمدًا فمـ ازمـ َمٛمٝمع وؽمامفم٥م َمـ اظمتٟمطمريـ ٓ زمٟمس زمف()طمط

 (.5/370جمٜمقل ضم٣مل()فم٣ًمىمرأمحد زمـ حمٚمد زمـ ئمٗمقب زمـ ه٣مرون أزمق ضمًـ ايمرؾمٝمدي )

( )ىم٣من َمـ أفمٝم٣من اظمٔمديمكم( 496أمحد زمـ حمٚمد زمـ يقؽمػ أزمق ضمًكم زمـ أيب همّمؾ ايمٛمٝم٣ًمزمقري اظمٔمدل )ت

 (.046)ٞمٝم٣ًمزمقر/

 (.5/374)جمٜمقل ضم٣مل()فم٣ًمىمر -ازمـ َمردة –أمحد زمـ حمٚمد زمـ يقؽمػ أزمق فم٣ٌمس إصٌٜم٣مين 

 (.5/066أمحد زمـ حمٚمد زمـ يقؽمػ ايمٌٙمخل )طمط

 (.042د زمـ يقؽمػ اظمًتٚمقم أزمق ٞمٌم إٞمامؿمل ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ٞمٝم٣ًمزمقر/أمحد زمـ حمٚم

( ) وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمـ طمٝم٣مر 330أمحد زمـ حمٚمد زمـ يقؽمػ زمـ زمدر ايمِمددم أزمق فمٚمر إٞمديمز )ت

 (.019اظمًٙمٚمكم وأهم٣موٙمٜمؿ( )صف/

 (.5/060()شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م()طمط671أمحد زمـ حمٚمد زمـ يقؽمػ زمـ ضم٣مرث أزمق صمٔمٖمر ايمٌزار )ت

 أمحد زمـ حمٚمد زمـ يقؽمػ زمـ ؽمٚمٔمدة: يٟميت دم ازمـ حمٚمد يـ يقٞمس زمـ َمًٔمدة.

 (.5/066()شمٗم٥م شم٦ٌم وم٣ميمف اخلْمٝم٤م()طمط410أمحد زمـ حمٚمد زمـ يقؽمػ زمـ ؾم٣مهكم أزمق فمٌد اهلل ايمُمٝم٣ٌمين)ت
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()ؤمٖمف ايمدارومْمٛمل 317أمحد زمـ حمٚمد زمـ يقؽمػ زمـ حمٚمد زمـ دوؽم٦م أزمق فمٌد اهلل ايمٌٕمدادي احل٣مهمظ )ت

 (.0/495ايمٖمقارس وإزهري واهتٚمف زمتزوير ايمًامع()يم٣ًمنوازمـ أيب 

 (.0/044أمحد زمـ حمٚمد زمـ يقؽمػ زمـ َمٔمدان أزمق زم٘مر ايمٌٛم٣مء اظمذىمر )ذىمر

 (.5/063أمحد زمـ حمٚمد زمـ يقؽمػ زمـ ئمٗمقب أزمق زم٘مر ايمده٣من )طمط

 أمحد زمـ حمٚمد زمـ يقؽمػ زمـ ئمٗمقب ايمًٗمْمل )ؤمٖمف ازمـ زمٗم٣مل وايمػموم٣مين ووم٣مل ازمـ همرات إلم ايمثٗم٥م

 (.5/064()طمط420َم٣مهق()ت

 (.27أمحد زمـ حمٚمد زمـ يقؽمػ زمـ ئمٗمقب ايمٛمٌمي اظم٠مذن اجلرصم٣مين )صمر

 (.25أمحد زمـ حمٚمد زمـ يقٞمس زمـ حمٚمد زمـ يقٞمس زمـ أمحد زمـ َمٛمٗمذ ايمٔمِمٖمقري)فمٙمامء 

 (.5/064()شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م()طمط469أمحد زمـ حمٚمد زمـ يقٞمس زمـ َمًٔمدة أزمق فم٣ٌمس ايمٖمزاري )ت

 (.5/062ٞمس زمـ ٞمٚمغم أزمق إؽمح٣مق اهلروي ايمٌزار )طمطأمحد زمـ حمٚمد زمـ يق

 (.0/493أمحد زمـ حمٚمد ص٣مضم٤م زمٝم٦م احل٘مٚم٥م )َمؼموك وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل()يم٣ًمن

 (.82أمحد زمـ حمٚمش زمـ َمٜمران إصٌٜم٣مين أزمق فم٣ٌمس ايم٘م٣مهمقري )ٞمٝم٣ًمزمقر/

 (2/7أمحد زمـ حمٚمقد أزمق زم٘مر ايمرؽمٔمٛمل )فم٣ًمىمر 

 (5/052ْمٝم٤م ()طمط أمحد زمـ حمٚمقد إٞم٣ٌمري )يمٝمس زمحجف وم٣ميمف اخل

 (2/2أمحد زمـ حمٚمقد ايمدَمُمٗمل )فم٣ًمىمر 

()صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ()طمط 456أمحد زمـ حمٚمقد زمـ أمحد زمـ طمٙمٝمد أزمق ضمًـ ايمٌٕمدادي ايمُمٚمٔمل )ت

5/057) 

أمحد زمـ حمٚمقد زمـ أمحد زمـ حمٚمقد ايمثٗمٖمل أزمق ايمْم٣مهر إصٌٜم٣مين )وم٣مل ازمـ َمٛمده: ؾمٝمخ ص٣ميما شمٗم٥م واؽمع 

 (.08/064ايمرواي٥م( )ؽمغم 

 (2/4أمحد زمـ حمٚمقد زمـ أؾمٔم٧م أزمق فمقم اظمٔمدل )فم٣ًمىمر 
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أمحد زمـ حمٚمقد زمـ زىمري٣م زمـ طمرزاذ أزمق زم٘مر إهقازي )شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م وؤمٖمف ايمدارومْمٛمل( 

 (5/057()طمط 0/305( )يم٣ًمن 019)ايمديمٝمؾ/

أمحد زمـ حمٚمقد زمـ ص٣ٌمح ايمٙمخٚمل إٞم٣ٌمري وسمٗمدم دم ازمـ حمٚمد زمـ ص٣ٌمح )جمٜمقل ضم٣مل( )طمط 

 (٣ٌ0/391من()ضم5/052

()ذىمر 3/61أمحد زمـ حمٚمقد زمـ صٌٝما زمـ ؽمٜمؾ ايمقزرىم٣مزم٣مذي )شمٗم٥م وم٣ميمف أزمق ايمُمٝمخ وأزمق ٞمٔمٝمؿ ()ؾمٝمخ 

 (.054() حتٖم٥م/0/390()ضم٣ٌمن0/069

أمحد زمـ حمٚمقد زمـ صٌٝما زمـ َمٗم٣مسمؾ أزمق ضمًـ اهلروي )روى فمٛمف مجع نمٖمغم وأشمٛمك فمٙمٝمف ازمـ ضم٣ٌمن واخلْمٝم٤م 

 (5/062( )طمط 2/3ونمغممه٣م ()فم٣ًمىمر 

 زمـ حمٚمقد زمـ َمٗم٣مسمؾ زمـ صٌٝما : هق ايمذي ومٌٙمف . صقازمف: صٌٝما زمـ َمٗم٣مسمؾ.أمحد 

 (0/055أمحد زمـ حمٚمقد زمـ ٞم٣مهمع أزمق فم٣ٌمس ايممموي )يم٣ًمن 

 (5/026أمحد زمـ حمٚمقي٥م اظمدايٛمل )طمط 

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من ضمًـ ايمٗمٝم٣مم فمعم 300أمحد زمـ خمت٣مر زمـ ؽمٜمر ايمرفمٝمٛمل أزمق وم٣مؽمؿ ايمٗمرؿمٌل )ت 

 (.24هل٣م( )صف/اظم٣ًمئؾ ضم٣مهمٓم٣ًم 

 (5/028أمحد زمـ خمٙمد أزمق صمٔمٖمر ايمدوم٣مق )طمط 

 .-سمٗمدم -أمحد زمـ خمٙمد ايمػماشمل: هق أمحد زمـ حمٚمد زمـ طم٣ميمد

 (.667أمحد زمـ خمٙمد ايمٌزاز أزمق ضمًكم إصٌٜم٣مين )وم٣مل أزمق ٞمٔمٝمؿ: ٓ زمٟمس زمف( )إرؾم٣مد/

إٞمديمز فمٛمف ازمٛمف حمٚمد زمـ أمحد  أمحد زمـ خمٙمد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ أمحد زمـ زمٗمل زمـ خمٙمد ايمٗمرؿمٌل أزمق فمٌد اهلل

 (.012)صف/

 (2/8أمحد زمـ خمٙمد زمـ ٞم٣مصا أزمق ضمًـ ايمٌٕمدادي )فم٣ًمىمر 

 (0/014أمحد زمـ خمٙمد زمـ حيٝمك أزمق ؽمٔمٝمد ايمٗمِم٣مر )ذىمر 
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()ضم٣مسمؿ 2/8ايمرازي  )روى فمٛمف مج٣مفم٥م()فم٣ًمىمر –ويٗم٣مل أزمق صمٔمٖمر –أمحد زمـ َمدرك زمـ زٞمجٙم٥م أزمق فمٌد اهلل 

6/72) 

 (.57فمٝمًك اجلٜمٝمٛمل اظمٌمي )جمٜمقل ضم٣مل( )يقٞمسأمحد زمـ َمراد زمـ 

 (5/076أمحد زمـ َمرضم٤م زمـ أمحد زمـ إؽمح٣مق أزمق همرج ايمٖم٣مرد ايمِمغمدم )طمط 

 (6/78أمحد زمـ َمرضمقم ايمرازي )شمٗم٥م وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ()ضم٣مسمؿ 

 (.6/5أمحد زمـ َمروان ايمديٛمقري اظم٣ميم٘مل )اهتٚمف ايمدار ومْمٛمل ()يم٣ًمن

( ) وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: هم٣مق دم 392أزمق فمٚمر إٞمديمز )ت  -ْٚمٛم٣ميُمشازمـ يُ  -أمحد زمـ َمروان زمـ ومٝمٌم إَمقي

 (.052ايمزهد وايمقرع أهؾ وومتف وىم٣من ايمٔمٚمؾ أَمٙمؽ زمف( )صف/

 (0/003أمحد زمـ َم٣ًمور زمـ ؽمٜمٝمؾ أزمق صمٔمٖمر ايمّمٌل )شمٗم٥م وم٣ميمف أزمق ٞمٔمٝمؿ ()ذىمر  

 (.082أمحد زمـ َمًٔمقد إصٌٜم٣مين: صقازمف: أمحد زمـ َمٛمِمقر )إرؾم٣مد/ص

( )فم٣ًمىمر 669( )إرؾم٣مد/04/633اظمٗمدد ) وم٣مل ايمذهٌل: اإلَم٣مم اظمحدث..( )ؽمغمأمحد زمـ َمًٔمقد 

2/01.) 

 (.5/070أمحد زمـ َمًٔمقد ايمقازن )طمط 

( 444أمحد زمـ َمًٔمقد زمـ فمٚمرو ايمزٞمػمي أزمق زم٘مر اظمٌمي )فمٛمف مج٣مفم٥م وأشمٛمك فمٙمٝمف ايمذهٌل( )ت

 (.05/444( )ؽمغم668)إرؾم٣مد/

( ) وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىمٌغم َمٖمتل َمديٛم٥م 378إٞمديمز )تأمحد زمـ َمًٔمقد زمـ َمٖمرج زمـ صٛمٔمقن أزمق فمٚمر 

 (.036ايمُمْٙم٤م وىم٣من ضم٣مهمٓم٣ًم يمٙمرأي...( )صف/

 (.0/052أمحد زمـ َمًٙمؿ زمـ حمٚمد زمـ إؽمامفمٝمؾ اظمٔمدل )ذىمر 

 (.623أمحد زمـ َمًٙمؿ زمـ حمٚمد زمـ ؾمٔمٝم٤م أزمق فم٣ٌمس ايمقٓدي اظمديٛمل )ت 

 (.٣ً2/00مىمر أمحد زمـ َمًٙمٚم٥م زمـ صمٌٙم٥م أزمق فم٣ٌمس ايمٔمذري )جمٜمقل ضم٣مل ()فم
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 (.641أمحد زمـ َمًٝم٤م زمـ ؿمٔمٚم٥م احلٙمٌل فمٛمف ايمْمػماين )إرؾم٣مد/

 (.640أمحد زمـ َمِمٔم٤م اجلٛمدي٣ًمزمقري أزمق َمٛمِمقر فمٛمف ايمْمػماين )إرؾم٣مد/

أمحد زمـ َمِمٔم٤م اظمروزي أزمق فمٌد اهلل اهلجٝمٚمل )صدوق وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ /ووم٣مل ازمـ ومْم٣من : ٓ ئمرف ()يم٣ًمن 

 (.6/72()ضم٣مسمؿ 6/2

 (.5/071ويف أزمق َمٛمِمقر ايمٗمٛمْمري )طمط أمحد زمـ َمِمٔم٤م زمـ ه

 (.037يمف سمقيمٝمػ وؾمٔمر )صف/ -ازمـ إؽمامفمٝمؾ -أمحد زمـ َمي أزمق ؿم٣مهر ايمٛمحقي

 (.5/070( )طمط 2/02أمحد زمـ َمْمرف أزمق ضمًـ ايمًٌتل )فم٣ًمىمر 

 (.29( )صف/302)ت -ازمـ ضمْم٣مب -أمحد زمـ َمْمرف ايمٗمرؿمٌل أزمقزم٘مر

( ) وم٣مل اخلقٓين: ىم٣من فمعم هدى ؽمٛم٥م 311ايمٗمرؿمٌل )تأمحد زمـ َمْمرف زمـ ه٣مين اجلٜمٛمل اظم٘مت٤م أزمق فمٚمر 

 (.68جم٣مٞم٣ًٌم ٕهؾ ايمٌدع هم٣مواًل ص٣محل٣ًم وؽمٝماًم ضم٣مهمٓم٣ًم جمقدًا يمٙمٗمرآن ضمًـ ايمٙمٖمظ زمف صمدًا( )صف/

أمحد زمـ َمْمٙم٤م زمـ فمٌد اهلل زمـ ه٣مرن أزمق زم٘مر اهل٣مؾمٚمل )شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ووم٣مل ايمذهٌل: ىم٣من شمٗم٥م ص٣محل٣ًم ورفم٣ًم( 

 (.001)ايمديمٝمؾ/( 5/070( )طمط 433)ت 

 (.5/027أمحد زمـ َمْمٜمر ايمٌٕمدادي )جمٜمقل ضم٣مل ()طمط 

 (.646أمحد زمـ َمْمغم ايمرَمقم أزمق صمٔمٖمر ايمٗم٣م  )إرؾم٣مد/

( 6/72( )ضم٣مسمؿ 6/7أمحد زمـ َمٔم٣موي٥م ايم٣ٌمهقم )وم٣مل ازمـ فمدي : ضمدث زمٟمزمٟم ؿمٝمؾ وىم٣من ينق احلدي٧م ()يم٣ًمن 

. 

 (.8/5أمحد زمـ َمٔم٣موي٥م ايمًٚمرومٛمدي )ضم٤م 

 (.5/026زم٘مغم زمـ َمٔم٣موي٥م أزمق زم٘مر ايم٣ٌمهقم ايمٌٌمي )مل ي٘مـ زمف زمٟمس وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ()طمط أمحد زمـ َمٔم٣موي٥م زمـ 

 (.58( )يقٞمس670أمحد زمـ َمٔم٣موي٥م زمـ فمٌد اهلل إؽمقاين َمقلم زمٛمل أَمٝم٥م أزمق فمٌد اهلل )ت

 (.6/72أمحد زمـ َمٔم٣موي٥م زمـ فمقم زمـ فم٣مصؿ )ضم٣مسمؿ 
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 (.4/74()ؾمٝمخ 0/83أمحد زمـ َمٔم٣موي٥م زمـ هذيؾ ايمٖمرؽم٣مين )ذىمر 

 (.2/07()فم٣ًمىمر 6/72محد زمـ َمٔم٣موي٥م زمـ وديع اظمذضمجل )جمٜمقل ضم٣مل ()ضم٣مسمؿ أ

 (.6/7أمحد زمـ َمٔمدان ايمٔمٌدى )َمؼموك وم٣ميمف ايمدار ومْمٛمل ()يم٣ًمن 

 (.8/02أمحد زمـ َمٔمدل )ضم٤م 

 (.5/02()طمط 460أمحد زمـ َمٔمروف زمـ زممم زمـ َمقؽمك أزمق ضمًـ اخلُم٣مب )وشمٗمف اخلْمٝم٤م ()ت 

 (5/021ٌزاز )وشمٗمف إزصمل ()طمط أمحد زمـ َمٔمروف زمـ حمٚمد أزمق همرج ايم

 (6/8أمحد زمـ َمٕمٙمس : هق ازمـ حمٚمد زمـ صٙم٦م .)يم٣ًمن 

( ) وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: هق َمـ صمٙم٥م 359أمحد زمـ َمٕمٝم٧م زمـ أمحد زمـ َمٕمٝم٧م ايمِمددم أزمق صمٔمٖمر إٞمديمز )ت 

 (. 063ايمٔمٙمامء، فم٣مظم٣ًم زم٣محلدي٧م وفمٙمٙمف وزم٣ميمٖمرائض وايمٙمٕم٥م واحل٣ًمب وايمتٖمًغم...( )صف/ 

 (6/77( )ضم٣مسمؿ ٣6/8مسمؾ ايمًٚمرومٛمدي ايمدهٗم٣من )ضمدث زمخػم َمقوقع ()يم٣ًمن أمحد زمـ َمٗم

 (2/60()فم٣ًمىمر 6/8أمحد زمـ َمٗم٣مسمؾ زمـ َمْمٙمقد ايمًقد )ووم٣مل ازمـ فم٣ًمىمر :مل ي٘مـ زمثٗمف ()يم٣ًمن 

 (5/026امحد زمـ َمٗمدام زمـ ؽمٙمٝمامن أزمق أؾمٔم٧م ايمٔمجقم ايمٌٌمي )طمط 

 (.62ٛمف ايمٌٝمٜمٗمل ) إحت٣مف/أمحد زمـ َم٘مرم زمـ أمحد زمـ ؽمٔمٝمد أزمق ٞمٌم ايمٖمراء ايمٌخ٣مري فم

 (5/071أمحد زمـ َم٘مرم زمـ طم٣ميمد ايمػميت أزمق ضمًـ )جمٜمقل ضم٣مل ()طمط 

أمحد زمـ َم٘مرم زمـ طم٣ميمد: يمٔمٙمف اظمتٗمدم أمحد زمـ حمٚمد زمـ َم٘مرم أزمق ضمًـ ايمٝمُم٘مري: روى فمٛمف فمٌد ايمٔمزيز 

 (.0/396( )0/328)ضم٣ٌمن -وفمٛمف مج٣مفم٥م-اخلرومل أضم٣مدي٧م َمًتٗمٝمٚم٥م

 (2/65أزمق فم٣ٌمس )فم٣ًمىمر أمحد زمـ َم٘مل زمـ فمٌد ايمقه٣مب 

()طمط 675أمحد ونمغمه ()ت  –أمحد زمـ َمالفم٤م زمـ ضمٝم٣من أزمق همّمؾ اظمخزوَمل احل٣مهمظ )وشمٗمف فمٌد اهلل 

5/028) 

 أمحد زمـ َمٙمح٣من ايمٌٙمخل: هق ازمـ إزمراهٝمؿ زمـ َمٙمح٣من.
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 (5/071أمحد زمـ ممتٛمع زمـ فمٌد اهلل أزمق ؿمٝم٤م ايمٗمرر )وم٣مل ايمدارومْمٛمل : ص٣ميما ()طمط 

 (6/8)يم٣ًمن  –سمٗمدم  –)وم٣مل اإلؽمامفمٝمقم : ٓ ؾمئ ( )وهق ازمـ حمٚمد زمـ همّمؾ  أمحد زمـ ممٙمؽ صمرصم٣مين

 (6/9أمحد زمـ َمٛمِمقر أزمق ايمًٔم٣مدات )َمٙمحد ىمذاب( )يم٣ًمن 

 (5/054أمحد زمـ َمٛمِمقر أزمق زم٘مر ازمـ أطم٦م ازمـ فمْم٣مر )طمط 

 (5/053أمحد زمـ َمٛمِمقر أزمق ضمًـ اظمٗمرائل ايمٌزاز )طمط 

 (0/309/سمٗمدم ( )يم٣ًمن أمحد زمـ َمٛمِمقر ايمُمغمازي )إؽمؿ صمده حمٚمد 

 (5/053أمحد زمـ َمٛمِمقر اظمدايٛمل )جمٜمقل ضم٣مل()طمط 

 (0/063أمحد زمـ َمٛمِمقر اظمديٛمل اؽمؿ صمده: إدريس )ذىمر 

 (.053أمحد زمـ َمٛمِمقر زمـ أيب اخلغم ايمُمامنمل ايمًٔمدي )اؾمتٜمر زمٔمٙمؿ احلدي٧م دم فمٌمه: وم٣ميمف احل٣مهمظ( )حتٖم٥م/

 (651)شمٗم٥م وم٣ميمف ايمٖم٣مرد( )خم٤م أمحد زمـ َمٛمِمقر زمـ أمحد زمـ َمٛمِمقر أزمق همّمؾ اخلْمٝم٤م 

 (.063( )ذىمر/643أمحد زمـ َمٛمِمقر زمـ إدريس زمـ إؽمامفمٝمؾ اظمٔمدل إصٌٜم٣مين اظمديٛمل )إرؾم٣مد/

 (3/053أمحد زمـ َمٛمِمقر زمـ أنمر ، أزمق فم٣ٌمس ايمٝمُم٘مري )طمط 

  -يٟميت –اؽمؿ صمده حمٚمد زمـ شم٣مزم٦م  –أمحد زمـ َمٛمِمقر زمـ شم٣مزم٦م أزمق فم٣ٌمس ايمُمغمازي احل٣مهمظ 

 (5/054ـ ضمٌٝم٤م أزمق زم٘مر اخلْمٝم٤م )جمٜمقل ضم٣مل ()طمط أمحد زمـ َمٛمِمقر زم

( )ايمُمٝمخ 321( أو )326أمحد زمـ َمٛمِمقر زمـ طمٙمػ زمـ محقد اظمٕمريب إصؾ أزمق زم٘مر ايمٛمٝم٣ًمزمقري ايمٌزاز )ت 

 (.643( )خم٤م 08/93اجلٙمٝمؾ إَمكم وم٣ميمف ايمذهٌل ووم٣مل ايمٖم٣مرس: شمٗم٥م( )ؽمغم 

 (5/053أمحد زمـ َمٛمِمقر زمـ ذي٣مل ايمززمٝمدي )طمط 

 (5/051()طمط 6/78ِمقر زمـ راؾمد أزمق ص٣ميما احلٛمٓمقم )وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ :صدوق ( )ضم٣مسمؿ أمحد زمـ َمٛم

 (5/039أمحد زمـ َمٛمِمقر زمـ ؽمٙمٚمف أزمقصمٔمٖمر اخلزافمل )طمط 

 (5/053أمحد زمـ َمٛمِمقر زمـ فمٌد ايمرمحـ ايمناج )طمط 
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 (.013( )ٞمٝم٣ًمزمقر/435أمحد زمـ َمٛمِمقر زمـ فمٝمًك احل٣مهمظ أزمق ضم٣مَمد ايمٖمٗمٝمف ايمْمقد )ت

( )وم٣مل ايمذهٌل : اإلَم٣مم احل٣مهمظ ، 486زمـ حمٚمد زمـ شم٣مزم٦م ايمُمغمازي أزمق فم٣ٌمس احل٣مهمظ )ت أمحد زمـ َمٛمِمقر 

( )ؽمغم 2/68وسم٘مٙمؿ ايمدار ومْمٛمل أٞمف أدطمؾ فمعم ايمُمٝمقخ ووم٣مل ازمـ َمٛمده : هق آطمر نمغم هذا ( )فم٣ًمىمر 

02/376) 

 (5/055( )طمط 488أمحد زمـ َمٛمِمقر زمـ حمٚمد زمـ ضم٣مسمؿ أزمق زم٘مر ايمقراق )وشمٗم٥م اخلْمٝم٤م ( )

 (2/40زمـ َمٛمِمقر زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل أزمق فم٣ٌمس ايمٕم٣ًمين )روى فمٛمف مج٣مفم٥م( )فم٣ًمىمر  أمحد

 أمحد زمـ َمٛمِمقر زمـ َمقؽمك اجلقهري: يٟميت دم: ازمـ َمقؽمك إن ؾم٣مء اهلل سمٔم٣ملم.

 (2/46أمحد زمـ َمٛمغم زمـ أمحد زمـ ضمًكم إؿمرازمٙمز )فم٣ًمىمر 

 (2/45أمحد زمـ َمٛمغم زمـ فمٌد ايمرزاق أزمق ص٣ميما إؿمرازمٙمز )فم٣ًمىمر 

 أمحد زمـ َمٜمدي ايمٌٕمدادي اهلروي: هق ازمـ حمٚمد زمـ َمٜمدي.

ووشمٗمف أزمق ٞمٔمٝمؿ ونمغمه  –()صدوق وم٣ميمف ازمـ أيب ضم٣مسمؿ 676أمحد زمـ َمٜمدي زمـ رؽمتؿ أزمق صمٔمٖمر إصٌٜم٣مين )ت 

 (2/31()فم٣ًمىمر 0/85()ذىمر 0/85()ؾمٝمخ 6/79()ضم٣مسمؿ 

 (2/34أمحد زمـ َمٜمدي زمـ ؽمٙمٝمامن أزمق ٞمٌم ايم٘مردي اظمٗمرىء )فم٣ًمىمر 

 (.0155ـ َمٜمذب زمـ ؽمٔمٝمد اإلؽمؼمازم٣مذي أزمق فمقم )صمر أمحد زم

 (6/00()يم٣ًمن 0/95()ذىمر 682أمحد زمـ َمٜمران زمـ طم٣ميمد أزمق صمٔمٖمر إصٌٜم٣مين )ت 

أمحد زمـ َمٜمران زمـ َمٛمذر ايمٗمْم٣من أزمق صمٔمٖمر اهلٚمداين محديؾ )صدوق وم٣ميمف ازمـ ايب ضم٣مسمؿ ووم٣مل ايمذهٌل : ٓئمتٚمد 

 (6/00()يم٣ًمن 6/72فمٙمٝمف ()ضم٣مسمؿ 

 (.0156أزمق ؿمٝم٤م اإلؽمؼمازم٣مذي )صمر  أمحد زمـ َمٜمٙم٤م

( ) وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: َمـ أهؾ ايمذىم٣مء وومدم 339أمحد زمـ َمٜمٙم٤م زمـ ؽمٔمٝمد ايمٌٜمراين أزمق فمٚمر اإلؾمٌٝمقم )ت 

 (.005ايمٔمٛم٣مي٥م زمْمٙم٤م ايمٔمٙمؿ( )صف/ 
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 (6/01)يم٣ًمن  –يٛمٓمر –أمحد زمـ أيب فمٚمران اجلرصم٣مين  –أمحد زمـ َمقؽمك 

( ؾمٝمخ ازمـ فمدي واإلؽمامفمٝمقم 694طمْمٝم٤م صمرصم٣من )تأمحد زمـ َمقؽمك أزمق صمٔمٖمر اجلٌٛمل اجلرصم٣مين 

 (.67)صمر

 (5/031أمحد زمـ َمقؽمك أزمق فم٣ٌمد إؾمٗمري )طمط 

 (8/69أمحد زمـ َمقؽمك ايمػماد )ضم٤م 

 (0/88()ذىمر 4/74أمحد زمـ َمقؽمك ايمتٚمٝمٚمل ايمروم٣مم )ؾمٝمخ 

 (5/034()شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ()طمط 413أمحد زمـ َمقؽمك اجلقهري )ت 

 إؽمامفمٝمؾ. أمحد زمـ َمقؽمك اخلْمٚمل : اؽمؿ صمده

 (0/037()ذىمر 6/695أمحد زمـ َمقؽمك ايمّمٌل أزمق همّمؾ ايم٘مقدم )ؾمٝمخ 

 أمحد زمـ َمقؽمك ايمٗم٣م  : اؽمؿ صمده إؽمح٣مق.

 (8/67ضم٤م  –هق ايمذي زمٔمده –أمحد زمـ َمقؽمك اظمرزمدي 

 (6/01أمحد زمـ َمقؽمك اظمرشمدي )يمف ضمدي٧م َمٛم٘مر ووم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن :مل أر همٝمف ؾمٝم٣ًم سمٛم٘مر ايمٗمٙمقب إٓ هذا()يم٣ًمن 

 (6/00)يم٣ًمن  –يٛمٓمر –قؽمك ايمٛمج٣مر أمحد زمـ َم

 (2/49أمحد زمـ َمقؽمك اهل٣مؾمٚمل َمقٓهؿ )فم٣ًمىمر 

 (.068أمحد زمـ َمقؽمك ايمقزدورم أزمق إؽمح٣مق )جمٜمقل ضم٣مل( )َمًتٗمٝمؿ احلدي٧م شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ فمدي( )صمر

 (.20أمحد زمـ َمقؽمك زمـ إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ أمحد ايمًٜمٚمل)صمر

 (6/75()ضم٣مسمؿ 0378)سمخ  أمحد زمـ َمقؽمك زمـ أيب َمريؿ أزمق فمٌد اهلل ايمٌٌمي

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: 463)ت) -ازمـ وسمد -أمحد زمـ َمقؽمك زمـ أمحد زمـ ؽمٔمٝمد ايمٝمحِمٌل أزمق فمٚمر ايمٗمرؿمٌل

 (.84ىم٣من دم فمداد اظمٖمتكم زمٗمرؿم٥ٌم( )ص/

 ( 5/033()شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ()طمط 466أمحد زمـ َمقؽمك زمـ إؽمح٣مق أزمق فمٌد اهلل إٞمِم٣مري )ت 
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 (8/54)ضم٤م أمحد زمـ َمقؽمك زمـ إؽمح٣مق احلامر 

 (3/634( )ؾمٝمخ 0/045أمحد زمـ َمقؽمك زمـ إؽمح٣مق اخلْمٚمل )ذىمر 

 (6/00أمحد زمـ َمقؽمك زمـ صمرير إٞمديمز اظمٔمتزرم )يم٣ًمن 

 (5/036أمحد زمـ َمقؽمك زمـ ضمر ايمٗمٛمْمري )شمٗم٥م وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل ()طمط 

 (.99( )صمر487أمحد زمـ َمقؽمك زمـ ضمًكم ايم٣ٌمنمًم أزمق فم٣ٌمس اظمًتٚمقم )ت

 (2/49زمـ فمقم أزمق زم٘مر ايمًٚم٣ًمر )جمٜمقل ضم٣مل ()فم٣ًمىمر أمحد زمـ َمقؽمك زمـ ضمًكم 

 (.012أمحد زمـ َمقؽمك زمـ مح٣مد أزمق ضم٣مَمد ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ٞمٝم٣ًمزمقر/

 (0379أمحد زمـ َمقؽمك زمـ ززمغم ايمًٙمٚمل )سمخ 

 (5/034أمحد زمـ َمقؽمك زمـ فم٣ٌمس أزمق ضم٣مَمد اخلٝمقؿمل )جمٜمقل ضم٣مل ()طمط 

ي ايمُم٣مهمٔمل ئمرف زمٟميب زم٘مر زمـ جم٣مهد )ووم٣مل أمحد زمـ َمقؽمك زمـ فم٣ٌمس زمـ جم٣مهد أزمق زم٘مر اظمٗمريء ايمٌٕمداد

ايمذهٌل: شمٗم٥م ضمج٥م، و وم٣مل ايمٔمْم٣مر: شمٗم٥م َمُمٜمقر، ووم٣مل ايمًٌ٘مل: ؾمٝمخ ايمٗمراء دم وومتف ىم٣من شمٗم٥م َمٟمَمقٞم٣ًم، ووم٣مل ازمـ 

 (000( )ايمديمٝمؾ/5/033ىمثغم واخلْمٝم٤م: شمٗم٥م َمٟمَمقن()طمط 

 (5/039اخلْمٝم٤م ()طمط ( )أشمٛمل فمٙمٝمف 300أمحد زمـ َمقؽمك زمـ فمٌد اهلل زمـ إؽمح٣مق أزمق زم٘مر ايمروؾمٛم٣م )ت 

 (2/49أمحد زمـ َمقؽمك زمـ فمامر أزمق زم٘مر ايمٗمرر آٞمْم٣مىمل )فم٣ًمىمر 

 (038/ 5أمحد زمـ َمقؽمك زمـ فمٚمران أزمق زم٘مر ايمٗمقاس )جمٜمقل ضم٣مل ()طمط 

 ( 0/037أمحد زمـ َمقؽمك زمـ فمٝمًك ايمٗم٣مؽم٣مين ايمٖمزاري (ذىمر 

( )شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ ٣412مب )تأمحد زمـ َمقؽمك زمـ فمٝمًك زمـ صدوم٥م اظمٌمي َمقلم ايمِمدف ايمٖمٗمٝمف أزمق زم٘مر زمـ رزم

 (.52( )فمٙمامء:59( )يقٞمس5/030يقٞمس ()طمط 
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( )أٞم٘مر 453)ت -أزمق ضمًـ زمـ أيب فمٚمران ايمٖمرائيض -أمحد زمـ َمقؽمك زمـ فمٝمًك زمـ فمٌد ايمرمحـ اجلرصم٣مين

فمٙمٝمف ازمـ فمدي دم نمغم َم٣م ضمدي٧م، وىم٣من يمف ؾمٝمقخ جم٣مهٝمؾ وم٣ميمف ايمًٜمٚمل، ووم٣مل احل٣مىمؿ: ىم٣من يّمع احلدي٧م 

 (.82( )صمر049فمعم اظمتقن( )ٞمٝم٣ًمزمقر/ويرىم٤م إؽم٣مٞمٝمد 

 (.0/392)ضم٣ٌمن  -يٛمٓمر-أمحد زمـ َمقؽمك زمـ همّمؾ ضمراين

 (.36أمحد زمـ َمقؽمك زمـ جم٣مؾمع ايمًختٝم٣مين )صمر

 (.031( )ٞمٝم٣ًمزمقر/421أمحد زمـ َمقؽمك زمـ حمٚمد اظمٛم٣مدي أزمق زم٘مر ايمٔم٣مزمد ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ت

 (0/028()ذىمر 301أمحد زمـ َمقؽمك زمـ َمردوي٥م احل٣مهمظ )ت 

 أمحد زمـ َمقؽمك زمـ َمٔمدان: سمٗمدم اؽمؿ صمده همّمؾ ضمراين. 

 (.647أمحد زمـ َمقؽمك زمـ يزيد ايمُم٣مَمل ايمٌٌمي )إرؾم٣مد/

 ( 0/002أمحد زمـ َمقؽمك زمـ يزيد اظمديٛمل )ذىمر 

أمحد زمـ َمقؽمك زمـ يزيد زمـ َمقؽمك أزمق صمٔمٖمر ايمٌزاز ايمُمْمقي )صدوق وم٣ميمف ازمـ أيب ضم٣مسمؿ ووم٣مل ايمدار ومْمٛمل : 

 (5/030()طمط 6/75صدوق ()ضم٣مسمؿ 

 (5/033أمحد زمـ َمقؽمك زمـ يقؽمػ أزمق فم٣ٌمس ايمتقزي )طمط 

 (5/038أمحد زمـ َمقؽمك زمـ يقٞمس أزمق زرفم٥م اظم٘مل ايمتٚمٝمٚمل )جمٜمقل ضم٣مل ()طمط 

 (6/01أمحد زمـ َمقؽمك فمـ َم٣ميمؽ )جمٜمقل وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ()يم٣ًمن 

هؾ اخلغم ( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمـ أ492أمحد زمـ َمقهمؼ زمـ ٞمٚمر زمـ أمحد إَمقي أزمق وم٣مؽمؿ ايمٗمرؿمٌل )ت

 (.02واظمٔمرهم٥م زم٣مٔداب وسمقلم ايمِمالة واخلْم٥ٌم زمج٣مَمع ايمزهراء( )صف/ 

 (6/06أمحد زمـ َمٝمنة فمٛمف ذي٨م زمـ ٞمٔمامن ) ٓ ئمرف وم٣ميمف أمحد (يم٣ًمن 

 (6/06()يم٣ًمن 6/79أمحد زمـ ٞم٣مهمع أزمق ؽمٙمٚم٥م اظمقصقم )ضم٣مسمؿ 

 (04/570هٌل ()ؽمغم ()ىم٣من َمـ ايمثٗم٣مت وم٣ميمف ايمذ692أمحد زمـ ٞمجدة زمـ فمري٣من اهلروي أزمق همّمؾ )ت 
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 (2/33أمحد زمـ ٞمذير أزمق زم٘مر احل٣مهمظ )فم٣ًمىمر 

 (05/495( )ؽمغم 488أمحد زمـ ٞمزار أزمق َمٝمنة ايمٗمغمواين )ت 

 ( .5/086أمحد زمـ ٞمٌم أزمق زم٘مر ايمٔمْم٣مر )طمط 

 ( .5/080أمحد زمـ ٞمٌم أزمق فمٌد ايمرمحـ ايمقاؽمْمل ) طمط 

 ( 8/036أمحد زمـ ٞمٌم ايمٌٕمدادي )طمط 

 ؽمؿ صمده فمٌد اهلل.أمحد زمـ ٞمٌم ايمذارع: ا

 ( .6/04أمحد زمـ ٞمٌم ايمروي٣مين ) اطمتٙمؼ اؽمٚمف زمٔمض ايم٘مذازمكم وم٣ميمف احل٣مهمظ ( )يم٣ًمن 

 ( .2/55أمحد زمـ ٞمٌم ايمُمٝم٣ٌمين )فم٣ًمىمر 

 ( .06/631أمحد زمـ ٞمٌم ايمٔمت٘مل ايمًٚمرومٛمدي )ؽمغم 

 ( .0517()ضم٣مسمؿ 635أمحد زمـ ٞمٌم ايمٛمٝم٣ًمزمقري أزمق فمٌد اهلل )ت 

 (04/521()ؽمغم 699حمٚمد اخلٖم٣مف ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ت أمحد زمـ ٞمٌم زمـ إزمراهٝمؿ أزمق 

 ( .6/04أمحد زمـ ٞمٌم زمـ أيب ٞمٌم ايمً٘مري ) جمٜمقل وم٣ميمف ايمٌٝمٜمٗمل ( )يم٣ًمن 

 . -يٟميت –أمحد زمـ ٞمٌم زمـ إؾم٘م٣مب ايمٌخ٣مري اؽمؿ صمده: حمٚمد زمـ إؾم٘م٣مب 

يم٣ًمن ()5/081أمحد زمـ ٞمٌم زمـ مح٣مد زمـ فمجالن أزمق صمٔمٖمر ايمٌجقم ايمقارق )أيت زمخػم َمٛم٘مر صمدًا ()طمط 

6/04.) 

 (.5/080أمحد زمـ ٞمٌم زمـ محٝمد زمـ وازع أزمق زم٘مر ايمٌزاز)شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ()طمط 

 (.0/020أمحد زمـ ٞمٌم زمـ ديٛم٣مر أزمق ٞمٌم إصٌٜم٣مين )ذىمر

 (.5/084أمحد زمـ ٞمٌم زمـ ؽمٔمٝمد أزمق ؽمٙمامن ايمٛمٜمرواين )طمط 

 (5/084)طمط أمحد زمـ ٞمٌم زمـ ؽمٛمدويف زمـ ئمٗمقب أزمق زم٘مر ايمًٚم٣ًمر)صدوق وم٣ميمف ايمدار ومْمٛمل (



291 
 

أمحد زمـ ٞمٌم زمـ ؿم٣ميم٤م أزمق ؿم٣ميم٤م احل٣مهمظ )شمٗم٥م شم٦ٌم وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ووم٣مل ايمدارومْمٛمل: ضم٣مهمظ َمتٗمـ، ووم٣مل ازمـ 

فمٌد اهل٣مدي: احل٣مهمظ ايمث٦ٌم، ووم٣مل ايمذهٌل: احل٣مهمظ اظمتٗمـ اإلَم٣مم حمدث زمٕمداد، ووم٣مل ازمـ ٞم٣مس ايمديـ: شمٗم٥م 

 (.004/( )ايمديمٝمؾ2/50()فم٣ًمىمر 05/28()ؽمغم 5/084( )طمط 464َمٟمَمقن( )ت

( ) فم٣ًمىمر 05/28( ) ؽمغم 5/084أمحد زمـ ٞمٌم زمـ ؿم٣ميم٤م احل٣مهمظ )شمٗم٥م شم٦ٌم وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ونمغمه ( )طمط 

2/50. ) 

أمحد زمـ ٞمٌم زمـ فمٌد اهلل ايمٌ٘مري أزمق فمٚمر ايمٗمرؿمٌل فمٛمف أزمق ضمٖمص ايمزهراوي )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من رصماًل 

 (.44ص٣محل٣ًم( )صف/

( ) وم٣مل ايمدار ومْمٛمل: دصم٣مل، ووم٣مل احل٣مهمظ: أضمد 425ذراع ) ت أمحد زمـ ٞمٌم زمـ فمٌد اهلل زمـ همتا أزمق زم٘مر ايم

 ( .055( )حتٖم٥م/5/083( ) طمط 6/04ايم٘مذازمكم ( )يم٣ًمن 

 (.036( )ٞمٝم٣ًمزمقر/5/083( )جمٜمقل ضم٣مل( )طمط 481امحد زمـ ٞمٌم زمـ حمٚمد أزمق ضمًـ ايمزهري ) ت 

هق زم٣مومٔم٥م دم احلٖمظ( ئمٛمل: أمحد زمـ ٞمٌم زمـ حمٚمد أزمق ضمًـ زمـ أيب يمٝم٧م اظمٌمي احل٣مهمظ صقدم )وم٣مل احل٣مىمؿ: 

 ( .02/520( ) ؽمغم 2/54( ) فم٣ًمىمر 030داهٝم٥م دم احلٖمظ. )ٞمٝم٣ًمزمقر/

 ( .2/55أمحد زمـ ٞمٌم زمـ حمٚمد أزمق َمٛمِمقر ايمديٛمقري ) فم٣ًمىمر 

 . –سمٗمدم آٞمٖم٣ًم  –أمحد زمـ ٞمٌم زمـ حمٚمد ايمٛمِمٝمٌل هق أزمق ضمًـ زمـ أيب يمٝم٧م 

( 5/084ايمٌخ٣مري )شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ( )طمط أمحد زمـ ٞمٌم زمـ حمٚمد زمـ إؾم٘م٣مب أزمق ٞمٌم ايمزفمٖمراين 

 (.70)ٞمٝم٣ًمزمقر/

) فمٛمف مج٣مفم٥م، ووم٣مل ازمـ َمٛم٣مدي: ىم٣من َمـ شمٗم٣مت –ايمٔمً٘مري  –أمحد زمـ ٞمي زمـ زمحر أزمق صمٔمٖمر ايمً٘مري 

 (.649( )إرؾم٣مد/2/52ايمٛم٣مس( ) فم٣ًمىمر 

 (. 0/046()ذىمر 3/032أمحد زمـ ٞمي زمـ همٝمض أزمق فمٝمًك ايمٗمرر )وشمٗمف أزمق ٞمٔمٝمؿ و أزمق ايمُمٝمخ() ؾمٝمخ 

 ( .0/030أمحد زمـ ٞمي زمـ هُم٣مم أزمق ٞمٔمامن اظمدايٛمل )ذىمر 
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 ( .2/58أمحد زمـ ٞمٓمٝمػ اخلٖم٣مف ) فم٣ًمىمر 

 (.0/054أمحد زمـ ٞمٔمامن ايمٖمراء اظمِمٝميص )دفم٣مء 

 ( .6/03أمحد زمـ ٞمٔمامن ايم٘مقدم )رزمام طم٣ميمػ وم٣ميمف ازمـ ضم٣ٌمن دم ايمثٗم٣مت ( )يم٣ًمن 

 ( .5/085أمحد زمـ ٞمٔمامن زمـ َمٜمران ايمٌٕمدادي ) طمط 

 (.4محد زمـ ٞمٔمامن زمـ وصمٝمف اجلرصم٣مين)صمرأ

 (.42أمحد زمـ ٞمٔمٚم٥م اظمٌمي أو ايمٌٌمي ؾمٝمخ يمٙمْمػمي )ؿمػمي/

 ( .2/58أمحد زمـ ٞمٚمغم ايمثٗمٖمل ) فم٣ًمىمر 

 ( .5/21أمحد زمـ هنٝمؽ ) فم٣ًمىمر 

 ( .6/05ويٗم٣مل محٝمد اظمِمٝميص ) ص٣مضم٤م َمٛم٣مىمغم فمـ ايمثٗم٣مت وم٣ميمف ازمـ فمدي ( )يم٣ًمن  –أمحد زمـ ه٣مرون 

 ( .6/03أزمق صمٔمٖمر ايمٌٙمدي )ىمذزمف ازمـ فمدي ونمغمه ( )يم٣ًمن أمحد زمـ ه٣مرون 

 ( .5/093أمحد زمـ ه٣مرون أزمق صمٔمٖمر ايم٘مرطمل ايميير ايمػمدحيل ) طمط 

 ( .5/092أمحد زمـ ه٣مرون أزمق فم٣ٌمس ؾمٝمْم٣من ايمْم٣مق ) طمط 

 ( .093/ 5أمحد زمـ ه٣مرون أزمق فمُم٣مٞمف ) طمط 

 (.32أمحد زمـ ه٣مرون اإلؽمؼمازم٣مذي أزمق فمٌد اهلل )صمر

 (.٣06مرون أَمقم )صمرأمحد زمـ ه

 ( . 5/092أمحد زمـ ه٣مرون زمـ إزمراهٝمؿ أزمق فم٣ٌمس ايمديٛمقري)روى فمٛمف مج٣مفم٥م()طمط 

 ( 5/097أمحد زمـ ه٣مرون زمـ أمحد أزمق ضمًـ اظمٜمٙمٌل ) طمط 

 ( 2/24أمحد زمـ ه٣مرون زمـ صمٔمٖمر أزمق فم٣ٌمس ايمٌٕمدادي ) فم٣ًمىمر 

 ( 2/24 أمحد زمـ ه٣مرون زمـ ضمٛمش زمـ ٞمي أزمق صمٔمٖمر ايمٌخ٣مري ايمٕمزال ) فم٣ًمىمر
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أمحد زمـ ه٣مرون زمـ روح أزمق زم٘مر ايمػمذفمل ) ايمػمدجيل ( ) وم٣مل أزمق ايمُمٝمخ: َمـ ضمٖم٣مظ احلدي٧م وىمػمائٜمؿ، ووم٣مل 

ص٣ميما صمزرة: صدوق َمـ احلٖم٣مظ ، ووم٣مل ايمدارومْمٛمل: شمٗم٥م َمٟمَمقن صمٌؾ، ووم٣مل اخلْمٝم٤م: ىم٣من شمٗم٥م هم٣مواًل همٜماًم 

د: ىم٣من َمـ ايمثٗم٣مت إطمٝم٣مر وَمُم٣مهغم فمٙمامء ضم٣مهمٓم٣ًم ووم٣مل ايمذهٌل: اإلَم٣مم احل٣مهمظ ايمث٦ٌم احلج٥م، ووم٣مل ازمـ فمام

 ( . 631( )إرؾم٣مد/2/23()فم٣ًمىمر 0/004()ذىمر 5/093( ) طمط 410إَمِم٣مر..( ) ت 

 (.0150أمحد زمـ ه٣مرون زمـ فمٝمًك اإلؽمؼمازم٣مذي ايمٌزار أزمق فمٌد اهلل )ىم٣من ورفم٣ًم شمٗم٥م دم احلدي٧م( )صمر 

 ( .2/28أمحد زمـ ه٣مرون زمـ َمٔم٣موي٥م أزمق فمٌد اهلل إؾمٔمري ) فم٣ًمىمر 

 ( .2/28أمحد زمـ ه٣مرون زمـ َمقؽمك زمـ فمٌدان أزمق فم٣ٌمس اجلٛمدي ) فم٣ًمىمر 

 ( .8/48أمحد زمـ ه٣مؾمؿ ازمـ أدم ) ضم٤م 

 (. 6/03أمحد زمـ ه٣مؾمؿ اخلقارزَمل ) اهتٚمف ايمدار ومْمٛمل ووشمٗمف احل٣مىمؿ ( )يم٣ًمن 

 . –يٟميت  –أمحد زمـ ه٣مؾمؿ زمـ هبرام : هق ازمـ هُم٣مم 

 ( .6/03ومْمٛمل ( )يم٣ًمن أمحد زمـ ه٣مؾمؿ زمـ ضم٘مؿ ) ؤمٖمف ايمدار 

 ( .2/29أمحد زمـ ه٣مؾمؿ زمـ فمت٥ٌم زمـ أيب هل٤م اهل٣مؾمٚمل ايمٙمٜمٌل ) فم٣ًمىمر

أمحد زمـ ه٣مؾمؿ زمـ فمٚمرو زمـ إؽمامفمٝمؾ احلغمي أزمق صمٔمٖمر ايمٌٔمٙمٌ٘مل ايمٌٕمدادي زمٛمدار ) جمٜمقل ضم٣مل ( ) فم٣ًمىمر 

2/29. ) 

 أمحد زمـ ه٣مؾمؿ زمـ حمٚمد زمـ ه٣مؾمؿ أزمق فم٣ٌمس ايم٘مٛم٣مين ايمٖمٝمدي )جمٜمقل ضم٣مل ( . 

 ( .5/099د زمـ ه٣مؾمؿ زمـ ئمٗمقب أزمق زم٘مر ايمٔم٘مػمي ) طمط أمح

أمحد زمـ ه٥ٌم اهلل زمـ حمٚمد زمـ أمحد أزمق ٞمٌم ايمٛمرد )أشمٛمك فمٙمٝمف احل٣مهمظ، وومٝمؾ: إٞمف اطمتٙمط زمآطمره( 

 (.6/05)يم٣ًمن

( )ؽمغم 373أمحد زمـ ه٥ٌم اهلل زمـ حمٚمد زمـ يقؽمػ أزمق زم٘مر ايمرضمٌل ايمدزم٣مس ايمًٔمدي )جمٜمقل ضم٣مل( )ت 

08/538.) 
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 ( .5/611هذيؾ زمـ هي )طمط أمحد زمـ 

 ( .5/098أمحد زمـ هُم٣مم أزمق زم٘مر إٞمامؿمل )طمط 

 ( .5/098أمحد زمـ هُم٣مم احلريب ) طمط 

( )وم٣مل اخلقٓين: ىم٣من هم٣مواًل َمـ أهؾ 498أمحد زمـ هُم٣مم زمـ أَمٝم٥م زمـ زم٘مغم إَمقي أزمق فمٚمر ايمٗمرؿمٌل )ت 

اظمًٛمديـ، واٞمٌمف إلم إٞمديمس وايمتزم  ايمٗمرآن وايمٔمٙمؿ َمع ايمِمالح وايمٖمٜمؿ، يمٗمل مج٣مفم٥م َمـ ايمُمٝمقخ اظمتٗمدَمكم

 (.655( )صمذوة/61اإلَم٣مَم٥م وايمتٟمدي٤م، واٞمتدب ٕفمامل ايمػم واجلٜم٣مد وايمرزم٣مط دم ايمثٕمقر ىمثغمًا( )صف/

 ( .5/097أمحد زمـ هُم٣مم زمـ هبرام أزمق فمٌد اهلل اظمدايٛمل )شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ( )طمط 

 ( .5/098ط أمحد زمـ هُم٣مم زمـ محٝمد أزمق زم٘مر اظمٌمي ) جمٜمقل ضم٣مل ( )طم

 ( .2/71أمحد زمـ هُم٣مم زمـ فمٌد اهلل زمـ ىمثغم ايمٗم٣مرئ أزمق ضمًكم إؽمدي ) فم٣ًمىمر 

()روى فمٛمف مج٣مفم٥م ( )ؽمغم 402أمحد زمـ هُم٣مم زمـ فمامر زمـ ٞمِمغم أزمق فمٌد اهلل ايمًٙمٚمل )ت 

 ( .2/70()فم٣ًمىمر 03/567

 (.47أمحد زمـ هُم٣مم ؾمٝمخ ظمحٚمد زمـ صمرير ايمْمػمي )ؿمػمي/

 (.31يٛم٣مر ايمٔمْم٣مر اظمٗمرىء إٞمديمز)فمٙمامء أمحد زمـ هالل زمـ زيد زمـ د

 ( .2/74أمحد زمـ مه٣مم زمـ فمٌد ايمٕمٖم٣مر زمـ إؽمامفمٝمؾ أزمق ضمدرد اظمخزوَمل ) جمٜمقل ضم٣مل ( )فم٣ًمىمر 

 ( .5/099أمحد زمـ هقذة ايمٛمٜمرواين )طمط 

 ( .5/090امحد زمـ هٝمثؿ زمـ أيب داود اظمٌمي ) طمط 

 (6/00ار ومْمٛمل وازمـ ضم٣ٌمن ()يم٣ًمن أمحد زمـ هٝمثؿ زمـ أيب ٞمٔمٝمؿ ايم٘مقدم أزمق ضمًـ )ؤمٖمف ايمد

 ( .5/094()طمط 418امحد زمـ هٝمثؿ زمـ إؽمامفمٝمؾ أزمق فمقم طمْم٣مب ايمُمقىمل )شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ( )ت 

 ( .5/094امحد زمـ هٝمثؿ زمـ طم٣مرصم٥م أزمق فمٌد اهلل ايمُمٔمراين ) طمط 

 ( .5/096()وشمٗم٥م ايمدار ومْمٛمل ( ) طمط 681امحد زمـ هٝمثؿ زمـ طم٣ميمد أزمق صمٔمٖمر ايمٔمً٘مري ايمٌزار )ت 
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 ( .5/094أمحد زمـ هٝمثؿ زمـ طم٣ميمد ايمديٛمقري ) طمط 

 ( .5/096امحد زمـ هٝمثؿ زمـ زي٣مد ايمٔم٣مومقرم ) طمط 

 ( .5/096امحد زمـ هٝمثؿ زمـ همراس أزمق فمٌد اهلل ايم٣ًمَمل ) طمط 

 (.058أمحد زمـ هٝمثؿ زمـ حمٚمد ايمٗم٣م  )وم٣مل احل٣مهمظ: َم٣م فمرهمتف( )حتٖم٥م/

 ( .5/096أمحد زمـ هٝمثؿ زمـ َمٛمِمقر ايمدوري ) طمط 

 ( .0/054ـ هٝمٛمدام أزمق ٞمٌم ايمياب ) ذىمر أمحد زم

 ( .5/082أمحد زمـ واصؾ اظمٗمرئ )طمط 

 (0/84أمحد زمـ وزير )ذىمر  

 (.81أمحد زمـ وىمٝمع أزمق ضمًـ فمٛمف أزمق حمٚمد فمٌد ايمرمحـ زمـ أيب فمٌد ايمرمحـ )صمر

( ) وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمٔمتٛمٝم٣ًم زم٣ميمٔمٙمؿ..( 382)ت -ازمـ زمحر -أمحد زمـ ويمٝمد أزمق فمٚمر إٞمديمز

 (.039صف/)

 ( 5/087أمحد زمـ ويمٝمد أَمل ) طمط 

 أمحد زمـ ويمٝمد ايمزوزين: اؽمؿ صمده: أمحد زمـ حمٚمد.

 ( 5/087أمحد زمـ ويمٝمد ايمٗمْمٝمٔمل ) طمط 

 ( 5/087أمحد زمـ ويمٝمد ايمٗمالٞمز ) طمط 

 (.0/397إن مل ي٘مـ اظمخرَمل أيت همٜمق )جمٜمقل ضم٣مل( )ضم٣ٌمن  -أمحد زمـ ويمٝمد ايم٘مرطمل 

ايم٘مرطمل )وم٣مل ازمـ خمٙمد : ٓ ي٣ًموي همٙم٣ًًم ودم زوائد ازمـ ضم٣ٌمن : يًقى همٙم٣ًًم ( وهق أمحد زمـ ويمٝمد اظمخرَمل 

 (.0/399()ضم٣ٌمن6/02سمّمٔمٝمػ يمف )يم٣ًمن 

 ( .5/082أمحد زمـ ويمٝمد زمـ أزم٣من أزمق صمٔمٖمر ايم٘مرازمٝمز )روى فمٛمف مج٣مفم٥م ( )طمط 
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( 5/089( ) طمط  ()صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م405أمحد زمـ ويمٝمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ فم٣ٌمس أزمق فمٌد اهلل إزدي ) ت 

. 

 ( 5/088() شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م () طمط 474أمحد زمـ ويمٝمد زمـ أيب ويمٝمد أزمق زم٘مر ايمٖمح٣مم ) ت 

( )شمٗم٥م وم٣ميمف ايمٖم٣مرد ( 306أمحد زمـ ويمٝمد زمـ أمحد ايمزوزين أزمق ضم٣مَمد ايمِمقدم ايمقافمظ )ت

 (.060( )صمر9/690( )سم٣مريخ اإلؽمالم67( )إحت٣مف/065()صمرصم٣من/072)خم٤م

 (.6/79إٞمْم٣مىمل ) ضم٣مسمؿ  أمحد زمـ ويمٝمد زمـ زمرد

 ( .5/089أمحد زمـ ويمٝمد زمـ طم٣ميمد ايمٌٕمدادي ) طمط 

 (.73أمحد زمـ ويمٝمد زمـ فمٌد اخل٣ميمؼ زمـ فمٌد اجل٣ٌمر ايم٣ٌمهقم )نمرزم٣مء/

 ( 2/20أمحد زمـ ويمٝمد زمـ هُم٣مم ايمٗمٌْمل ايمٗمرر ) جمٜمقل ضم٣مل ( )فم٣ًمىمر 

ر أزمق فمٚمر ايمٗمرؿمٌل )ت ل ازمـ زمُم٘مقال: أومرأ زَم٣مٞم٣ًم دم َمًجده ( ))وم٣م499أمحد زمـ ويمٝمد زمـ هُم٣مم زمـ أيب اظمٖمقَّ

 (.66إلم أن سمقدم...( )صف/

 (2/26أمحد زمـ ويمٝمد فمٛمف ازمـ وو٣مح )فم٣ًمىمر 

 (5/091أمحد زمـ وه٤م أزمق صمٔمٖمر ايمِمقدم )طمط 

 (.0/054أمحد زمـ وه٤م أزمق زيد ايمقاؽمْمل )ضم٣ٌمن 

 (5/091أمحد زمـ وه٤م ايمزي٣مت )طمط 

 زمـ حمٚمد إزدي فمٛمف حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ أزمٝمض أمحد زمـ وه٤م ايمٗمرؿمٌل أزمق فمٚمر فمـ صمده َٕمف فمٌد اهلل

 (.54)صف/

 (5/091()طمط 699أمحد زمـ وه٤م زمـ فمٚمرو زمـ فمثامن أزمق فم٣ٌمس ايمرومل اظمٔمٝمْمل )ت 

 (.636أمحد زمـ وه٤م زمـ ه٣مؾمؿ أزمق زيد ايمْمرازي ايمقاؽمْمل )فمٛمف مج٣مفم٥م( )إرؾم٣مد/

 (5/090أمحد زمـ وه٤م فمالء زمـ ؾمداد أزمق زم٘مر ايمتٕمٙمٌل )طمط 
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 (5/090ه٣ٌمن زمـ هُم٣مم )طمط أمحد زمـ و

 (5/669()جمٜمقل ضم٣مل ()طمط 678أمحد زمـ ي٣مه أزمق زم٘مر زمـ أيب ؽمٔمٝمد )ت 

( )وم٣مل احل٣مهمظ: إٞمام ذىمرسمف ٕيمٔمٛمف..( 698أمحد زمـ حيك زمـ إؽمح٣مق أزمق احلًكم ازمـ ايمراوٞمدي )ت

 (.6/02)يم٣ًمن

 (2/94أمحد زمـ حيٝمك أزمق فم٣ٌمس إؽمدي )فم٣ًمىمر 

 (.5/604صمالء : اؽمؿ صمده: يزيد )طمط  أمحد زمـ حيٝمك أزمق فمٌد اهلل ازمـ

 (.03( )فمٛمف مج٣مفم٥م( )صمر653أمحد زمـ حيٝمك أزمق فمٌد اهلل زمٝم٣مع ايم٣ًمزمري )ت

 (8/63أمحد زمـ حيٝمك إضمقل )ضم٤م 

 (2/81أمحد زمـ حيٝمك إصٌٜم٣مين أزمق زم٘مر ايمًٌالين )فم٣ًمىمر 

 (6/07أمحد زمـ حيٝمك إٞم٣ٌمري أزمق زم٘مر ايمٌٕمدادي )ىمذزمف ازمـ أورَم٥م ()يم٣ًمن 

 (6/08)ٓ ئمرف وم٣ميمف ايمذهٌل ()يم٣ًمن  –آطمر –أمحد زمـ حيٝمك إٞم٣ٌمري 

 أمحد زمـ حيٝمك إٞمْم٣مىمل اؽمؿ صمده صٖمقان.

 (5/602أمحد زمـ حيٝمك ايمتامر أزمق زم٘مر )طمط 

 (8/31ويمٔمٙمف ايمذي صمده فمْم٣مء )ضم٤م -أمحد زمـ حيٝمك اجلالب 

 أمحد زمـ حيٝمك احليَمل :يٟميت دم حمٚمد زمـ حيٝمك ايمزهري 

 (.0/054احليَمل اظمٌمي يمٔمٙمف ايمذي اؽمؿ صمده زىمري٣م )دفم٣مء أمحد زمـ حيٝمك 

 أمحد زمـ حيٝمك احلٙمقاين أزمق صمٔمٖمر اؽمؿ صمده إؽمح٣مق.

 (6/80أمحد زمـ حيٝمك احلقاري ايمٌٕمدادي )صدوق وم٣ميمف ازمـ أيب ضم٣مسمؿ ()ضم٣مسمؿ 

 (5/604أمحد زمـ حيٝمك اخلزافمل )طمط 

 -يٟميت –أمحد زمـ حيٝمك اخلقازَمل اؽمؿ صمده أيب فم٣ٌمس 
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 ك ايمًقد اؽمؿ صمده َم٣ميمؽ.أمحد زمـ حيٝم

 (5/614أمحد زمـ حيٝمك ايمًقؿمل أزمق صمٔمٖمر )جمٜمقل ضم٣مل ()طمط 

 (6/80أمحد زمـ حيٝمك ايمِمقدم )شمٗم٥م وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ()ضم٣مسمؿ 

 أمحد زمـ حيٝمك ايمْمقيؾ اؽمؿ صمده محٝمد.

 (.0/79()ذىمر 6/693أمحد زمـ حيٝمك ايم٘مقدم ايمّمٌل )ؾمٝمخ 

 (.656أمحد زمـ حيٝمك ايمٙمخٚمل ايمدَمُمٗمل )إرؾم٣مد/

 (.6/08()يم٣ًمن 0/79زمـ حيٝمك اظمِمٝميص )فمـ ويمٝمد زمـ َمًٙمؿ زمٚمٛم٣مىمغم وم٣ميمف ازمـ يقٞمس(  )ذىمر أمحد 

 (..5/605أمحد زمـ حيٝمك ايمٛمٜمرواين )طمط 

()طمط 6/02أمحد زمـ حيٝمك زمـ أيب فم٣ٌمس أزمق ؽمٔمٝمد اخلقارزَمل )َمؼموك ٓحيت٨م زمف وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل ()يم٣ًمن 

5/613) 

 (5/616 أمحد زمـ حيٝمك زمـ أيب يقؽمػ ئمٗمقب ايمٗم٣م  )طمط

( ) وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: فمٛمل 350أمحد زمـ حيٝمك زمـ أمحد زمـ ؽمٚمٝمؼ ايمدَمُمٗمل شمؿ إٞمديمز أزمق فمٚمر )ت

 (.009زم٣محلدي٧م وىَمتٌف وؽمامفمف وروايتف ومجٔمف( )صف/ 

 (2/73أمحد زمـ حيٝمك زمـ أمحد زمـ يزيد احلجقري )فم٣ًمىمر 

ايمٖمرائيض ووشمٗمف اخلْمٝم٤م وايمذهٌل ()شمٗم٥م وم٣ميمف 692أمحد زمـ حيٝمك زمـ إؽمح٣مق أزمق صمٔمٖمر ايمٌجقم احلٙمقاين )ت 

 (.634( )إرؾم٣مد/5/606()طمط 03/426وازمـ فمامد( )ؽمغم 

 (.71أمحد زمـ حيٝمك زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ فمرزم٣مض)فمٙمامء 

 (.02أمحد زمـ حيٝمك زمـ سمرك ايمٗمقَمز )صمر

 (.5/73()فم٣ًمىمر 04/026أمحد زمـ حيٝمك زمـ صم٣مزمر أزمق زم٘مر ايمٌٕمدادي ايم٘م٣مسم٤م )روى فمٛمف مج٣مفم٥م ()ؽمغم 

 (.86زمـ ضم٣مرث إَمقي أزمق فمٚمر إٞمديمز )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من شمٗم٥م( )صف/ أمحد زمـ حيٝمك
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 (.5/604أمحد زمـ حيٝمك زمـ ضمٌٝم٤م ايمتامر )طمط 

أمحد زمـ حيٝمك زمـ ضمج٣مج إصٌٜم٣مين أزمق زم٘مر ايمُمٝم٣ٌمين )وم٣مل أزمق ٞمٔمٝمؿ : ضمدي٧م زمٚمٛم٣مىمغم ، وسم٘مٙمؿ همٝمف ازمـ َمردويف 

 (6/07()يم٣ًمن 

 (2/72)فم٣ًمىمر  أمحد زمـ حيٝمك زمـ ضم٘مؿ أزمق زم٘مر إؽمدي 

 أمحد زمـ حيٝمك زمـ محزة ايمٌتٙمٜمل: هق ازمـ حمٚمد زمـ حيٝمك.

 (0/97أمحد زمـ حيٝمك زمـ محزة زمـ زىمري٣م ايمثٗمٖمل )ذىمر 

( )أدرىمٛم٣مه ومل ٞم٘مت٤م فمٛمف وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ وأزمق زرافم٥م ( )ضم٣مسمؿ 656أمحد زمـ حيٝمك زمـ محٝمد ايمْمقيؾ زمٌمي )ت

 (.8/01()ضم٤م6/80

 (.63إزمراهٝمؿ)فمٙمامء أمحد زمـ حيٝمك زمـ طم٣مدم ذي ايمٛمقن زمـ 

 (.0/053أمحد زمـ حيٝمك زمـ طم٣ميمد زمـ ضمٝم٣من ايمرومل أزمق فم٣ٌمس اظمٌمي )دفم٣مء 

 (.633( )إرؾم٣مد/693أمحد زمـ حيٝمك زمـ طم٣ميمد زمـ ضمٝم٣من ايمرومل أزمق فم٣ٌمس اظمٌمي إصٕمر )جمٜمقل ضم٣مل( )ت

 (.635( )إرؾم٣مد/5/614أمحد زمـ حيٝمك زمـ رزمٝمع زمـ ؽمٙمٝمامن ايمٌٕمدادي )طمط

 (.20( )يقٞمس416ي٣م ايمِمقاف اظمٌمي أزمق صمٔمٖمر احليَمل )شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( )تأمحد زمـ حيٝمك زمـ زىمر

 ( 6/09أمحد زمـ حيٝمك زمـ زىمغم أزمق فم٣ٌمس ايمٌزاز )وم٣مل ايمدار ومْمٛمل يمٝمس زمًمء مل ي٘مـ زمٚمر  ()يم٣ًمن 

 ()وم٣مل أزمق إؽمح٣مق زمـ محزة ازمـ َمٛمده:: َم٣مرأي٦م دم401أمحد زمـ حيٝمك زمـ زهغم أزمق صمٔمٖمر احل٣مهمظ ايمتًؼمي )ت  

ايمدٞمٝم٣م أضمٖمظ َمٛمف ، و.وم٣مل ايمذهٌل : اإلَم٣مم احلج٥م اظمحدث فمٙمؿ احلٖم٣مظ ووم٣مل ازمـ َمٗمرئ: ؾمٝمخ ص٣ميما ضم٣مهمظ 

سم٣مج اظمحدشمكم، ووم٣مل ازمـ فمٌد اهل٣مدي: احل٣مهمظ احلج٥م ايمٔمالَم٥م ايمزاهد...( وومد سمٗمدم : دم ازمـ حمٚمد زمـ حيٝمك زمـ 

 (.0/370( )ضم٣ٌمن632( )إرؾم٣مد/03/426زهغم)ؽمغم 
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)فمٛمف مج٣مفم٥م، ووم٣مل اخلْمٝم٤م:  -شمٔمٙم٤م -زمـ ؽمٝم٣مر ايمٛمحقي أزمق فم٣ٌمس ايمُمٝم٣ٌمين َمقٓهؿ أمحد زمـ حيٝمك زمـ زيد

ىم٣من شمٗم٥م ضمج٥م ديٛم٣ًم َمُمٜمقرًا زم٣محلٖمظ.. ووشمٗمف ازمـ صمقزي وازمـ صمزري، ووم٣مل ايمذهٌل: ايمٔمالَم٥م اظمحدث إَم٣مم 

 (.03/5( )ؽمغم637( )إرؾم٣مد/5/615ايمٛمحق( )طمط

 (.68ٙمامء أمحد زمـ حيٝمك زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ فمٝمًك زمـ فم٣مصؿ اظمٔم٣مهمري)فم

 (.2/72أمحد زمـ حيٝمك زمـ ؽمٜمؾ زمـ هي أزمق ضمًـ ايمْم٣مئل )روى فمٛمف مج٣مفم٥م()فم٣ًمىمر

 (.2/78أمحد زمـ حيٝمك زمـ ص٣ميما زمـ زمٝمٜمس ايم٘ماليب )فم٣ًمىمر 

 (.638)فمٛمف مج٣مفم٥م( )إرؾم٣مد/ -ومرومرة -أمحد زمـ حيٝمك زمـ صٖمقان إٞمْم٣مىمل أزمق زم٘مر

 (01/555()ؽمغم 5/611)طمط  –يٛمٓمر –أمحد زمـ حيٝمك زمـ فمٌد ايمٔمزيز أزمق فمٌد ايمرمحـ ايمُم٣مهمٔمل 

 (5/610أمحد زمـ حيٝمك زمـ فمْم٣مء اجلالب )جمٜمقل ضم٣مل ()طمط 

( )جمٜمقل ضم٣مل( 369)ت  -ازمـ حمت٤ًم -أمحد زمـ حيٝمك زمـ فمٝمًك اإليمٌغمي إصقرم أزمق فمٚمر ايمٕمرٞم٣مؿمل

 (.90)صف/

 .(8/34( )ضم٤م6/86()ضم٣مسمؿ 5/616أمحد زمـ حيٝمك زمـ َم٣ميمؽ ايمًقد )صدوق وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ()طمط 

 (5/602أمحد زمـ حيٝمك زمـ حمٚمد اجلقهري أزمق فمٝمًك )طمط 

 (6/80أمحد زمـ حيٝمك زمـ َمٛمذر اظمديٛمل )جمٜمقل ضم٣مل ()ضم٣مسمؿ 

 (4/89()ؾمٝمخ 0/87() وشمٗمف أزمق ٞمٔمٝمؿ ()ذىمر 674أمحد زمـ حيٝمك زمـ َمٛمذر زمـ إزمراهٝمؿ ايمًٔمدي اظم٘مت٤م )ت 

 (.021( )حتٖم٥م/6/07ه٣ميمؽ()يم٣ًمن  أمحد زمـ حيٝمك زمـ َمٜمران ايمٗمغمواين )ؤمٖمف ايمدارومْمٛمل، ووم٣مل احل٣مهمظ:

 (5/606)جمٜمقل ضم٣مل ()طمط  –ٞمٗمٚمف –أمحد زمـ حيٝمك زمـ َمٜمٛمك أزمق زم٘مر إزدي 

 (0/016()ذىمر4/308أمحد زمـ حيٝمك زمـ ٞمٌم ايمٔم٣ًمل أزمق صمٔمٖمر )وشمٗمف أزمق ايمُمٝمخ ()ؾمٝمخ 

( 651)تأمحد زمـ حيٝمك زمـ وزير زمـ ؽمٙمٝمامن ايمتجٝمٌل أزمق فمٌد اهلل اظمٌمي )أشمٛمك فمٙمٝمف ازمـ يقٞمس( 

 (.26)يقٞمس
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 (.75أمحد زمـ حيٝمك زمـ حيٝمك ايمٙمٝمثل )حمدث( )نمرزم٣مء/

 (.049( )صف/ 374أمحد زمـ حيٝمك زمـ حيٝمك َمـ أهؾ زمج٣مٞم٥م وَمـ ىم٣ٌمر همٗمٜم٣مئٜم٣م )ت

()فم٣ًمىمر 03/650()جمٜمقل ضم٣مل ()ؽمغم 412)ت  –ازمـ صمالء  –أمحد زمـ حيٝمك زمـ يزيد أزمق فمٌد اهلل ايمُم٣مَمل 

2/80) 

 (.5/668صمٔمٖمر اخلٝم٣مط )روى فمٛمف مج٣مفم٥م ()طمط  أمحد زمـ يزداد زمـ محزة أزمق

 (.6/60أمحد زمـ يزيد  زمـ ديٛم٣مر أزمق فمقام اظمديٛمل )جمٜمقل وم٣ميمف ايمٌٝمٜمٗمل ()يم٣ًمن 

 (.0/93أمحد زمـ يزيد أزمق صمٔمٖمر ايمٗمْم٣من )َمـ احلٖم٣مظ وم٣ميمف أزمق ٞمٔمٝمؿ ()ذىمر 

 (.5/667أمحد زمـ يزيد أزمق فمقام ايمري٣مضمل )وشمٗمف اخلْمٝم٤م ()طمط 

 (.0/053زيد احلق  )دفم٣مء أمحد زمـ يزيد أزمق ي

 أمحد زمـ يزيد احلٙمقاين : اؽمؿ صمده أزداد .

 (.6/60أمحد زمـ يزيد اخلرؽم٣مين )يمٝمس زم٣مظمُمٜمقر زم٣ميمروايف وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل()يم٣ًمن 

 أمحد زمـ يزيد ايمًجًت٣مين: هق ازمـ داود زمـ يزيد.

()ضم٣مسمؿ 2/95أمحد زمـ يزيد زمـ أزداد أزمق ضمًـ احلٙمقاين ايمِمٖم٣مر )مل يروف أزمق ضم٣مسمؿ ()فم٣ًمىمر 

 (.6/61()يم٣ًمن 6/86

 (.2/97أمحد زمـ يزيد زمـ فمٌد ايمرمحـ أزمق فم٣ٌمس إضمقل )فم٣ًمىمر 

 (.6/60أمحد زمـ يزيد زمـ فمٌد اهلل اجلٚمحل اظم٘مل )ٓ ي٘مت٤م ضمديثف وم٣ميمف إزدي ()يم٣ًمن 

 (.5/668أمحد زمـ يزيد زمـ ىمردي أزمق فمقم ايم٘مقدم )طمط 

 .-سمٗمدم -٣مرونأمحد زمـ يزيد زمـ ه٣مرون اظم٘مل: هق ازمـ زيد زمـ ه

 (.6/66أمحد زمـ ئمٗمقب ايمٌٙمخل )وم٣مل ايمذهٌل : أيت زمٚمٛم٣مىمغم وفمج٣مئ٤م ()يم٣ًمن 

 (.6/66أمحد زمـ ئمٗمقب ايمؼمَمذي )ٓ أفمرهمف وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل()يم٣ًمن
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 أمحد زمـ ئمٗمقب احلذاء : اؽمؿ صمده فمٌد اجل٣ٌمر .

 (.8/34أمحد زمـ ئمٗمقب ايمٖمراء )ضم٤م 

 (.6/64أمحد زمـ ئمٗمقب اظمقصقم )جمٜمقل ()يم٣ًمن 

 (.5/665()وشمٗمف اخلْمٝم٤م ()طمط 411أمحد زمـ ئمٗمقب زمـ إزمراهٝمؿ أزمق فم٣ٌمس اظمٗمرىء )ت

 (.5/667أمحد زمـ ئمٗمقب زمـ أيب فمٌد اهلل أزمق زم٘مر ايمٙمخٚمل )وشمٗمف اخلْمٝم٤م ()طمط 

 (.5/667()وشمٗمف أزمق ٞمٔمٝمؿ ()طمط 458أمحد زمـ ئمٗمقب زمـ أمحد زمـ َمٜمرصم٣من )ت 

 (.5/662()جمٜمقل ضم٣مل() طمط 408يمٔمْم٣مر )ت أمحد زمـ ئمٗمقب زمـ إؽمح٣مق أزمق فمٌد اهلل ا

 (.2/010()فم٣ًمىمر 6/60أمحد زمـ ئمٗمقب زمـ فمٌد اجل٣ٌمر إَمقي اجلرصم٣مين )اهتٚمف ايمٌٝمٜمٗمل ()يم٣ًمن 

 (.037)ٞمٝم٣ًمزمقر/ -همٝمف ٞمٓمر -أمحد زمـ ئمٗمقب زمـ فمٖمغم زمـ صمٛمٝمد ايمتٚمٝمٚمل أزمق همّمؾ اخلجٛمدي

 (.035( )ٞمٝم٣ًمزمقر/431وأمحد زمـ ئمٗمقب زمـ ٞم٣مصا إصٌٜم٣مين إدي٤م ايمٛمحقي )ت ٞمٝمػ 

 (.6/60أمحد زمـ ئمٗمقب زمـ ٞمٖم٣مؿم٥م أزمق زم٘مر ايمٗمرر )وم٣مل احل٣مىمؿ : ىم٣من يِمٛمع احلدي٧م ( )يم٣ًمن 

 (.5/662أمحد زمـ ئمٗمقب زمـ يقؽمػ ايمٛمحقي )طمط 

 (.6/64أمحد زمـ ئمٗمقب فمـ طم٣ميمد زمـ إؽمامفمٝمؾ )جمٜمقل وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ()يم٣ًمن 

 .(26أمحد زمـ ئمٝمش زمـ حمٚمد زمـ ئمٝمش ايمنىمل)فمٙمامء 

( )صٛمػ ايم٘مت٤م وم٣ميمف ايمًٜمٚمل، ووم٣مل احل٣مهمظ: ومديؿ 670أمحد زمـ يقؽمػ أزمق صمٔمٖمر ايمٌجغمي اجلرصم٣مين )ت

 (.020( )حتٖم٥م/9صمٙمٝمؾ َمِمٛمػ َمـ ؿمٌٗم٥م ايمٌخ٣مري( )صمر

 (089أمحد زمـ يقؽمػ أزمق ضم٣مَمد اخلٝم٣مط )وشمٗمف ايمٖم٣مرد ()خم٤م 

 اؽمؿ صمده طم٣ميمد.  –أمحد زمـ يقؽمػ أزمق فمٌد اهلل ايمتٕمٙمٌل 

 (2/060ؿمرازمٙمز اظمخّمقب )فم٣ًمىمر أمحد زمـ يقؽمػ آ

 (6/80أمحد زمـ يقؽمػ ايمؼمَمذي )جمٜمقل ضم٣مل ()ضم٣مسمؿ 
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 (8/38أمحد زمـ يقؽمػ ايمثٔمٙمٌل )ضم٤م 

 (.52أمحد زمـ يقؽمػ اجلرصم٣مين أزمق ضمًـ ايمِم٣مزمقين فمٛمف اإلؽمامفمٝمقم وازمـ فمدي )صمر

 (07/584()ؽمغم 360أمحد زمـ يقؽمػ اظمٛم٣مزي أزمق ٞمٌم )ت 

 (6/64وم٣ميمف ايمذهٌل ()يم٣ًمن  أمحد زمـ يقؽمػ اظمٛمٌجل ) ٓ ئمرف

أمحد زمـ يقؽمػ زمـ أمحد أزمق زم٘مر ايمٔمْم٣مر )وشمٗمف أزمق ٞمٔمٝمؿ وازمـ أيب ايمٖمقارس وايمًٚمٔم٣مين، ووم٣مل اخلْمٝم٤م: ٓ 

( )ؽمغم 459ئمرف َمـ ايمٔمٙمؿ ؾمٝمئ٣ًم نمغم أن ؽمامفمف صحٝما، ووم٣مل ايمذهٌل: ايمُمٝمخ اظمحدث َمًٛمد ايمٔمراق( )ت

 (.002( )ايمديمٝمؾ/5/660()طمط 02/29

( 460)ت  –ازمـ واوا  –ـ أمحد زمـ إزمراهٝمؿ أزمق زم٘مر ايمثٗمٖمل آصٌٜم٣مين اخلُم٣مب اظم٠مذن أمحد زمـ يقؽمػ زم

 (.02/550( )ؽمغم 0/023)وم٣مل ايمذهٌل :ايمُمٝمخ ايمِمدوق( )ذىمر 

 (.5/660أمحد زمـ يقؽمػ زمـ أزرق ايمتٛمقطمل )طمط 

ٌٌم ( ) وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من ي379أمحد زمـ يقؽمػ زمـ أصٌغ زمـ طمي إٞمِم٣مري أزمق فمٚمر إٞمديمز )ت

 (.035احلدي٧م زمٌمًا صمٝمدًا وايمٖمرائض وايمتٖمًغم وىم٣من شمٗم٥م رو٣م( )صف/

 (.0/027أمحد زمـ يقؽمػ زمـ زممم اظمروزي )ذىمر 

 (.0/053أمحد زمـ يقؽمػ زمـ صمٔمٖمر أزمق ايمْمٌٝم٤م اظمٗمرئ ايمٌٕمدادي )ذىمر 

( ) وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من ضمًـ 339)ت -ازمـ فمقاد -أمحد زمـ يقؽمػ زمـ مح٣مد ايمِمددم أزمق زم٘مر إٞمديمز

ايمّمٌط ظم٣م رواه وىم٣مٞم٦م ىمتٌف ىمٙمٜم٣م َمًٚمقفم٥م فمعم ايمُمٝمقخ وىم٣من َمٔمٙماًم زم٣ميمٗمرآن َمـ أهؾ اخلغم وايمقرع وايمثٗم٥م( 

 (.008)صف/

 (.5/608()طمط 674أمحد زمـ يقؽمػ زمـ طم٣ميمد زمـ ؽمٙمٝمامن ايمتٕمٙمٌل )وشمٗمف فمٌد اهلل زمـ أمحد ()ت 

 . –سمٗمدم  –اؽمؿ صمده أمحد  –أمحد زمـ يقؽمػ زمـ طمالد زمـ َمٛمِمقر أزمقزم٘مر ايمٛمِمٝمٌل ايمٔمْم٣مر 

 (6/81أمحد زمـ يقؽمػ زمـ زهري أزمق إزمراهٝمؿ )ضم٣مسمؿ 
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 (.5/609()شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ()طمط 412أمحد زمـ يقؽمػ زمـ وح٣مك أزمق فمٌد اهلل اظمخزَمل )ت 

( 032( )ؤمٖمف احل٣مىمؿ صمدًا( )ٞمٝم٣ًمزمقر/459أمحد زمـ يقؽمػ زمـ فمٌد ايمرمحـ ايمِمقدم أزمق ضم٣مَمد إؾمٗمر)ت 

 ( .6/64)يم٣ًمن 

 (.5/661فمٌد اهلل أزمق فم٣ٌمس ايمًٚم٣ًمر )طمط أمحد زمـ يقؽمػ زمـ 

 (2/004أمحد زمـ يقؽمػ زمـ فمٌد اهلل أزمق ٞمٌم ايمُمٔمراين إدي٤م ايمٖمرومل )فم٣ًمىمر 

 (0/057أمحد زمـ يقؽمػ زمـ همقرك أزمق ضمًكم زمـ أيب ئمٗمقب اظمًتٚمقم )ذىمر 

 (2/003()فم٣ًمىمر 5/602أمحد زمـ يقؽمػ زمـ وم٣مؽمؿ زمـ صٌٝما أزمق صمٔمٖمر ايم٘م٣مسم٤م )طمط 

 وصٝمػ ايمِمٝم٣مد )صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ( أمحد زمـ يقؽمػ زمـ

 (8/7أمحد زمـ يقؽمػ زمـ يزيد اخلرافمل )ضم٤م 

 (6/64()ووم٣مل ازمـ أيب ايمٖمقارس : َمتٗمـ ()يم٣ًمن 478أمحد زمـ يقؽمػ زمـ ئمٗمقب زمـ هبٙمقل اظمٔمتزرم )ت 

 (.72أمحد زمـ يقؽمػ فمٛمف ازمـ أطمٝمف أمحد زمـ حمٚمد زمـ يقؽمػ )صمر

 (5/663ضم٣مل ()طمط أمحد زمـ يقٞمس زمـ أمحدأزمق ضمًـ ايمْمػمي )جمٜمقل

 (5/663أمحد زمـ يقٞمس زمـ زم٘مر ايمقراق )طمط 

أمحد زمـ يقٞمس زمـ طمُمٛم٣مم أزمق فم٣ٌمس ايمّمٌل إصٌٜم٣مين )فمٛمف ايمدارومْمٛمل ونمغمه، ووم٣مل ايمذهٌل: ؾمٝمخ حمٙمف 

 (0/064()ذىمر 007( )ايمديمٝمؾ/5/663ايمِمدق( )طمط

 (.24أمحد زمـ يقٞمس زمـ ؽمقيد ايمِمددم إزمقدي)يقٞمس

 (.541( وهق وايمد ازمـ يقٞمس اظم٠مرخ )يقٞمس ص614 ايمِمددم أزمق ضمًـ )تأمحد زمـ يقٞمس زمـ فمٌد إفمعم

أمحد زمـ يقٞمس زمـ َمًٝم٤م ايمّمٌل ايمٌٕمدادي أزمق فم٣ٌمس )وشمٗمف ايمدار ومْمٛمل ، ووم٣مل ازمـ أيب ضم٣مسمؿ: حمٙمف ايمِمدق 

 (2/060()فم٣ًمىمر5/664()طمط 

 (.3/78أمحد صمػميؾ أزمق فم٣ٌمس ايمٌٕمدادي )طمط



315 
 

 (3/057()طمط 625ت أمحد رصم٣مء زمـ ؽمٔمٝمد أزمق صمٔمٖمر ايمٖمري٣ميب )

()واهـ( )وم٣مل ايمٛمديؿ: وىم٣من يرَمك زم٣مإلحل٣مد، ووم٣مل أزمق وم٣مؽمؿ ايمٌٙمخل: هذا 466أمحد ؽمٜمؾ أزمق زيد ايمٌٙمخل)ت

 (.0/689رصمؾ َمٓمٙمقم()يم٣ًمن

 (.93أمحر زمـ ومْمـ اهلٚمداين )يٗم٣مل يمف صحٌف وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( )يقٞمس

 (.95أضمٛمػ اجلٛمدي فمٛمف أزمق ومٌٝمؾ اظمٔم٣مهمري )يقٞمس

 (.68زمحر ايم٘مقدم خميم )شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم()سمؿأضمٛمػ اهلالرم أزمق 

 (.6/88()ؾمٝمخ6/63أضمٛمػ زمـ ضم٘مٝمؿ زمـ فمٚمران إصٌٜم٣مين )وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: ٓ أفمرهمف( )يم٣ًمن

 (.6/65أضمٛمػ زمـ ؾمٔمٝم٤م )وم٣مل ايمذهٌل: ٓ ئمرف()يم٣ًمن

 (.0205أضمٛمػ فمـ هٝمثؿ )سمخ

 (.6256أضمٛمػ َمـ آل أيب َمٔمعم فمـ فمروة )سمخ  

 (6/63زمـ طمٙمٝمٖم٥م اجل٣مرودي : يٟميت )يم٣ًمن أضمٛمػ: هق حمٚمد زمـ فمٌد اهلل

 (.7/459أضمقص زمـ فمٌد اهلل إَمقي )فم٣ًمىمر

( 7/50أضمقص زمـ َمٖمّمؾ زمـ نم٣ًمن أزمق أَمٝم٥م ايمٕماليب ايمٌزاز ايمٗم٣م  )يمٝمس زمف زمٟمس وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل( )طمط

 (.6/65)يم٣ًمن

 (.096أضمٝمد زمـ أمحد زمـ ضمن أزمق أمحد ايمٌخ٣مري )ٞمٝم٣ًمزمقر/

 (.8/047)ضم٤مأضمٝمد زمـ ضمًكم ايمًٙمٚمل 

 (.7/51أضمٝمد زمـ ؽمٙمٝمامن أزمق ؽمٔمٝمد ايمٌٙمخل )طمط

 (.8/047أضمٝمد زمـ حمٚمد ايمقراق )ضم٤م

 (.69أطمزم زمـ أيب طمزم ايمْم٣مئل )وم٣مل احل٣مهمظ جمٜمقل()سمؿ

 (.026إطمُمػ زمـ َم٣ميمؽ )وم٣مل احل٣مهمظ: جمٜمقل( )حتٖم٥م/
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 (.6/62أطمُمـ ايمًدود )وم٣مل احلًٝمٛمل: جمٜمقل()يم٣ًمن

 (.6/430)ضم٣مسمؿأطمي زمـ ؾمٚمٝمط أزمق محزة. 

 (.7/424أطمّمؾ زمـ َم٠مَمؾ أزمق ؽمٔمٝمد اجلٝمقم ) فم٣ًمىمر 

 (.7/426()روى فمٛمف مج٣مفم٥م()فم٣ًمىمر623أطمْمؾ زمـ ضم٘مؿ زمـ صم٣مزمر أزمق وم٣مؽمؿ ايمٗمرر )ت

 (.7/423أطمٙم٨م زمـ طم٣ميمد زمـ فمٗمٌف زمـ أيب َمٔمٝمط ) فم٣ًمىمر 

 (.62أطمٛمس زمـ أيب إطمٛمس ايمرومل )رومف/

 (.92أطمٛمس زمـ فمٌد اهلل اخلقٓين )يقٞمس

 (.6/623زمق أؽمٝمد ايمتٚمٝمٚمل ايمٗمِمغم ايمٌٌمي )ضم٣مسمؿإدريس أ

 (.6/20إدريس إفمٚمك ايمٌٌمي وهق ازمـ صمقزمرة سمٗمدم وهق )جمٜمقل ضم٣مل()ضم٣مسمؿ

 (.0216()سمخ6/625إدريس ايمِمٛمٔم٣مين ؽمٚمع مهذان )ضم٣مسمؿ

 (.0177إدريس ايم٘م٣ًمئل أزمق ضمًـ اإلؽمؼمازم٣مذي )صمر 

 (.7/428إدريس زمـ إزمراهٝمؿ أزمق ضمًكم ايمٌٕمدادي ايمقافمظ )فم٣ًمىمر

 (.611إدريس زمـ إزمراهٝمؿ ايمرويُمٛمل أزمق حمٚمد اجلرصم٣من )جمٜمقل ضم٣مل( )صمر

 (.6/627()ضم٣مسمؿ6/67إدريس زمـ إزمراهٝمؿ زمـ حيٝمك زمـ زيد زمـ شم٣مزم٦م )يم٣ًمن

إدريس زمـ أيب إدريس فمٌد اهلل اظمرهٌل ايمزي٣مت اخلقٓين ايمُم٣مَمل )جمٜمقل 

 (7/428()فم٣ًمىمر6/68()يم٣ًمن6/622ضم٣مل()ضم٣مسمؿ

 (.0172)شمٗم٥م دم احلدي٧م( )صمر -ازمـ َم٣مئز-ازم٣مذيإدريس زمـ أيب إؽمح٣مق اإلؽمؼم

 (.610إدريس زمـ أيب إؽمح٣مق اجلرصم٣مين )صمر

 (.6/41إدريس زمـ أيب ايمرزم٣مب ايمُم٣مَمل )ؤمٖمف إزدي()يم٣ًمن

 (.5/04إدريس زمـ صمٔمٖمر أزمق حمٚمد ايمٔمْم٣مر )وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل َمؼموك()طمط
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 (.612( )سمخ6/623إدريس زمـ صمقيري٥م ايمٌٌمي )جمٜمقل ضم٣مل() ضم٣مسمؿ

 (.6/62ـ ضم٣مسمؿ إطمٝمػ ايمقاؽمْمل )وم٣مل ازمـ أيب ضم٣مسمؿ: صدوق شمٗم٥م()ضم٣مسمؿإدريس زم

 (.498إدريس زمـ ضمًكم زمـ ؿم٣مهر ايمٛمًٖمل )خم٤م/

 (.693إدريس زمـ ضم٘مؿ أزمق حيٝمك ايمٔمٛمزي )ومط

 (.7/05إدريس زمـ طم٣ميمد )طمط

 (.6/68إدريس زمـ زي٣مد ايم٘مٖمرسمقر أزمق حمٚمد )وشمٗمف ايمْمقد()يم٣ًمن

 ايمرزم٣مب.إدريس زمـ ؽمٙمٝمامن: هق ازمـ أيب 

 (.5/05()طمط418إدريس زمـ ؿمٜمقي زمـ ضم٘مٝمؿ أزمق حمٚمد ايمٗمْمٝمٔمل )وشمٗمف اخلْمٝم٤م()ت

 (.0/663إدريس زمـ فم٣ٌمس أزمق ؾمج٣مع ايم٘مرصمل )ذىمر

() وم٣مل ايمدارومْمٛمل: شمٗم٥م وهمقق ايمثٗم٥م زمدرصم٥م ،ووم٣مل 696إدريس زمـ فمٌد ايم٘مريؿ أزمق ضمًـ احلداد اظمٗمري )ت

ـ صمزري: إَم٣مم وٌط َمتٗمـ شمٗم٥م، ووم٣مل احل٣مهمظ: أضمد ازمـ َمٛم٣مدي: ىمت٤م ايمٛم٣مس فمٛمف يمثٗمتف وصالضمف، ووم٣مل ازم

 (.03/33( )ؽمغم 023( )حتٖم٥م/652( )إرؾم٣مد/7/03ايمثٗم٣مت َمـ أئٚم٥م ايمٗمراء( )طمط

 (.7/471إدريس زمـ فمٌد اهلل أزمق وم٣مؽمؿ ايمدَمُمٗمل ايمت٣مصمر ) جمٜمقل ضم٣مل ()فم٣ًمىمر 

 (.6/69إدريس زمـ فمٌد اهلل زمـ ؽمٔمد إؾمٔمري ؾمٝمٔمل )يم٣ًمن

 (.03وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل شمٗم٥م()زمروم٣مين/إدريس زمـ فمٌٝمد ايمْمٛم٣مهمز )

 .-سمٗمدم-إدريس زمـ فمٌٝمد اهلل ايمدَمُمٗمل: هق ازمـ فمٌد اهلل زمـ إدريس

 (.6/69ؾمٝمٔمل)يم٣ًمن –أو فمٌد اهلل  -إدريس زمـ فمٌٝمد اهلل

 (.7/05إدريس زمـ فمقم زمـ إؽمح٣مق أزمق وم٣مؽمؿ اظم٠مدب )وشمٗمف اخلْمٝم٤م()طمط

 (.7/070إدريس زمـ فمٚمر زمـ فمٌد ايمٔمزيز زمـ َمروان إَمقي )فم٣ًمىمر 

 (.72إدريس زمـ فمٚمر زمـ فمٌد ايمٔمزيز زمـ َمروان إَمقي )نمرزم٣مء/
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 (.7()طمط652إدريس زمـ فمٝمًك أزمق حمٚمد ايمٗمْم٣من )مل ي٘مـ زمف زمٟمس  وم٣ميمف اخلْمٝم٤م()ت

 (.6/69إدريس زمـ همّمؾ زمـ ؽمٙمٝمامن اخلقٓين أزمق همّمؾ )وشمٗمف ازمـ ٞمج٣مر()يم٣ًمن

 (.6/605()ضم٣مسمؿ7/06إدريس زمـ وم٣مدم اظمدائٛمل )جمٜمقل ضم٣مل()طمط

 (.6/622إدريس زمـ حمٚمد اظمروزي أزمق أمحد ايمرازي )شمٗم٥م وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ

 (.7/470إدريس زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ أيب طم٣ميمد أزمق فمٝمًك إزدي ايمِمقري احلالل )جمٜمقل ضم٣مل()فم٣ًمىمر

 (.8/046إدريس زمـ حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ يقٞمس )ضم٤م

 (.6/69إدريس زمـ حمٚمد زمـ حيٝمك زمـ فمٌد اهلل ايمٔمٙمقي )ؾمٝمٔمل()يم٣ًمن

 (.0217()سمخ6/625إدريس زمـ حمٚمد زمـ يقٞمس زمـ حمٚمد ايمٓمٖمري )ضم٣مسمؿ

 إدريس زمـ َمٛمٌف: هق ازمـ ؽمٛم٣من َمـ رصم٣مل ايمتٗمري٤م.

 (.6/69إدريس زمـ هالل )ؾمٝمٔمل()يم٣ًمن

()صدوق وم٣ميمف ازمـ أيب ضم٣مسمؿ ووم٣مل 639(أو)660إدريس زمـ حيٝمك أزمق فمٚمرو إَمقي اخلقٓين )ت

ل ازمـ ضم٣ٌمن :َمًتٗمٝمؿ احلدي٧م إذا ىم٣من دوٞمف شمٗم٥م وهمقومف أزمقزرفم٥م:رصمؾ ص٣ميما َمـ أهم٣موؾ اظمًٙمٚمكم ووم٣م

 (.0/516( )ضم٣ٌمن 6/325()ضم٣مسمؿ313شمٗم٣مت()ك

 (.7/476إدريس زمـ يزيد أزمق ؽمٙمٝمامن ايمٛم٣مزمٙمز )فم٣ًمىمر

 (.6/69إدريس زمـ يزيد ايمٙمخٚمل فمـ أمحد زمـ فمٌد ايمٔمزيز زمخػم َمقوقع)يم٣ًمن

 (.069إدريس زمـ يقؽمػ ايمٗمراؿمٝمز)فمٙمامء 

 (.6/41أزمق محزة ايمٔمراء اخلقٓين )جمٜمقل ضم٣مل()يم٣ًمن إدريس زمـ يقٞمس زمـ يٛم٣مق

 (.6/623إدريس فمـ ازمـ ضمٛمٖمٝم٥م )ضم٣مسمؿ

 (.6/41إدريس وايمد َمقؽمك زمـ إدريس )يم٣ًمن

 (.0210إدريس وفمٛمف فمٌد ايمٔمزيز زمـ رهمٝمع )سمخ
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 (.6/46آدم اظمرادي أطمق ايمِمغمدم )ؾمٝمٔمل()يم٣ًمن

 (.6/41(.)يم٣ًمن6/628آدم زمـ أيب أوذم )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ 

 (.3/56آدم زمـ أيب َمريؿ )ضم٤م

 (.6/41آدم زمـ إؽمح٣مق زمـ آدم زمـ فمٌد اهلل إؾمٔمري ايمٗمٚمل )جمٜمقل ضم٣مل()يم٣ًمن

 (.6/41آدم زمـ ضمًكم ايمٛمج٣مر ايم٘مقدم أزمق ضمًكم )يم٣ًمن

 (.6/41آدم زمـ ضم٘مؿ ص٣مضم٤م ايم٘مرازمٝمز ايمٌٌمي أزمق فم٣ٌمد )ؤمٖمف ازمـ َمٔمكم()يم٣ًمن

 (.067آدم زمـ طمٙمػ إؽم٘مٛمدراين:)فمٙمامء

 (.627/ 6زمـ ؽمٙمٝمؿ فمـ يقٞمس زمـ ضم٣مرث ونمغمه )ضم٣مسمؿ آدم

 (.54آدم زمـ ؿمريػ ايمٌٌمي )وشمٗمف ايمٔمجقم( )فم٨م

 (.7/359آدم زمـ فمٌد ايمٔمزيز زمـ فمٚمر زمـ فمٌد ايمٔمزيز أزمق فمٚمر إَمقي )فم٣ًمىمر

 (.6/40آدم زمـ فمٌد اهلل زمـ ؽمٔمد إؾمٔمري )ؾمٝمٔمل()يم٣ًمن

 (.0/615)ضم٣ٌمن -ىمٟمٞمف إيت ازمـ َمقؽمك-آدم زمـ فمقم أزمق فمقم اخلقاري

 (.6/40()يم٣ًمن6/627آدم زمـ فمٝمٝمٛمف اهلالرم أطمق ؽمٖمٝم٣من )وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: ٓ حيت٨م زمف يٟميت زم٣مظمٛم٣مىمغم()ضم٣مسمؿ

 (.6/40آدم زمـ هم٣ميد فمـ فمٚمرو زمـ ؾمٔمٝم٤م )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()يم٣ًمن

 (.0206()سمخ6/624آدم زمـ يمززمروم٣من أزمق ؾمٌف ايم٘مقدم )ضم٣مسمؿ

 (.6/46آدم زمـ َمتقىمؾ )ؾمٝمٔمل()يم٣ًمن

 (.6/40د ايمٗمالٞمز أزمق حمٚمد ايمٌٙمخل)يم٣ًمنآدم زمـ حمٚم

 (.7/41()طمط462آدم زمـ حمٚمد زمـ آدم أزمق حمٚمد ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ت

 (.0/615( )ضم٣ٌمن 616آدم زمـ حمٚمد زمـ آدم اخلقاري ايمرازي أزمق حمٚمد روى فمٛمف ازمـ فمدي ونمغمه )صمر

 (068آدم زمـ حمٚمد زمـ فمٚمر زمـ فمثامن زمـ ؽمٔمد زمـ ؽمٔمٝمد زمـ إزمراهٝمؿ ايمتٚمٝمٚمل)فمٙمامء
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 (.0/614( )جمٜمقل ضم٣مل( )ضم٣ٌمن 415زمـ َمقؽمك أزمق فمقم اخلقاري )ت آدم 

 (.6/46آدم زمـ يقٞمس زمـ أيب َمٜم٣مصمر ايمٛمًٖمل )ؾمٝمٔمل()يم٣ًمن

 (.6/40آدم زمٝم٣مع ايمٙم٠ميم٠م )ؾمٝمٔمل()يم٣ًمن

 (.065أدٞم٣من زمـ ؽمٛم٣من)فمٙمامء 

صٙمٝم٣ًٌم دم ( ) وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: وىم٣من وم٣موٝم٣ًم 369أدهؿ زمـ أمحد زمـ أدهؿ أزمق زم٘مر إٞمديمز ٞمزيؾ ومرؿم٥ٌم )ت

 (.671ضم٘مٚمف ومقي٣ًم دم همٜمٚمف وأدزمف( )صف/

 (.98أدهؿ زمـ ضمٓمرة ايمٙمخٚمل ايمراؾمدي )صح٣ميب وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( )يقٞمس

 (.07()ش6/438أدهؿ زمـ ؿمريػ ايمًدود أزمق زممم )شمٗم٥م شمٗم٥م وم٣ميمف أمحد زمـ ضمٛمٌؾ()ضم٣مسمؿ

 (.7/323أدهؿ زمـ حمرز زمـ أؽمٝمد ايم٣ٌمهقم احلٚميص )جمٜمقل ضم٣مل()فم٣ًمىمر

 (.7/327ـ فمٌد ايمٔمزيز )فم٣ًمىمرأدهؿ َمقلم فمٚمر زم

 (.6/46آديؿ زمـ ضمر اخلثٔمٚمل )ؾمٝمٔمل()يم٣ًمن

 (.0280()سمخ6/46آديؿ زمـ فمٌد اهلل زمـ ؽمٔمد إؾمٔمري )ؾمٝمٔمل()يم٣ًمن

 (.6/459آذٞمٝمف ايمٔمٌدي زمٌمي فمـ فمٚمر زمٕمغمه )ضم٣مسمؿ

 (.0278()سمخ6/469أذٞمٝمف فمـ ازمـ فم٣ٌمس )جمٜمقل ضم٣مل()ضم٣مسمؿ

 (.79()سمخ8/02أرؿمٟمة ايمٖمزاري )فم٣ًمىمر

 (.5/462ـ ..أرؿمٟمة )ضم٣مسمؿأرؿمٟمة زم

 (.6/46أرؿمٟمة زمـ أؾمٔم٧م )وه٣مه ازمـ ضم٣ٌمن()يم٣ًمن

 (.6/462()ضم٣مسمؿ3/85أرؿمٟمة زمـ ضم٣مرث اخلثٔمٚمل )ضم٤م

 (.312()ج6/467أرؿمٟمة زمـ ضم٣مزم )ضم٣مسمؿ

 (.8/064أرؿمٟمة زمـ ضمٌٝم٤م )ضم٤م
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 (.0277()سمخ6/467أرؿمٟمة زمـ ضمًكم ايمٌٌمي ايمٌٛم٣مين )جمٜمقل ضم٣مل()ضم٣مسمؿ

 (.8/4)فم٣ًمىمر -ٜم٥ٌمأرؿمٟمة زمـ زهمر زمـ فمٌد اهلل ازمـ ؽم

 أرؿمٟمة زمـ َمٛمذر ايمٌٌمي أزمق ضم٣مسمؿ )سم٘مٙمؿ همٝمف ازمـ فمدي(.

 (.0242()سمخ6/419أرومؿ زمـ أيب أرومؿ ايمٗمرر اظمخزوَمل )صح٣ميب()ضم٣مسمؿ

 (.6/401أرومؿ زمـ أيب أرومؿ زمٌمي سم٣مزمٔمل )ضم٣مسمؿ

 (.7/07أرومؿ زمـ أرومؿ ايمًٙمٚمل )فم٣ًمىمر /

 (.99ازمـ يقٞمس( )يقٞمسأرومؿ زمـ صمٖمٝمٛم٥م ايمتجٝمٌل اظمٌمي )فمداده دم ايمِمح٣مزم٥م وم٣ميمف 

 (.99أرومؿ زمـ صمٖمٝمٛم٥م ايمتجٝمٌل اظمٌمي )فمداده دم ايمِمح٣مزم٥م وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( )يقٞمس

 (.8/60أرومؿ زمـ فمٌد اهلل ايم٘مٛمدي )فم٣ًمىمر

 (.0248()سمخ6/401أرومؿ زمـ ئمٗمقب ايم٘مقدم)ضم٣مسمؿ

 (.7/38أزداد زمـ مجٝمؾ زمـ َمقؽمك زمـ ؽم٣ٌمل )روى فمٛمف مج٣مفمف ()طمط 

 (.0/667حمٚمد ايمٖم٣مرد )ذىمر أزدي٣مر زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ داود أزمق 

 (.94أزرق زمـ دريد )ؽمٜمؿ

 (.6/642أزرق زمـ فمذور زمـ دضمكم زمـ زيٛم٤م آصمري )ضم٣مسمؿ

 (.8/30أزرق زمـ ومرة ايمًٌٝمٔمل )فم٣ًمىمر

 (.0332()سمخ6/404أزهر أزمق ايمٛمجؿ احلامين )جمٜمقل ضم٣مل()ضم٣مسمؿ

 (.0329أزهر أزمق َمٔمٌد )سمخ

 (.8/33أزهر ايم٘مقدم فمـ فمٚمر زمـ فمٌد ايمٔمزيز )فم٣ًمىمر

 (.7/56()شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م()طمط439أزهر زمـ أمحد زمـ محدون: وهق أزهر زمـ أمحد زمـ حمٚمد اخلرومل )ت

 (.008( )ايمديمٝمؾ/7/56أزهر زمـ أمحد زمـ حمٚمد أزمق نم٣مٞمؿ اخلرومل )شمٗم٥م: وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل وايمذهٌل( )طمط
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 (.6/43أزهر زمـ زمًْم٣مم طم٣مدم َم٣ميمؽ )وم٣مل ايمذهٌل: ٓ ئمرف()يم٣ًمن

 (.0376()سمخ6/405ٌٌمي )جمٜمقل ضم٣مل()ضم٣مسمؿأزهر زمـ ضمٖمص ايمٔمٝمًم ايم

 (.6/406أزهر زمـ محٝمّم٥م )ضم٣مسمؿ

() ؾمٝمخ 682ويٗم٣مل أزمق فمٌد اهلل )جمٜمقل ضم٣مل( )ت –أزهر زمـ رؽمتف زمـ فمٌد اهلل أزمق حمٚمد اظم٘مت٤م 

 (.0/667()ذىمر 4/436

 (.657( )إرؾم٣مد/686أزهر زمـ زهمر زمـ صدوم٥م أزمق حمٚمد احليَمل اظمٌمي )فمٛمف مج٣مفم٥م( )ت

 (.6/43()يم٣ًمن8/046ؽمٙمٝمامن اخلرؽم٣مين ايم٘م٣مسم٤م )جمٜمقل ضم٣مل()ضم٤مأزهر زمـ 

 (.6/43أزهر زمـ فمٌد اهلل اخلراؽم٣مين )وم٣مل ايمٔمٗمٝمقم: ضمديثف نمغم حمٖمقظ()يم٣ًمن

 (.011( )يقٞمس615أزهر زمـ فمٌد اهلل زمـ يزيد ايمًٌئل َمٌمي أزمق فمٌد اهلل )ت

 (.٣ً6/53منأزهر زمـ فمٌد اهلل فمـ فمثامن وفم٣ٌمدة )وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: ٓ أدري َمـ هق()يم

 (.0375أزهر زمـ ىمٝمثؿ )سمخ

 (.0371أزهر زمـ حم٣مرب ايمٔمْم٣مر )سمخ

 (.010أزهر زمـ َمًٙمٚم٥م زمـ أزهر ايمٕمْمٝمٖمل َمٌمي)يقٞمس

 (.6/45أزهر زمـ َمٛمذر )ؤمٝمػ وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم()يم٣ًمن

 أزهر زمـ ٞمقح: هق : داهر زمـ ٞمقح يٟميت.

 (8/34أزهر زمـ ويمٝمد احلٚميص )فم٣ًمىمر

 (.8/46أزهر زمـ حيٝمك أزمق حيٝمك)ضم٤م

 (.8/34ر زمـ يزيد اظمرادي احلٚميص )جمٜمقل ضم٣مل()فم٣ًمىمرأزه

 (.52()فم٨م0324أزهر زمـ يزيد زمـ فمٌد يٕمقث ايمٕمْمٝمٖمل )وشمٗمف ايمٔمجقم()سمخ

 (.8/040أزهر زمـ يقٞمس ايمًٚمرومٛمدي )ضم٤م



313 
 

 (.0371أزهر فمـ أٞمٝم٥ًم )سمخ

 (.6/447أزور زمـ فمٝم٣مض ايمّمٌل )جمٜمقل ضم٣مل()ضم٣مسمؿ

أزمق زرفم٥م يمٝمس زمٗمقي ووم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن: ٓ حيت٨م أزور زمـ نم٣ميم٤م )َمٛم٘مر احلدي٧م وم٣ميمف ايم٣ًمصمل ووم٣مل 

 (.6/45زمف()يم٣ًمن

 (.6/683أؽم٣مَم٥م زمـ أيب فمْم٣مء إٞمْم٣مىمل )جمٜمقل ضم٣مل()ضم٣مسمؿ

()مل ي٘مـ دم احلدي٧م زمذاك سمٔمرف وسمٛم٘مر وم٣ميمف 457( أو )ت417أؽم٣مَم٥م زمـ أمحد أزمق ؽمٙمٚم٥م ايمتجٝمٌل اظمٌمي )ت

ي ؽم٤ٌم، ووم٣مل َمًٙمٚم٥م: ىم٣من شمٗم٥م فم٣مظم٣ًم ازمـ يقٞمس ووم٣مل ايمدارومْمٛمل: رأي٦م أهؾ محص يّمٔمٖمقٞمف وٓ أدري ٕ

 (.658( )إرؾم٣مد/6/45زم٣محلدي٧م، ووم٣مل ايمذهٌل: حمدث َم٘مثر فمٛمل زم٣محلدي٧م وايمٗمراءات..( )يم٣ًمن

 (.0558()سمخ6/489أؽم٣مَم٥م زمـ آؽم٣مف ايمٖمٕم٣مري َمٌمي )ضم٣مسمؿ

 (.8/35أؽم٣مَم٥م زمـ ضمًـ زمـ فمٌد اهلل ؽمٙمٝمامن )فم٣ًمىمر

 (.6/42()يم٣ًمن6/612عم ايمِمدق()ضم٣مسمؿأؽم٣مَم٥م زمـ ضمٝم٣من احل٘مٚمل )وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: ضمديثف يدل فم

 (.6/684()ضم٣مسمؿ57أؽم٣مَم٥م زمـ طمريؿ ايمُم٣مَمل )وشمٗمف ايمٔمجقم()فم٨م

 (.8/84أؽم٣مَم٥م زمـ زيد زمـ فمدي أزمق فمٝمًك ايمتٛمقطمل )جمٜمقل ضم٣مل()فم٣ًمىمر

 (.6/42()يم٣ًمن4/59وفمٛمف ضمًكم زمـ فمٌد ايمرمحـ )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ -أؽم٣مَم٥م زمـ ؽمٔمد

 (.8/91أؽم٣مَم٥م زمـ ؽمالم ايمٗمرر )فم٣ًمىمر

( 6/683( )ضم٣مسمؿ6/42أؽم٣مَم٥م زمـ ؽمٙمامن ايمٛمخٔمل وومٝمؾ ايمٔمٛمز ايمُم٣مَمل روى فمٛمف اشمٛم٣من ووشمٗمف اهلٝمثٚمل )يم٣ًمن

 (.0/504)ضم٣ٌمن

 (.77( )نمرزم٣مء/672أؽم٣مَم٥م زمـ صخر زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ فمٌد اظمٙمؽ احلجري إٞمديمز )ت

 (.6/42()يم٣ًمن6/483أؽم٣مَم٥م زمـ فمْم٣مء فمـ ؽمقيد زمـ نمٖمٙم٥م )ضم٣مسمؿ 

 (.095داين )ٞمٝم٣ًمزمقر/أؽم٣مَم٥م زمـ فمقم اهلٚم
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أؽم٣مَم٥م زمـ فمقم زمـ ؽمٔمد ) أو ؽمٔمٝمد( اظمٌمي ايمرازي ) وم٣مل ازمـ يقٞمس: ىم٣من ضمًـ احلدي٧م شمٌت٣ًم، ووم٣مل 

ايمدارومْمٛمل: شمٗم٥م، ووم٣مل ايمِمٖمدي: ىم٣من ضمًـ احلدي٧م ىمثغم ايم٘مت٣مزم٥م شمٗم٥م، ووم٣مل ازمـ صمقزي: ىم٣من شمٗم٥م شمٌت٣ًم..( 

 (.610( )ؽمٜمؿ 659)إرؾم٣مد/

( )ىم٣من ضمًـ احلدي٧م شمًٌت٣م وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( 464رازي أزمق راهمع )تأؽم٣مَم٥م زمـ فمقم زمـ ؽمٔمٝمد زمـ زمُمغم ايم

 (.78)نمرزم٣مء/

 (.6/483أؽم٣مَم٥م زمـ هم٣مرس أزمق َمٝمٚمقن)ص٣ميما وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم()ضم٣مسمؿ 

 (.6/685أؽم٣مَم٥م زمـ يمٝم٧م )ضم٣مسمؿ

 (.7/56أؽم٣مَم٥م زمـ حمٚمد زمـ َمًٔمقد زمـ َمٜمران أزمق زم٘مر ايمدوم٣مق فمٛمف ايمدارومْمٛمل ونمغمه )طمط

 (.0557()سمخ 6/684ايمٔممماء ايمدارَمل )ضم٣مسمؿ أؽم٣مَمف زمـ َم٣ميمؽ زمـ ومٜمْمؿ أزمق 

 (.0/664()ذىمر 431أؽم٣ٌمط زمـ إزمراهٝمؿ اظمٔمدل )ت 

 (.0/663أؽم٣ٌمط زمـ فمٌد اهلل )ذىمر 

 (.0/075أؽم٣ٌمط زمـ فمٌٝمد زمـ أؽم٣ٌمط زمـ حمٚمد ايمٗمرر ايم٘مقدم )دفم٣مء 

 (.621أؽم٣ٌمط زمـ فمٌٝمد زمـ أؽم٣ٌمط زمـ حمٚمد ايمٗمرر ايم٘مقدم )جمٜمقل ضم٣مل( )إرؾم٣مد/

 (.8/95ايمُمٝم٣ٌمين )فم٣ًمىمر  أؽم٣ٌمط زمـ واصؾ

 (0706أؽمتػماق َمقلم أل فمٚمر زمـ ؽمٔمد ) سمخ 

 (.6/631()ضم٣مسمؿ 6/73إؽمح٣مق أزمق ايمٕمِمـ )سمرىمف حيٝمك زمـ ؽمٔمٝمد ووم٣مل: مل ي٘مـ زمث٦ٌم ()يم٣ًمن 

 (.0608()سمخ 6/631إؽمح٣مق أزمق أيٚمـ ايمثٗمٖمل )ضم٣مسمؿ 

 (.6/631إؽمح٣مق أزمقئمٗمقب اظمديٛمل فمـ فمٌد اهلل زمـ ضمًـ )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ()ضم٣مسمؿ 

 (.0607()سمخ 6/649إؽمح٣مق إفمٚمك فمـ فم٣مئُم٥م )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ()ضم٣مسمؿ 

 ( .8/419إؽمح٣مق اخلٝم٣مط فمـ أيب ؽمٙمٝمامن ايمداراين ) فم٣ًمىمر 
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 (.094إؽمح٣مق ايمياب أزمق ئمٗمقب )شمٗم٥م وم٣ميمف ايمدار ومْمٛمل()اؽمؿ ازمٝمف َمقؽمك /سمٗمدم ()ؽمٜمؿ 

 (.6/73إؽمح٣مق ايمٕمزال )هق ازمـ فمٌد اهلل ()جمٜمقل ()يم٣ًمن 

 ( 2/476إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ أزمق ضمًكم ايم٣ٌمصمناوي )طمط 

( )وم٣مل اخلْمٝم٤م : ىم٣من يذىمر زم٣ميمٖمٜمؿ 2/478( ) طمط 680) ت  –ازمـ صمٌؾ  –إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ أزمق وم٣مؽمؿ 

 (2/478ويقصػ زم٣محلٖمظ ( )طمط 

 ( 0/47إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ أزمق ئمٗمقب إزدي ايم٘مقدم ) ؾمٝمٔمل ( )يم٣ًمن 

 (.079إلهائٝمقم ايمٌٌمي )صمرإؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ أزمق ئمٗمقب ا

 (.080إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ أزمق ئمٗمقب ايمْمٙمٗمل اإلؽمؼمازم٣مذي )صمر

 ( 7/086)جمٜمقل ضم٣مل ( )فم٣ًمىمر  -صمٝمش –إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ أزمق ئمٗمقب ايمٖمرنم٣مين 

 ( 6/600( ) ضم٣مسمؿ 7/086إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ اإلؽمؼمازم٣مدي أزمق زم٘مر اجلرصم٣مين ) جمٜمقل ضم٣مل ( )فم٣ًمىمر 

 ( 6/48ؿ اإلهائٝمؾ ايمٌٌمي إن مل ي٘مـ ازمـ أيب إهائٝمؾ همٜمق ) جمٜمقل () يم٣ًمن إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝم

 ( 7/079إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ إؾمٗمر أزمق ئمٗمقب ) جمٜمقل ضم٣مل ( ) فم٣ًمىمر 

 ( 2/470إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ اجلرائري ) طمط 

 (. 415( ) ومط 092إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ اجلرصم٣مين أزمق ئمٗمقب ايمًختٝم٣مين )صمر

 (.0/078() دفم٣مء 081ؿ اجلرصم٣مين ايمًختٝم٣مين أزمق فمٌد اهلل )صمرإؽمح٣مق زمـ إزمراهٝم

 ( 6/47إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ اجلٔمٖمل ) ؾمٝمٔمل ( )يم٣ًمن 

 ( 6/48إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ اجلقيت ايمِمٛمٔم٣مين ايمْمػمي )وم٣مل ازمـ فمدي : َمٛم٘مر احلدي٧م ( )يم٣ًمن 

 (.79س( )نمرزم٣مء/( )ىم٣من شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ يقٞم465إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ اخلراؽم٣مين ايمُم٣مر أزمق ئمٗمقب )ت

 (.066إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ اخلقاص)فمٙمامء 

 إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ ايمدزمري: اؽمؿ صمده: فم٣ٌمد
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 (43إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ ايمرازي ) سمؿ 

 ( 7/084إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ ايمزورين ) فم٣ًمىمر 

 ( 308إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ ايمنطمز اؽمؿ صمده حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ ) ك 

( ) ومط 0616فمقم اخلرؽم٣مين )وم٣مل ايمٌخ٣مري :َمٔمروف احلدي٧م() سمخ  إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ ايمًٚمرومٛمدي أزمق

 ( 6/544()ضم٣ٌمن412

 (.097إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ ايمُم٣ميمٛمجل صمرصم٣مين )صمر

 (.0176)ىمثغم احلدي٧م شمٗم٥م وم٣ميمف اظمْمردم( )صمر -ازمـ يزداد أَمٝمد-إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ ايمِمقدم اإلؽمؼمازم٣مذي

 ( 6/47إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ ايمْمقد ) ٓ ئمرف وطمػمه زم٣مؿمؾ وم٣ميمف ايمذهٌل ( )يم٣ًمن 

 ( 6/618إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ ايمٔمجقم ) اشمٛمل فمٙمٝمف ازمـ َمٔمكم ( )ضم٣مسمؿ 

 إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ ايمٖم٣مرد ؾم٣مذان: يٟميت همٝمٚمـ صمده زيد.

 (.622)صف/ إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ ايمٗمغمواين أزمق ئمٗمقب ايمٖمِمقرم فمٛمف ايمٗم٣م  يقٞمس زمـ فمٌد اهلل

 (.014إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ ايم٘مٝم٣مش يمف سم٣مريخ )يقٞمس

 ( 04/09( )ؽمغم 675إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ ايمٛمٝم٣ًمزمقري ) جمٜمقل ضم٣مل ( )ت 

( ) وشمٗمف ازمـ َمٔمكم ونمٚمزه ازمـ َمديٛمل 644إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ اهلروي أزمق َمقؽمك ايمٌٕمدادي ) ت 

 (417( )ط 6/601()ضم٣مسمؿ0/077..()دفم٣مء

 ( 6/36ؽمْمل اظم٠مدب ) ىمذزمف ازمـ فمدي ( )يم٣ًمن إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ ايمقا

 (.628إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ زمـ أيب ايمقرس ايمٕمزي )فمٛمف مج٣مفم٥م( )إرؾم٣مد/

( 2/483( )شمٗم٥م وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل ( )طمط 416إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ زمـ أيب ضم٣ًمن إٞمامؿمل أزمق ئمٗمقب ) ت 

 (089)ؽمٜمؿ 
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( 2/426صدوق وم٣ميمف ازمـ أيب ضم٣مسمؿ ( )طمط إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ زمـ أيب ىم٣مَمؾ ايم٣ٌمرودي أزمق همّمؾ احلٛمٖمل )

 (6/619)ضم٣مسمؿ 

( ) يم٣ًمن 098إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ زمـ أيب ٞم٣مهمع أزمق ضمًـ ايمٌٕمدادي )َمؼموك دصم٣مل وم٣ميمف ايمدار ومْمٛمل ( )ؽمٜمؿ 

6/34 ) 

 (0/607( )ذىمر 3/57إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ زمـ أمحد زمـ فمٌد اهلل زمـ ئمٝمش اهلٚمداين ايمٛم٣مزمتل ) ؾمٝمخ 

( )طمط 483محد زمـ فمقم اجلرصم٣مين أزمق حمٚمد ايم٘مٝم٣مل ) جمٜمقل ضم٣مل ( )خم٤م /إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ زمـ أ

2/316) 

 (8/011إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ زمـ أمحد زمـ حمٚمد أزمق ئمٗمقب ايمٌٕمدادي ) فم٣ًمىمر 

 (.061إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمْمٝم٥م زمـ زي٣مد إؽمدي)فمٙمامء 

 ازمـ إزمراهٝمؿ زمـ أيب ضم٣ًمن .إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ زمـ إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ )شمٗم٥م ( )وهق 

 ( 6/48إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ زمـ إؽمامفمٝمؾ أزمق فمٚمران ايمٔمٛمزي )ؤمٖمف ايمدارومْمٛمل ( )يم٣ًمن 

إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ زمـ إؽمامفمٝمؾ أزمق حمٚمد ايمًٌتل )وم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن :أضمد ايمٛمٌالء َمـ اظمحدشمكم وايمٔمٗمالء 

ووم٣مل ايمـ ضمجر: ضم٣مهمظ ويمف َمًٛمد( ) ت  اظمتٗمٛمٝمكم ، ووم٣مل ايمذهٌل : حمدث رضم٣مل وىم٣من َمتٗمٛم٣ًم ٞمٌٝماًل فم٣موماًل،

 (.076( )حتٖم٥م/0/561()ضم٣ٌمن7/010(  )فم٣ًمىمر 03/013( )ؽمغم417

 (7/010إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ ؽمٙمٝمامن ايمثٗمٖمل ايمّم٣مَمدي ) جمٜمقل ضم٣مل ( )فم٣ًمىمر 

 (2/311إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ حمٚمد إود أزمق ضمًكم إٞمِم٣مري )وشمٗمف اخلْمٝم٤م ( )طمط 

 (2/488إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ زمـ أهمٙما أزمق ئمٗمقب إٞمِم٣مري ايمزرومل)طمط 

 (6/36إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ زمـ زمُمغم )وم٣مل ايمذهٌل ٓ أفمرهمف وؤمٖمف ايمدار ومْمٛمل ( )يم٣ًمن  

 (.0170إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ زمـ زمقىمرد اإلؽمؼمازم٣مذي أزمق وم٣مؽمؿ )جمٜمقل ضم٣مل( )صمر 

 (.0171ب )صمر إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ زمـ زمقىمرد اإلؽمؼمازم٣مذي أزمق ئمٗمق
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 ( 7/014( )روى فمٛمف مج٣مفم٥م ( )فم٣ًمىمر 467إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ زمـ زمٝم٣من أزمق ئمٗمقب اجلقهري )ت 

()وم٣مل ازمـ يقٞمس: َم٣م فمٙمٚم٦م إٓ 692إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ زمـ صم٣مزمر أزمق ئمٗمقب ايمتجٝمٌل اظمٌمي ايمٗمْم٣من ) ت 

 (. 013()يقٞمس698طمغمًا()ومط 

 (319( )ص٣ميما ( )ك /689ت  إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ زمـ صمرير ايمٌُم٣مين اجلريري )

إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ زمـ صمٔمٖمر ايمٌٕمدادي أزمق ئمٗمقب ايم٘م٣منمٛمدي )وم٣مل ايمدار ومْمٛمل :رأيتٜمؿ يثٛمقن فمٙمٝمف ودم 

 ( وهق ازمـ أمحد زمـ صمٔمٖمر أيت.405ضمديثف أو ه٣مم () ت 

( )ووم٣مل اإلدريز : يٗمع دم روايتف اظمٛم٣مىمغم وأرصمق 659إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ زمـ صمٔمٖمر ايمقافمظ ايمٛم٣مزمٙمز ) ت 

 (. 6/30أن ي٘مقن َمـ صمٜم٥م َمُم٣مخيف( )يم٣ًمن 

 (.094إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ زمـ صمالب أزمق ئمٗمقب اجلرصم٣مين )صمر

 صمده حمٚمد زمـ مجٝمؾ يٟميت.( همٝمٚمـ اؽمؿ 401)ت  –ؾمٚم٥م  –إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ زمـ مجٝمؾ أزمق ئمٗمقب إصٌٜم٣مين 

 (6/47إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ زمـ ضم٣مسمؿ إٞم٣ٌمري )َمؼموك وم٣ميمف ايمدار ومْمٛمل ( )يم٣ًمن 

 (6/31إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ زمـ طم٣ميمد اظم٠مذن أزمق زم٘مر اجلرصم٣مين )وشمٗمف ايمًٜمٚمل ( )يم٣ًمن 

 (.0129 إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ زمـ طم٣ميمد زمـ حمٚمد ايمْمٙمٗمل اظم٠مذن أزمق زم٘مر اإلؽمؼمازم٣مذي )شمٗم٥م دم احلدي٧م( )صمر

 (2/477إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ زمـ طمِمٝم٤م إٞم٣ٌمري )طمط 

( )طمط 087( ) وشمٗمف اخلْمٝم٤م ( )ؿم٤م 403إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ زمـ طمٙمٝمؾ أزمق ئمٗمقب اجلالب )ت  

3/496) 

 ( 0/661إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ زمـ داود أزمق ئمٗمقب اظم٘مت٤م )ذىمر 

 (088( )ؿم٤م 2/483إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ زمـ رصم٣مء ايمدود إٞم٣ٌمري )طمط 

 (2/472( )جمٜمقل ضم٣مل ( )طمط 673إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ زمـ زي٣مد اظمٗمرئ أزمق ئمٗمقب اظمٛم٣مدي )ت 
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إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ زمـ زيد زمـ ؽمٙمٚم٥م أزمق فمثامن ايمتٚمٝمٚمل اظمٔمدل )شمٗم٥م َمٟمَمقن وم٣ميمف أزمق ايمُمٝمخ وأزمق ٞمٔمٝمؿ ( )ت 

 ( 3/617( )ؾمٝمخ 0/661( )ذىمر 431

زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ فمٚمر زمـ زيد ايمٛمٜمُمقم أزمق زم٘مر هق ازمـ إزمراهٝمؿ  –ؾم٣مذان–إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ زمـ زيد

()صدوق وم٣ميمف ازمـ أيب ضم٣مسمؿ ووم٣مل ايمذهٌل : اإلَم٣مم اظمحدث ايمِمدوق ووم٣مل ازمـ ضمجر 627ايمٖم٣مرد)ت 

 (6/600()ضم٣مسمؿ06/486()ؽمغم 301:رأي٦م يمف نمرائ٤م وَمٛم٣مىمغم() ك 

( )ؤمٝمػ 684أزمق وم٣مؽمؿ ) ت  إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ زمـ ؽمٛمكم : هق ازمـ إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ ضم٣مزم زمـ ؽمٛمكم

 (. 022( )حتٖم٥م/6/36وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل () يم٣ًمن 

 (300إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ زمـ ؽمٜمؿ اظمِمٝميص )ك 

 ( 0/605( )ذىمر 631إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ زمـ ص٣ميما زمـ زي٣مد ايمٔمٗمٝمقم أزمق ئمٗمقب )

 ( 7/012إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ زمـ ص٣ميما زمـ فمقم اهل٣مؾمٚمل ايمِم٣محلل) سم٣ميمػ()فم٣ًمىمر 

 (.015( )ص٣ميما وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( )يقٞمس446زمراهٝمؿ زمـ صٝمٖمقن أزمق ئمٗمقب اظمٌمي )تإؽمح٣مق زمـ إ

()وم٣مل ايمدار ومْمٛمل :صدوق ووم٣مل ازمـ 685إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ زمـ فم٣ٌمد ايمدزمري أزمق ئمٗمقب ايمِمٛمٔم٣مين )ت 

فمدي :وومع دم ضمديثف َمٛم٣مىمغم ووم٣مل َمًٙمٚم٥م: ٓ زمٟمس زمف، ووم٣مل ايمذهٌل: َم٣م ىم٣من ايمرصمؾ ص٣مضم٤م ضمدي٧م يم٘مـ 

فمٌد ايمرزاق أضم٣مدي٧م َمٛم٘مرة...، وذىمر احل٣مهمظ ؽمٛمدًا هذا همٝمف ووم٣مل: رصم٣ميمف شمٗم٣مت أشم٣ٌمت َمٔمروهمقن( روى فمـ 

 (.028( )حتٖم٥م/622( )إرؾم٣مد/6/34)يم٣ًمن 

 (.089إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ زمـ فمٌد ايمرمحـ اجلرصم٣مين )صمر

 إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ زمـ فمٌد اهلل )ؾم٣مذان ( سمٗمدم اؽمؿ صمده زيد .

( )خم٤م 304أمحد زمـ فمٚمرو أزمق فمقم ايمٔمٚمروي )وشمٗمف ايمٖم٣مرد ( )ت  إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ زمـ فمٌد اهلل

/486.) 

 (.6/617إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ زمـ فمٌد اهلل زمـ ضم٣مرشم٥م إٞمِم٣مري )ضم٣مسمؿ 



321 
 

 (.7/017إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ زمـ فمٌد ايمقاضمد ايمٔمٌز )فم٣ًمىمر 

 (0614( )سمخ 6/617إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ زمـ فمٗم٥ٌم َمقلم آل ززمغم ايمٗمرر )ضم٣مسمؿ 

 (099إزمراهٝمؿ زمـ فمقم زمـ ص٣ٌمح ) َمؼموك وم٣ميمف ايمدار ومْمٛمل ( )ؽمٜمؿ  إؽمح٣مق زمـ

 (0610إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ زمـ فمٙمٝم٥م إؽمدي ايمٌٌمي ) سمخ 

إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ زمـ فمامر أزمق ئمٗمقب إٞمِم٣مري ايمٔم٣ٌمد ايمٛمٝم٣ًمزمقري )سمرك ايمروايف فمٛمف ضم٣ًمن ايمٖمٗمٝمف ( )يم٣ًمن 

6/34) 

 (.082إزمراهٝمؿ ايمٖمٗمٝمف )ٞمٝم٣ًمزمقر/إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ زمـ فمٚمرويف ايمٌخ٣مري أزمق 

 (303إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ زمـ فمٝمًك زمـ َمًٙمٚم٥م ) ك 

 (6/30إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ زمـ نم٣ميم٤م ايمًٙمٚمل أزمق أيقب ايمٌٌمي ) يٕمرب وم٣ميمف ازمـ ضم٣ٌمن ( )يم٣ًمن 

 (.012( )يقٞمس657إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ زمـ نمٚمر زمـ ضمِمكم ايمٕم٣ًمين أزمق ئمٗمقب اظمٌمي )ت

 (2/497( )طمط 407أزمق ئمٗمقب ) جمٜمقل ضم٣مل ( ) ت  إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ زمـ وم٣مزمقس

 ( 7/001إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ زمـ وم٣مؽمؿ أزمق ئمٗمقب ايمٛمٝم٣ًمزمقري ) جمٜمقل ضم٣مل ( )فم٣ًمىمر 

 ( 0/661إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ زمـ ومران )ذىمر 

 ( 6/31( )ؾمٝمخ 0/605إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ زمـ ومرة )ذىمر 

  –يٟميت  –إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ زمـ َم٣مه٣من :اؽمؿ صمده َمٝمٚمقن 

 (.090( )روى فمٛمف مج٣مفم٥م( )صمر447إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد أزمق ئمٗمقب ايمٌحري احل٣مهمظ اجلرصم٣مين )ت

/ 05( )ؽمغم 441إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد أزمق ئمٗمقب اجلرصم٣مين ايمٌحري )شمٗم٥م ضم٣مهمظ وم٣ميمف طمٙمٝمؾ ( )ت 

370  ) 

 (.085احل٣مىمؿ( )ٞمٝم٣ًمزمقر/إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد اخلزرصمل أزمق ئمٗمقب ايمٔمامري ) أشمٛمك فمٙمٝمف 



321 
 

( ) طمط 415()وشمٗمف ايمدار ومْمٛمل ( )ومط 626إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد ايمِمٖم٣مر أزمق ئمٗمقب )ت 

2/473 ) 

( )وم٣مل أزمق ايمُمٝمخ: ؾمٝمخ صدوق 404إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ مجٝمؾ أزمق ئمٗمقب إصٌٜم٣مين )ت 

( 0/608: ايمُمٝمخ ايمثٗم٥م اظمٔمٚمر( )ذىمر ص٣مضم٤م أصقل ىمثغم ايمٕمرائ٤م، ووم٣مل ازمـ َمردويف: شمٗم٥م، ووم٣مل ايمذهٌل

 (.627( )إرؾم٣مد/3/01)ؾمٝمخ 

إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ ضم٣مزم أزمق وم٣مؽمؿ اخلتقم )وم٣مل ايمدار ومْمٛمل : يمٝمس زم٣ميمٗمقى، ووم٣مل احل٣مهمظ: 

( 2/480()طمط 684ؤمٝمػ، وذىمر ضمديث٣ًم َمقوقفم٣ًم شمؿ وم٣مل: واظمتٜمؿ زمف اخلتقم()ت

 (.022()حتٖم٥م/6/36)يم٣ًمن

 ( 7/005ؿ زمـ حمٚمد زمـ ؽمٙمٝمامن أزمق ئمٗمقب إٞمِم٣مري ) جمٜمقل ضم٣مل ( )فم٣ًمىمر إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝم

إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ أزمق ئمٗمقب ايمنطمز اهلروي ايمٗمراب ) َمُمٜمقر ضم٣مهمظ ( ) خم٤م 

 ( 07/571() ؽمغم 480

( 6/600سمؿ ( )ضم٣مسمؿ ) صدوق وم٣ميمف ازمـ أيب ضم٣م –ؾم٣مذان  –إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل ايمٛمٜمُمقم 

 سمٗمدم همٝمٚمـ صمده زيد

() 7/007إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ فمروة أزمق فمٌٝمد اهلل ايمُم٣مَمل ايمٌٌمي )روى فمٛمف مج٣مفم٥م () فم٣ًمىمر  

 ( 6/600ضم٣مسمؿ 

 (.091إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ فمالء أزمق ئمٗمقب اجلرصم٣مين )صمر

 ( 305إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ حيٝمك ) ك 

 ( 2/313( ) طمط 369إزمراهٝمؿ زمـ خمٙمد أزمق همّمؾ ايم٣ٌمومرضمل ) صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ( )ت إؽمح٣مق زمـ 

 ( 02/79إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ زمـ َمنة ايمتجٝمٌل أزمق إزمراهٝمؿ اظم٣ميم٘مل )وم٣مل ازمـ همر  : ىم٣من ضم٣مهمٓم٣م ً ( )ؽمغم 

 ( 2/446( ) طمط 604إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ زمـ َمٔمٚمر أزمق اهلذيؾ اهلذرم )ت ومٌؾ 
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 ( 6/601زمـ َمقؽمك أزمق َمقؽمك اهلروي )شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم ( )ضم٣مسمؿ إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ 

 ( 06/517إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ زمـ َمقؽمك ايمقزدورم )ؽمغم 

 (.088إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ زمـ َمقؽمك ايمقزدورم ايمٔمِم٣مر اجلرصم٣مين، صٛمػ اظمًٛمد )صمر

 ( 2/498( ) روى فمٛمف مج٣مفم٥م ( )طمط 461إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ زمـ َمقؽمك زمـ أزر أزمق وم٣مؽمؿ ايمٕمزال ) ت

إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ زمـ َمقؽمك زمـ ٞمِمغم اجلالب اظمٌمي )ىمت٦ٌم فمٛمف وىم٣من ص٣ميما احلدي٧م وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( 

 (.017( )يقٞمس698)ت

( )فم٣ًمىمر 00/069ُمٜمقر ( )ؽمغم ( ) َم645إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ زمـ َمٝمٚمقن ايمتٚمٝمٚمل أزمق حمٚمد اظمقصقم ) ت 

 ( 2/448( ) طمط 8/036

 ( 097إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ زمـ ٞم٣مهمع )وم٣مل ايمدار ومْمٛمل : صدوق ( )ؽمٜمؿ 

إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ زمـ ٞمًْم٣مط اظمدين أزمق ئمٗمقب ) َمٛم٘مر احلدي٧م وم٣ميمف ايمٔمٗمقم وازمـ صم٣مرود ( )وؤمٖمف آطمرون 

 ( 6/31( )يم٣ًمن 

زم٣ميمًكم( ايمٛمٝم٣ًمزمقري ) وم٣مل ايمذهٌل : ىم٣من شمٗم٥م  -تل) أو ايمًٌتلإؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ زمـ ٞمٌم أزمق ئمٗمقب ايمٌُم

() 6/565( )ضم٣ٌمن7/025( )فم٣ًمىمر 414ضم٣مهمٓم٣ًم، ووم٣مل ازمـ ضمجر: ضم٣مهمظ ويمف َمًٛمد()ت زمٔمد

 (. 070حتٖم٥م/

 ( 478إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ زمـ ٞمٌمويف زمـ ؽمحٛم٣مم أزمق إزمراهٝمؿ ايمًٚمرومٛمدي )وشمٗمف ايمٖم٣مرد ( ) خم٤م /

 ( اؽمؿ صمده َمقؽمك زمـ ٞمِمغم ـ سمٗمدم. 302ك  إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ زمـ ٞمِمغم )

( ) فم٣ًمىمر 05/378( )روى فمٛمف مج٣مفم٥م() ؽمغم 443إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ زمـ ه٣مؾمؿ أزمق ئمٗمقب إذرفمل )ت 

7/022 ) 

 (.626إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ زمـ وه٤م اظم٣ميمٗمل فمٛمف َمٔمقذ زمـ داود )صف/

 (.018( )يقٞمس651إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ زمـ ئمٗمقب اظمٌمي أزمق ئمٗمقب اخلٖم٣مف )ت
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 ( 6/48إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ فمـ أيب ومالزم٥م ) جمٜمقل ( ) يم٣ًمن 

 ( 6/36( ) يم٣ًمن 6/612إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ فمـ ايمزهري ) جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( ) ضم٣مسمؿ 

 (.624إؽمح٣مق زمـ أيب إزمراهٝمؿ ايمنومًْمل )صف/

 (.0/508إؽمح٣مق زمـ أيب إزمراهٝمؿ زمـ إؽمح٣مق ايمت٣مصمر اظمروزي )جمٜمقل ضم٣مل( )ضم٣ٌمن 

 ـ أيب إؽمح٣مق ايمُمٝم٣ٌمين: هق ازمـ ؽمٙمٝمامن .إؽمح٣مق زم

 (.0609()سمخ 6/604إؽمح٣مق زمـ أيب إؽمح٣مق فمـ أيب هريرة )ضم٣مسمؿ 

 (.490إؽمح٣مق زمـ أيب أؽمٔمد زمـ إزمراهٝمؿ أزمقإزمراهٝمؿ ايمْمرَم٣مضمل )خم٤م/

 ( .8/082إؽمح٣مق زمـ أيب أيقب زمـ طمٙمد زمـ فم٣ٌمد ـ ازمـ أيب ؽمٖمٝم٣من ـ ) فم٣ًمىمر 

 (.9/50إؽمح٣مق زمـ أيب صمٔمٖمرايمقاؽمْمل )ضم٤م 

 (.0662()سمخ 6/664إؽمح٣مق زمـ أيب صمٖمٔمر ايمٖمراء)جمٜمقل ضم٣مل()ضم٣مسمؿ 

 (.0667()سمخ 6/608إؽمح٣مق زمـ أيب ضمٌٝم٥ٌم )ضم٣مسمؿ 

 -سمٗمدم-إؽمح٣مق زمـ أيب ضم٣ًمن: هق ازمـ إزمراهٝمؿ زمـ أيب ضم٣ًمن

 (.6/604إؽمح٣مق زمـ أيب ؽمح٣مق فمـ َمًٙمؿ زمـ ي٣ًمر)ضم٣مسمؿ 

 (.485إؽمح٣مق زمـ أيب ؽمٔمٝمد زمـ محقد أزمق وم٣مؽمؿ ايمِمقدم )خم٤م /

 ح٣مق زمـ أيب ؾمداد : هق ازمـ ذدم يٟميت زمٔمده .إؽم

 (.6/58()يم٣ًمن 6/662إؽمح٣مق زمـ أيب ؿمريٖم٥م )وم٣مل أزمقضم٣مسمؿ : جمٜمقل ()ضم٣مسمؿ 

 (.6/58إؽمح٣مق زمـ أيب ؿمٙمح٥م ايمدَمٝم٣مؿمل )جمٜمقل وم٣ميمف َمًٙمٚم٥م ()يم٣ًمن 

 (.6/644إؽمح٣مق زمـ أيب ىم٣مَمؾ ايم٣ٌمرودي )صدوق وم٣ميمف أزمقضم٣مسمؿ ()ضم٣مسمؿ

 (. 30()سمؿ 0678()سمخ 6/646إؽمح٣مق زمـ أيب ىمٜمٙم٥م ـ أو ايم٘مٜمتٙمف ايم٘مٛمدي )ضم٣مسمؿ 

 إؽمح٣مق زمـ أيب ٞم٣ٌمسمف :هق ازمـ ذدم ـ سمٗمدم ـ .
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إؽمح٣مق زمـ أيب حيٝمك ايم٘مٔمٌل )ؤمٖمف ايمدار ومْمٛمل ووه٣مه ازمـ ضم٣ٌمن وازمـ فمدي ووم٣ميمف ايمذهٌل : ه٣ميمؽ، ووم٣مل 

 (.086( )حتٖم٥م/6/74احل٣مهمظ: ؤمٝمػ()يم٣ًمن 

 (.6/73يد )وم٣مل ايمذهٌل :ٓ ئمرف ()يم٣ًمن إؽمح٣مق زمـ أيب يز

 (.6/604إؽمح٣مق زمـ أضمٌقم احلٌقم )ضم٣مسمؿ  

 (.8/98إؽمح٣مق زمـ أمحد أزمقئمٗمقب ايمْم٣مئل)فم٣ًمىمر 

 (.602إؽمح٣مق زمـ أمحد زمـ أؽم٣مَم٥م ايمتجٝمٌل صقازمف أؽم٣مَمف زمـ أمحد )ؽمٜمؿ 

َمٌم ـ يثٛمقن  ( )وم٣مل ايمدار ومْمٛمل: رأيتٜمؿ ـ أهؾ405إؽمح٣مق زمـ أمحد زمـ صمٔمٖمر أزمق ئمٗمقب ايم٘م٣منمدي )ت

 (.6/542()ضم٣ٌمن6/32()يم٣ًمن 2/494فمٙمٝمف ودم ضمديثف وهؿ ()طمط 

 (.84( )نمرزم٣مء/405إؽمح٣مق زمـ أمحد زمـ صمٔمٖمر ايمٗمْم٣من ايمٌٕمدادي )ت

إؽمح٣مق زمـ أمحد زمـ ؾمٝم٧م زمـ ٞمٌم. أزمقٞمٌمايمٌخ٣مري ايمِمٖم٣مر ) وم٣مل احل٣مىمؿ: َم٣م رأي٦م زمٌخ٣مرى دم ؽمٛمف دم ضمٖمظ 

 (.481()خم٤م /2/314( )طمط 091ايمٔمٙمؿ( )ٞمٝم٣ًمزمقر/ إدب وايمٖمٗمف وومد ؿمٙم٤م احلدي٧م دم أٞمقاع َمـ

 (.482إؽمح٣مق زمـ أمحد زمـ فمٌد ايمٔمزيززمـ ضم٣مَمد أزمقئمٗمقب ايمزاهد )وشمٗمف ايمٖم٣مرس()خم٤م/

 (.0/660إؽمح٣مق زمـ أمحد زمـ فمقم زمـ إزمراهٝمؿ زمـ ومقيمقيف أزمقئمٗمقب ايمت٣مصمر)ذىمر 

 ( .2/399() طمط 332إؽمح٣مق زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ أزمق ضمًكم ايم٘م٣مذي )وشمٗمف اخلْمٝم٤م ( )ت

 (.361()وشمٗمف اخلٙمٝمقم()ك 675إؽمح٣مق زمـ أمحد زمـ َمٜمران زمـ طمزاز)ت 

( )وم٣مل ايمذهٌل: اإلَم٣مم اظمٗمرئ اظمحدث وىم٣من شمٗم٥م َمتٗمٛم٣ًم( 418إؽمح٣مق زمـ أمحد زمـ ٞم٣مهمع اخلزافمل اظم٘مل )ت 

 (.0/077( )دفم٣مء 689/ 03)ؽمغم 

 (.8/98إؽمح٣مق زمـ أمحد فمـ صمٔمٖمر ايمٖمرزم٣ميب)فم٣ًمىمر 

 (.6/32يس إؽمقاري ايمٌٌمي أزمق ئمٗمقب)سمرىمف ازمـ َمدين()يم٣ًمن أؽمح٣مق زمـ إدر

 (.061إؽمح٣مق زمـ إدريس زمـ فمٌد ايمرضمٝمؿ اظم٣ٌمرىمل )شمٗم٥م: وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل( )ايمديمٝمؾ/
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 (.6/32إؽمح٣مق زمـ إدريس فمـ إزمراهٝمؿ )اهتٚمف ايمذهٌل()يم٣ًمن 

 (.6/47إؽمح٣مق زمـ آدم زمـ فمٌد اهلل زمـ ؽمٝمٔمد إؾمٔمري ايمٗمٚمل)يم٣ًمن 

 ( 2/56) ضم٤م إؽمح٣مق زمـ أزرق 

 (.6/606إؽمح٣مق زمـ إؽمامفمٝمؾ ايمٌٕمدادي)جمٜمقل ضم٣مل()ضم٣مسمؿ 

 إؽمح٣مق زمـ إؽمامفمٝمؾ اجلٙم٘مل إصٖمٜم٣مين: هق اؽمؿ صمده َمقؽمك زمـ َمٜمران .

 ( .8/085إؽمح٣مق زمـ إؽمامفمٝمؾ ايمدَمُمٗمل ) فم٣ًمىمر 

 (.6/606إؽمح٣مق زمـ إؽمامفمٝمؾ ايمرازي أزمق يزيد ـ ضمٝمقيف ـ )أرصمق أٞمف صدوق وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم()ضم٣مسمؿ 

 (.087ق زمـ إؽمامفمٝمؾ ايمرازي أزمق ئمٗمقب )صمرإؽمح٣م

( )ذىمر 6/698( ـ اؽمؿ صمده ؽم٘مكم )ؾمٝمخ 620إؽمح٣مق زمـ إؽمامفمٝمؾ ايمٖمٙمٖمالين إصٌٜم٣مين أزمق ئمٗمقب)ت 

0/602.) 

 (.8/061إؽمح٣مق زمـ إؽمامفمٝمؾ ايمٗمٙمٗمل)ضم٤م 

 (.6/37إؽمح٣مق زمـ إؽمامفمٝمؾ ايمٛمٝم٣ًمزمقري)ؾمٝمٔمل()يم٣ًمن 

 ( .8/083ضمًكم ايمْم٣مهري ) فم٣ًمىمر إؽمح٣مق زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ أزمق 

 (.060إؽمح٣مق زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ زمـ َمِمٔم٤م ايمْم٣مهري)فمٙمامء 

 (.6/32إؽمح٣مق زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ مح٣مد زمـ زيد ايمٌٌمي )وه٣مه ايمٔمجقم ووشمٗمف احل٣مهمظ وداهمع فمٛمف()يم٣ًمن 

 (.0/602إؽمح٣مق زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ ؽم٘مكم ايمٖمٙمٖمالين )ذىمر 

زمـ َمٜمران اجلٙم٘مل آصٖمٜم٣مين أزمق ئمٗمقب ايمت٣مصمر )وشمٗمف أزمقٞمٔمٝمؿ إؽمح٣مق زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ َمقؽمك 

 (.0/607()ذىمر 4/611وأزمقايمُمٝمخ()ؾمٝمخ 

 (.6/37إؽمح٣مق زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ ٞمقزمخ٦م)وشمٗمف ايمْمقد()يم٣ًمن 

 (.0603إؽمح٣مق زمـ إؽمامفمٝمؾ فمـ فمٚمروزمـ أيب ومٝمس )سمخ 



326 
 

 (.8/085إؽمح٣مق زمـ أؾمٔم٧م زمـ ومٝمس )فم٣ًمىمر 

 (.6/87()يم٣ًمن 8/010يمٌٌمي )ؤمٖمف ايم٣ًمصمل ()ضم٤م إؽمح٣مق زمـ أَمٝم٥م أيب فم٣ٌمد ايمٕمامَمل ا

 (.03إؽمح٣مق زمـ زمريد ايم٘مقدم )ؤمٝمػ()ذيؾ /

 (.6/37إؽمح٣مق زمـ زمريدة ايمُم٣مَمل ايمُم٣مفمر)يم٣ًمن 

 إؽمح٣مق زمـ زمزرج ايمٖم٣مرد اظمٌمي  .

( 019إؽمح٣مق زمـ زمزرج َمٌمي ؾمٝمخ يمٙمٝم٧م زمـ ؽمٔمد)جمٜمقل ضم٣مل( )صمّٜمٙمف احل٣مىمؿ وؤمٖمف إزدي( )يقٞمس

 (.6/37)يم٣ًمن 

 (.6/603زمـ زممم ايمٌزار ايمرازي)وم٣ميمف أزمقضم٣مسمؿ: صدوق()ضم٣مسمؿ  إؽمح٣مق

()ىمذزمف ازمـ َمديـ ونمغمه، ووم٣مل احل٣مهمظ: واهل 612إؽمح٣مق زمـ زممم زمـ حمٚمد أزمقضمذيٖم٥م ايمٌخ٣مري )ت 

 (.073( )حتٖم٥م/2/462()طمط 8/087()فم٣ًمىمر 6/37احلدي٧م ؽم٣مومط، َمؼموك()يم٣ًمن 

()ىمذزمف أزمقزم٘مر زمـ أيب ؾمٝم٥ٌم، ووم٣مل 668يض )ت إؽمح٣مق زمـ زممم زمـ َمٗم٣مسمؾ أزمق ئمٗمقب ايم٘م٣مهقم ايم٘مقدم راهم

 (.074( )حتٖم٥م/6/39()يم٣ًمن 2/468احل٣مهمظ: أضمد اظمؼموىمكم()طمط 

 (.098إؽمح٣مق زمـ زم٘مر اجلرصم٣مين أزمق ضمًكم ايمُم٣مهمٔمل )صمر

 (.2/491()طمط 087إؽمح٣مق زمـ زمٛم٣من زمـ َمٔمـ إٞمامؿمل)شمٗم٥م وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل()ؽمٜمؿ 

()وم٣ميمف أزمقضم٣مسمؿ: صدوق ووشمٗمف اخلْمٝم٤م ، ووم٣مل 656ت إؽمح٣مق زمـ هبٙمقل زمـ ضم٣ًمن ايمتٛمقطمل أزمق ئمٗمقب)

ايمذهٌل : احل٣مهمظ ايمٛم٣مومد اإلَم٣مم ىم٣من َمُمٜمقرًا زمًٔم٥م احلٖمظ وومد ضُمٖمظ فمٙمٝمف زمٔمض إهمراد وايمٕمرائ٤م ىمام حيِمؾ 

 (.6/548()ضم٣ٌمن06/389()ؽمغم 6/603()ضم٣مسمؿ 2/422يم٘م٣ٌمر احلٖم٣مظ()طمط 

 (.6/56ن إؽمح٣مق زمـ شم٣مزم٦م فمـ أزمٝمف )ٓيدري َمـ هق وم٣ميمف احلًٝمٛمل()يم٣ًم

 (.5/093إؽمح٣مق زمـ شمٔمٙم٥ٌم أزمقصٖمقان احلٚمغمي احلٚميص )ؤمٖمف أزمقضم٣مسمؿ(وهق ايمذي زمٔمده )فم٣ًمىمر 

 (.51إؽمح٣مق زمـ شمٔمٙم٥ٌم اهلروي أزمق َمقؽمك ايمٌٕمدادي )شمٗم٥م()ذيؾ
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 (.6/605()ضم٣مسمؿ 6/56إؽمح٣مق زمـ شمٔمٙم٥ٌم فمـ َم٘محقل )جمٜمقل َمٛم٘مر احلدي٧م وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()يم٣ًمن 

 (،8/017إؽمح٣مق زمـ صم٣مزمر )ضم٤م 

 (.٣6/56مق زمـ صمرير زمـ يزيد زمـ صمرير زمـ فمٌد اهلل ايمٌجقم أزمق فمٌد اهلل )يم٣ًمن إؽمح

 إؽمح٣مق زمـ مجٝمؾ إصٌٜم٣مين: هق إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ مجٝمؾ.

 (.6/56إؽمح٣مق زمـ صمٛمدب ايمٖمرائيض)يم٣ًمن 

 (.2/425()طمط 6/608إؽمح٣مق زمـ ضم٣مسمؿ زمـ زمٝم٣من ايمٔمالف اظمدائٛمل )وشمٗم٥م اخلْمٝم٤م()ضم٣مسمؿ 

 ( .2/483( ) طمط 697ضم٣مصم٤م زمـ شم٣مزم٦م اظمٔمدل ) وشمٗم٥م اخلْمٝم٤م ( ) ت إؽمح٣مق زمـ 

 (.075( )حتٖم٥م/8/092إؽمح٣مق زمـ ضم٣مرث أزمق ضم٣مرث ايمٗمرر ايمدَمُمٗمل )وم٣مل احل٣مهمظ: ؤمٝمػ()فم٣ًمىمر 

 (.085إؽمح٣مق زمـ ضم٣مرث اجلرصم٣مين)صمر

يم٣ًمن إؽمح٣مق زمـ ضم٣مرث ايم٘مقدم )ؤمٖمف أمحد ووم٣مل ايمٔمٗمٝمقم: يت٘مٙمٚمقن همٝمف وهمٝمف ٞمٓمر ، ووم٣مل:وصم٤م سمرىمف()

6/56.) 

 (.6/54إؽمح٣مق زمـ ضم٣مرث دَمُمٗمل َمٔمٚمر)جمٜمقل وم٣ميمف ايمذهٌل()يم٣ًمن 

 (.6/067إؽمح٣مق زمـ ضمج٣مج ايمْم٣مضمقين اظمٗمرئ )جمٜمقل ضم٣مل()ضم٣مسمؿ 

 (.064إؽمح٣مق زمـ ضمذيٖم٥م ايمٔمْم٣مر)ؿمػمي 

 (.2/462()طمط 8/098إؽمح٣مق زمـ ضم٣ًمن زمـ ومقهل أزمق ئمٗمقب اخلريٚمل ايمُم٣مفمر)فم٣ًمىمر 

 ؽمؿ صمده َمٝمٚمقن.( ا683إؽمح٣مق زمـ ضمًـ احلريب )ت 

 (.064إؽمح٣مق زمـ ضمًـ ايمٓم٣مهري)فمٙمامء 

إؽمح٣مق زمـ ضمًـ زمـ فمقم زمـ أمحد زمـ َمٜمدي اخلراؽم٣مين ايمٌزار أزمق مت٣مم ) وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من رصماًل ص٣محل٣ًم 

 (.623فم٣موماًل َمـ أهؾ ايمًٛم٥م.. فمٛمل زم٣محلدي٧م وىمت٤م فمـ ايمُمٝمقخ..( )صف/

 (.6/53إؽمح٣مق زمـ ضمًـ زمـ حمٚمد ايمٌٕمدادي)ؾمٝمٔمل()يم٣ًمن 
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()وشمٗمف ايمدار ومْمٛمل واحلريب ونمغممه٣م( 683ح٣مق زمـ ضمًـ زمـ َمٝمٚمقن احلريب أزمق ئمٗمقب ايمٌٕمدادي )تإؽم

 (.6/84( )يم٣ًمن2/486( )طمط 04/301)ؽمغم 

 (.6/602إؽمح٣مق زمـ ضمِمكم ازمـ زمٛم٦م َمٔمٚمر زمـ ؽمٙمٝمامن )ضم٣مسمؿ 

 (.0640()سمخ 6/607إؽمح٣مق زمـ ضم٘مؿ إؽمدي)ضم٣مسمؿ 

 (.8/614إؽمح٣مق زمـ مح٣مد ايمٛمٚمغمي)فم٣ًمىمر 

زمـ محدان زمـ فم٣ٌمس ايمٛمٝم٣ًمزمقري ٞمزيؾ زمٙمخ )وشمٗمف أزمق فمقم ايمٛمٝم٣ًمزمقري ووم٣مل ايمذهٌل: فمٛمده فمج٣مئ٤م  إؽمح٣مق

 (.6/53( )يم٣ًمن 2/696وَمٛم٣مىمغم فمـ محزه زمـ ٞمقح()طمط 

 (.6/53()يم٣ًمن 6/602إؽمح٣مق زمـ محزه زمـ همروخ زمـ يقؽمػ أزمق حمٚمد ايمٌخ٣مري احل٣مهمظ)ضم٣مسمؿ 

 (.2/477زمٟمضم٣مدي٧م َمًتٗمٝمٚم٥م()طمط إؽمح٣مق زمـ محٝمد زمـ ٞمٔمٝمؿ اظمروزي )ضمدث فمـ فمٖم٣من 

 (.2/429إؽمح٣مق زمـ ضمٛمٌؾ زمـ هالل أزمقئمٗمقب ايمُمٝم٣ٌمين )وشمٗمف اخلْمٝم٤م()طمط 

 (.078إؽمح٣مق زمـ ضمٛمٝمٖم٥م أزمق ئمٗمقب ايمزاهد اجلرصم٣مين )أشمٛمقا فمٙمٝمف( )صمر

 (.2/51إؽمح٣مق زمـ طم٣ميمد )جمٜمقل ضم٣مل()ضم٤م 

 (.6/608ؿإؽمح٣مق زمـ طم٣ميمد إفمًؿ ايمٌزار ايمرازي )شمٗم٥م َمٟمَمقن وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسم

 (.6/53إؽمح٣مق زمـ طم٣ميمد زمـ يزيد ايم٣ٌميمز )ؤمٖمف ازمـ فمدي ()يم٣ًمن 

 (.6/608()ضم٣مسمؿ 0/53إؽمح٣مق زمـ طم٣ميمد ضمج٣مزي فمـ أزمٝمف )جمٜمقل وم٣ميمف ازمق ضم٣مسمؿ ()يم٣ًمن 

 (.088إؽمح٣مق زمـ طم٣ميمقي٥م أزمق ئمٗمقب ايم٣ٌمهي ايمقاؽمْمل )شمٗم٥م وم٣ميمف ايمدار ومْمٛمل()ؽمٜمؿ 

 إؽمح٣مق زمـ طمٙمدون : هق ازمـ طم٣ميمد ايم٣ٌميمز .

 (.6/609()ضم٣مسمؿ 8/615إؽمح٣مق زمـ طمٙمػ ايمزاهد)فم٣ًمرىمر 

 (.0640()سمخ 6/609إؽمح٣مق زمـ طمٙمٝمد َمقلم ؽمٔمٝمد زمـ فم٣مص ايمٗمرر )ؾمٝمخ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ 

 ( .6/55إؽمح٣مق زمـ طمٙمٝمٖم٥م فمـ فم٣مصؿ زمـ هبديم٥م )جمٜمقل ضم٣مل )يم٣ًمن 
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 إؽمح٣مق زمـ طمٙمٝمؾ ايمٌٕمدادي: هق إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ زمـ طمٙمٝمؾ.

 (.072اري )وم٣مل احل٣مهمظ: َمؼموك( )حتٖم٥م/إؽمح٣مق زمـ داود إؽمق

 (.8/618إؽمح٣مق زمـ داود ايمناج )فم٣ًمىمر 

 (.367( )ك 674إؽمح٣مق زمـ داود ايمِمقاف ايمتًؼمي )جمٜمقل ضم٣مل( )إرؾم٣مد/

()طمط 2/55أؽمح٣مق زمـ داود زمـ صٌٝما أزمق ئمٗمقب ايمٌٙمخل )ص٣مضم٤م َمٛم٣مىمغموم٣ميمف ازمـ َمٛمده ()يم٣ًمن 

2/474.) 

 (.2/473()طمط 400()ومط 620يمُمٔمراين اظمروزي )ت إؽمح٣مق زمـ داود زمـ فمٝمًك أزمق ئمٗمقب ا

 (.2/489إؽمح٣مق زمـ ديٚمٜمر زمـ حمٚمد أزمق ئمٗمقب ايمتقزي )وشمٗمف اخلْمٝم٤م( )طمط 

 (.83( )نمرزم٣مء/414إؽمح٣مق زمـ ذوٞم٣مزم٣م ايمْمٙمٝمْمقم )ت

 (.6/55()يم٣ًمن 6/608إؽمح٣مق زمـ راهمع )وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: يمٝمس زم٣ميمٗمقي()ضم٣مسمؿ 

 (.٣6/55من()يم٣ًمن إؽمح٣مق زمـ رزمٝمع ايمٌٌمي )يٕمرب وم٣ميمف ازمـ ضمٌ

 (. 2/463إؽمح٣مق زمـ رزمٝمع زمـ روح وم٣م  اظمدائـ )طمط 

 (.6/55إؽمح٣مق زمـ رهمٝمع ايمذَم٣مري )جمٜمقل وم٣ميمف أزمقضم٣مسمؿ(يم٣ًمن 

 ( .2/474إؽمح٣مق زمـ رَمّم٣من ايمٌٕمدادي ) جمٜمقل ( ) طمط 

 (.6/539()ضم٣ٌمن368()ك 8/060()فمٛمف مجع ىمٌغم( )ضم٤م 659إؽمح٣مق زمـ زريؼ ايمرؽمٔمٛمل )ت 

 (.406يقم )ومط أؽمح٣مق زمـ زي٣مد إ

 (.6/98إؽمح٣مق زمـ زي٣مد ايمًٙمٚمل )يم٣ًمن 

 (.062إؽمح٣مق زمـ زي٣مد ايمٔمْم٣مر ايمٛمٌمي )ؿمػمي 

 (.067إؽمح٣مق زمـ زي٣مد ايمٗمْم٣من أزمق ئمٗمقب ايمٌٌمي )ؿمػمي 

 (.6/556()ضم٣ٌمن6/661()ضم٣مسمؿ 8/066إؽمح٣مق زمـ زيد زمـ فمٌد ايم٘مٌغم اخلْم٣ميب )فمٛمف مجع()ضم٤م 
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 ايم٘مٌغمإؽمح٣مق زمـ زيد زمـ فمٌد ايم٘مريؿ: صقازمف: فمٌد 

 (.6/666إؽمح٣مق زمـ ؽم٣ممل ايمٌٌمي ايمّمٌل ايمِم٣مئع )شمٗم٥م وم٣ميمف أزمقضم٣مسمؿ ()ضم٣مسمؿ 

 (.0/52إؽمح٣مق زمـ ؽمٔمد ايمُم٣مَمل )َمٛم٘مر احلدي٧م ()يم٣ًمن 

 (. 0648()سمخ 6/660()ضم٣مسمؿ24إؽمح٣مق زمـ ؽمٔمد زمـ أيب ووم٣مص ايمٗمرر ايمزهري )وشمٗمف ايمٔمجقم()فم٨م

()شمٗم٥م وم٣ميمف ايمتٛمقطمل ووم٣مل 473)ت  إؽمح٣مق زمـ ؽمٔمد زمـ ضمًـ زمـ ؽمٖمٝم٣من ايمٛمًقي أزمق ئمٗمقب ايمُمٝم٣ٌمين

 (.060( )ايمديمٝمؾ/2/310()طمط 02/425ايمًٚمٔم٣مين: ىم٣من ؾمٝمخ٣ًم شمٗم٥م، ووم٣مل ازمـ اجلقزي: ىم٣من شمٗم٥م()ؽمغم 

 إؽمح٣مق زمـ ؽمٔمد زمـ ؽمٚمرة زمـ صمٛمدب: صقازمف إزمراهٝمؿ زمـ ؽمٔمد .

 (.2/35إؽمح٣مق زمـ ؽمٔمد زمـ ىمٔم٤م زمـ فمجرة آٞمِم٣مري صقازمف ؽمٔمد زمـ إؽمح٣مق : يٟميت )ضم٤م 

ؽمٔمٝمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ فمٚمغم إرىمقن أزمقَمًٙمٚم٥م ايمٗمرر اجلٚمحل )وم٣مل ايمدار ومْمٛمل : َمٛم٘مر إؽمح٣مق زمـ 

 (.8/602()فم٣ًمىمر 6/57احلدي٧م()يم٣ًمن 

 ( ـ هق ايمذي ومٌٙمف ـ .644إؽمح٣مق زمـ ؽمٔمٝمد زمـ أرىمقن )َمٛم٘مر احلدي٧م ()ت 

 (.6/660()ضم٣مسمؿ 6/57إؽمح٣مق زمـ ؽمٔمٝمد زمـ صمٌغم )جمٜمقل وم٣ميمف أزمقضم٣مسمؿ()يم٣ًمن 

 (.6/664()ضم٣مسمؿ 0662ؽمٙمامن: وهق ازمـ أيب صمٔمٖمرايمٖمراءىمقدم )جمٜمقل ضم٣مل ()سمخ إؽمح٣مق زمـ 

 ( .2/425إؽمح٣مق زمـ ؽمٙمٝمامن ايمٌٕمدادي ) طمط 

 (.0637()سمخ 6/664إؽمح٣مق زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ أيب ؽمٙمٝمامن َمقلم ؾمٝم٣ٌمن )جمٜمقل ضم٣مل()ضم٣مسمؿ 

 (.2/469)طمط (6/57إؽمح٣مق زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ فمقم زمـ فمٌد اهلل زمـ فم٣ٌمس اهل٣مؾمٚمل )جمٜمقل ضم٣مل()يم٣ًمن 

 (.0634إؽمح٣مق زمـ ؽمٚمٔم٣من َمقلم أؽمٙمؿ )سمخ 

 (.6/553()ضم٣ٌمن0633()سمخ 3/66إؽمح٣مق زمـ ؽمٜمؾ زمـ أيب ضمثٚم٥م إٞمِم٣مري )ضم٤م 

إؽمح٣مق زمـ ؽمٝم٣مر زمـ حمٚمد زمـ َمًٙمؿ ايمٛمِمٝمٌل أزمق ئمٗمقب )صدوق وم٣ميمف ازمـ أيب ضم٣مسمؿ ووشمٗمف 

 (.6/552()ضم٣ٌمن6/664()ضم٣مسمؿ8/660()فم٣ًمىمر 24/093( )ؽمغم 674َمًٙمٚم٥م()ت
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 (.6/57()يم٣ًمن ٣8/608مق زمـ ؽمٝم٣مرأزمقايمٛميؾم٣مَمل)جمٜمقل ضم٣مل ()فم٣ًمىمر إؽمح

 (.2/480إؽمح٣مق زمـ ؾم٣مذة أزمق ئمٗمقب ايمٔمْم٣مر إصٌٜم٣مين )طمط 

 (.6/661إؽمح٣مق زمـ ؾم٣مىمر )جمٜمقل وم٣ميمف ازمـ أيب ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ 

 (.8/019إؽمح٣مق زمـ ؾم٣ٌمزم٥م )ضم٤م 

 (.6/57ف ()يم٣ًمن إؽمح٣مق زمـ ؾمٌٝم٤م زمـ ؾمج٣مع ايم٣ٌمَمٝم٣مين)وم٣مل اخلٙمٝمقم : ٓئمتٚمد فمعم روايت

 (.6/665إؽمح٣مق زمـ ذضمٌٝمؾ اظمدين )ضم٣مسمؿ 

()ضم٣مسمؿ 0/372أؽمح٣مق زمـ ذدم ـ أو ذومل ـ ويٗم٣مل ازمـ فمٌد ايمرمحـ )شمٗم٥م وم٣ميمف أمحد وأزمق زرفم٥م ()يم٣ًمن 

6/663.) 

 (.6/665إؽمح٣مق زمـ ؾمٔمٝم٤م ايمًامن )ضم٣مسمؿ 

 (.6/58إؽمح٣مق زمـ ؾمٔمٝم٤م زمـ َمٝمثؿ إؽمدي َمقٓهؿ ايم٘مقدم )يم٣ًمن 

 (.6/665اظمخزوَمل )ضم٣مسمؿ  إؽمح٣مق زمـ ص٣ميما

()ضم٣مسمؿ 340إؽمح٣مق زمـ ص٣ميما زمـ فمْم٣مء ايمقاؽمْمل أزمق ئمٗمقب ايمقازن)وم٣مل ازمـ أيب ضم٣مسمؿ: صدوق ()ك 

6/665.) 

 (.0/377إؽمح٣مق زمـ صدوم٥م زمـ صٌٝما )ؤمٖمف ايمدار ومْمٛمل ()يم٣ًمن 

 (.0/677إؽمح٣مق زمـ صٙم٦م فمـ َم٣ميمؽ زمخػم َمٛم٘مر صمدًا)يم٣ًمن 

 (.8/663إؽمح٣مق زمـ صٙمت٣من ايمٗمرر )فم٣ًمىمر 

 (.0656()سمخ 6/665إؽمح٣مق زمـ وٚمرة )ضم٣مسمؿ 

()فم٣ًمىمر 6/601إؽمح٣مق زمـ وٝمػ أزمق ئمٗمقب ايم٣ٌمهقم ايمٔمً٘مري )صدوق وم٣ميمف أزمق زرفم٥م()ضم٣مسمؿ : 

8/665.) 

 (.6/640إؽمح٣مق زمـ فم٣مصؿ ايمرازي )وم٣مل ازمـ أيب ضم٣مسمؿ صدوق ()ضم٣مسمؿ 
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 (.6/661إؽمح٣مق زمـ فم٣ٌمد ازمـ رزمٝمع زمـ صٌٝما )ضم٣مسمؿ 

 (.2/473ايمٌٕمدادي )طمط إؽمح٣مق زمـ فم٣ٌمد أزمق ئمٗمقب 

()طمط 8/646()فم٣ًمىمر 650إؽمح٣مق زمـ فم٣ٌمد زمـ َمقؽمك أزمق ئمٗمقب اخلتقم ايمٌٕمدادي )جمٜمقل ضم٣مل ()ت 

2/474.) 

 (.344إؽمح٣مق زمـ فم٣ٌمس اخلزافمل )ك 

 (.0173إؽمح٣مق زمـ فم٣ٌمس ايمٔمدوي اإلؽمؼمازم٣مذي )صمر 

 (.063إؽمح٣مق زمـ فمٌد ايم٣ٌمري زمـ إؽمح٣مق اظمٌمي)فمٙمامء 

 ( .2/498ايمِمقدم أزمق زم٘مر ) طمط إؽمح٣مق زمـ فمٌد اجلٙمٝمؾ 

 (.0629إؽمح٣مق زمـ فمٌد ايمرمحـ )سمخ 

 (.6/21إؽمح٣مق زمـ فمٌد ايمرمحـ ايمُم٣مَمل: هق ازمـ فمٌد اهلل  )يم٣ًمن 

 (.8/659إؽمح٣مق زمـ فمٌد ايمرمحـ ايمٔمْم٣مر أزمق ئمٗمقب إٞمْم٣مىمل إؿمروش )فم٣ًمىمر 

 (.6/669إؽمح٣مق زمـ فمٌد ايمرمحـ اهل٣مؾمٚمل ىمقدم )ضم٣مسمؿ 

أمحد ايمٛمٝم٣ًمزمقري أزمق ئمعم ايمِم٣مزمقين )فمٛمف مجع ووم٣مل ايمذهٌل: ايمُمٝمخ اظمًٛمد ايمٔم٣ممل.  إؽمح٣مق زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ

( )خم٤م 08/75( )ؽمغم 355ووم٣مل فمٌد ايمٕم٣مهمر ايمٖم٣مرد: شمٗم٥م فمعم ؿمريٗم٥م ايمِمقهمٝم٥م( )ت 

 (.8/657()فم٣ًمىمر484

 (.489إؽمح٣مق زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ فمٌد ايمرمحـ أزمقا اظمح٣مؽمـ ايمِم٣مزمقين )خم٤م /

 (.2/402فمٌد ايمرمحـ زمـ َمٕمغمة ايمزهري )طمط  إؽمح٣مق زمـ

 (.8/621إؽمح٣مق زمـ فمٌد ايمرمحـ َمقلم زمٛمل أَمٝم٥م )فم٣ًمىمر 

 إؽمح٣مق زمـ فمٌد ايمرمحـ هق : ازمـ ذدم سمٗمدم.

 (.8/006إؽمح٣مق زمـ فمٌد ايمرضمٝمؿ )ضم٤م 
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 (. 6/21إؽمح٣مق زمـ فمٌد ايمِمٚمد زمـ طم٣ميمد زمـ يزيد ايمٖم٣مرد )رَم٣مه ايمدارومْمٛمل زم٣ميمقوع ()يم٣ًمن 

 (.6/21ايمٔمزيز أزمق ايمًٖم٣مئا ايم٘مقدم )ؾمٝمٔمل ()يم٣ًمن إؽمح٣مق زمـ فمٌد 

ًٓ فمٛمد 430إؽمح٣مق زمـ فمٌد ايم٘مريؿ زمـ إؽمح٣مق ايمِمقاف أزمق ئمٗمقب )ت ( )ىم٣من َمـ أهؾ ايمٖمٗمف، وىم٣من َمٗمٌق

 (.006ايمٗمّم٣مة وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( )يقٞمس

 ( .2/426إؽمح٣مق زمـ فمٌد اهلل )ازمـ أطم٦م حيل زمـ َمٔمكم( أزمق ئمٗمقب ) طمط 

 (.6/59ٗمقب ايمدَمُمٗمل )َمؼموك ىمذزمف ازمـ َمٔمكم ()يم٣ًمن إؽمح٣مق زمـ فمٌد اهلل أزمق ئم

 (.096إؽمح٣مق زمـ فمٌد اهلل أزمق ئمٗمقب ايم٘مقدم ايمٌزاز )شمٗم٥م وم٣ميمف ايمدار ومْمٛمل ()ؽمٜمؿ 

 (.0/609إؽمح٣مق زمـ فمٌد اهلل ايمزفمٖمراين إصٌٜم٣مين )ذىمر 

 (. 0/607إؽمح٣مق زمـ فمٌد اهلل ايمُمٝم٣ٌمين ايمزفمٖمراين إصٌٜم٣مين )هق ايمذي ومٌٙمف ()ذىمر 

 ( .0/392( ) يم٣ًمن 2/492ـ فمٌد اهلل ايمٕمزال ) جمٜمقل ( ) طمط إؽمح٣مق زم

 ( .2/475( ) طمط 626إؽمح٣مق زمـ فمٌد اهلل اظمخرَمل اجلالب أزمق ئمٗمقب ) ت 

 ( .2/476إؽمح٣مق زمـ فمٌد اهلل زمـ أيب زمدر ايمٗمْمرزمقم ) طمط 

 (.3/63إؽمح٣مق زمـ فمٌد اهلل زمـ أيب هح )ضم٤م 

 إؽمح٣مق زمـ فمٌد اهلل زمـ أيب َمٜم٣مصمر )سمخ (.

 (.093( )صمر492إؽمح٣مق زمـ فمٌد اهلل زمـ إؽمح٣مق ايمٌٌمي أزمق ئمٗمقب ايمٖمٗمٝمف )ت

 (.009إؽمح٣مق زمـ فمٌد اهلل زمـ إؽمح٣مق طمٙمٝمؾ ايمٌزاز)فمٙمامء 

 (.0659()سمخ 6/667إؽمح٣مق زمـ فمٌد اهلل زمـ صم٣مزمر ايمٔمدوي ـ أو ايمٔمدين ـ )ضم٣مسمؿ 

 (.491إؽمح٣مق زمـ فمٌد اهلل زمـ ضمًكم زمـ أيب حمٚمد ايمٛم٣مصحل )خم٤م/

 (.0620()سمخ 2/35د اهلل زمـ طم٣مرصمف زمـ زيد زمـ شم٣مزم٦م إٞمِم٣مري )ضم٤م إؽمح٣مق زمـ فمٌ

 (.6/58إؽمح٣مق زمـ فمٌد اهلل زمـ ؽمٔمد إؾمٔمري ايمٗمٚمل )جمٜمقل ضم٣مل ( )يم٣ًمن 
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 (.6/667()ضم٣مسمؿ 0652إؽمح٣مق زمـ فمٌد اهلل زمـ فم٣مَمر )سمخ 

 (.6/668إؽمح٣مق زمـ فمٌد اهلل زمـ فمٌد ايمرمحـ أزمق ئمٗمقب ، وهق إؽمح٣مق زمـ محزة ايمرازي )ضم٣مسمؿ 

 (.3/63إؽمح٣مق زمـ فمٌد اهلل زمـ ىمٛم٣مٞم٥م )ضم٤م 

 (.6/59إؽمح٣مق زمـ فمٌد اهلل زمـ ىمٝم٣ًمن اظمروزي)َمٛم٘مر احلدي٧م وم٣ميمف ايمٌخ٣مري ()يم٣ًمن 

 ( .4/35إؽمح٣مق زمـ فمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ رزيـ ايمٛمٝم٣ًمزمقري اخلُمؽ ) ؽمغم 

 (.404إؽمح٣مق زمـ فمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ فمقم اهل٣مؾمٚمل ـ ايمِم٣مئغ ـ )ومط 

 (.000( )يقٞمس607 زمـ ويمٝمد زمـ يزيد اظمٌمي )تإؽمح٣مق زمـ فمٌد اهلل

 (.6/59إؽمح٣مق زمـ فمٌد اهلل فمـ فمٌد ايمٔمزيز زمـ أيب داوود )يم٣ًمن 

 (.6/669()ضم٣مسمؿ 8/621إؽمح٣مق زمـ فمٌد اظم٠مَمـ ايمدَمُمٗمل )جمٜمقل ضم٣مل ()فم٣ًمىمر 

 (.28إؽمح٣مق زمـ فمٌدرب )وشمٗمف ايمٔمجقم ()فم٨م. 

 ( .2/498خلْمٝم٤م() طمط إؽمح٣مق زمـ فمٌدوس زمـ فمٌد اهلل أزمق ضمًـ ايمٌزار )وشمٗمف ا

 (.6/669إؽمح٣مق زمـ فمٌٝمداهلل زمـ ؽمٙمٝمؿ )ضم٣مسمؿ 

 ( .2/39إؽمح٣مق زمـ فمثامن َمٌمي ) ضم٤م 

 (.8/623أؽمح٣مق زمـ فمٗمٝمؾ زمـ فمٌد ايمرزاق زمـ فمٚمر )فم٣ًمىمر 

 (.0175إؽمح٣مق زمـ فمقم زمـ إزمراهٝمؿ زمـ إؽمح٣مق ايمٗمقَمز )صمر 

 (.096إؽمح٣مق زمـ فمقم زمـ إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ ايمٗمقَمز أزمق ئمٗمقب )صمر

 (.095( )صمر310ؽمح٣مق زمـ فمقم زمـ َم٣ميمؽ اظمٙمحٚمل أزمق وم٣مؽمؿ اجلرصم٣مين )تإ

 (.6/20إؽمح٣مق زمـ فمامر زمـ يزيد أزمق ئمٗمقب ايم٘مقدم ايمِمغمدم )وشمٗمف ازمـ فمٗمده ()يم٣ًمن 

 (. 8/625إؽمح٣مق زمـ فمامرة ايمٔمٗمٝمقم اظمديٛمل )فم٣ًمىمر 

 (.6/20()يم٣ًمن 6/460إؽمح٣مق زمـ فمٚمر زمـ ضمِمكم ايمرازي )جمٜمقل ضم٣مل ()ضم٣مسمؿ 
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 (.487زمـ فمٚمر زمـ فمٌد ايمٔمزيز اجلٚمٝمقم )خم٤م إؽمح٣مق 

 (.6/669إؽمح٣مق زمـ فمٚمر زمـ َمقؽمك زمـ وردان )جمٜمقل وم٣ميمف أزمقضم٣مسمؿ ()ضم٣مسمؿ 

 (.6/640إؽمح٣مق زمـ فمٚمرو زمـ ضمِمكم أزاذاين )جمٜمقل ضم٣مل ()ضم٣مسمؿ 

 ( .8/005إؽمح٣مق زمـ فمٚمغم ايمٗمِمغم ايمٕمٛمقي ) ضم٤م 

 (.6/20إؽمح٣مق زمـ فمٛمػم احلراين )ىمذزمف إزدي ()يم٣ًمن 

 إؽمح٣مق زمـ فمٛمٌف : صقازمف : حيٝمك زمـ فمٛمٌف / يٟميت / .

 (.0624()سمخ 6/640إؽمح٣مق زمـ فمقيٚمر اظم٘مل )ضم٣مسمؿ 

 ( .8/622( ) فم٣ًمىمر 614إؽمح٣مق زمـ فمٝمًك زمـ فمقم زمـ فمٌد اهلل أزمق ضمًـ اهل٣مؾمٚمل ) ت 

 (.082إؽمح٣مق زمـ فمٝمًك زمـ يقٞمس أزمق إزمراهٝمؿ اجلرصم٣مين)ىم٣من حيٖمظ وم٣ميمف ايمًٜمٚمل( )صمر

 (. 6/26ٕؽمدي ايم٘مقدم )يم٣ًمن إؽمح٣مق زمـ نم٣ميم٤م ا

 (.6/26()ؤمٝمػ وم٣ميمف ازمـ همر  ()يم٣ًمن 449إؽمح٣مق زمـ نم٣ميم٤م زمـ مت٣مم أزمق وم٣مؽمؿ ايمٔمِمٖمري )ت 

 (.6/0624إؽمح٣مق زمـ هم٣مئد )ضم٣مسمؿ 

 (. 8/002إؽمح٣مق زمـ همرات إٞمامؿمل أزمق ئمٗمقب )ضم٤م 

 (. 6/640إؽمح٣مق زمـ همرومد ايمثٗمٖمل )ضم٣مسمؿ 

 (.6/26إؽمح٣مق زمـ همروخ )يم٣ًمن 

 (.343()ك 0674ؾ زمـ فمٌد ايمرمحـ اهل٣مؾمٚمل ايم٘مقدم )سمخ إؽمح٣مق زمـ همّم

 (. 6/26إؽمح٣مق زمـ همّمؾ زمـ ئمٗمقب زمـ همّمؾ )ؾمٝمٔمل()يم٣ًمن 

( 6/684(.)فمٛمده أضم٣مدي٧م نمرائ٤م()ؾمٝمخ 651إؽمح٣مق زمـ همٝمض زمـ حمٚمد زمـ ؽمٙمٝمامن أزمق ئمٗمقب )ت زمٔمد 

 (.0/603)ذىمر 

 (. 8/674إؽمح٣مق زمـ ومٝمس َمقلم احلقاري )فم٣ًمىمر 
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()وم٣مل ازمـ يقٞمس: مل يت٣مزمع دم ضمديثف 625ٔمٗمقب اظم٠مدب َمقلم فمثامن َمٌمي )ت إؽمح٣مق زمـ ىم٣مَمؾ أزمق ي

 (.003()يقٞمس6/26()يم٣ًمن 6/644َمٛم٣مىمغم()ضم٣مسمؿ 

 (.6/24إؽمح٣مق زمـ ىمثغم )ؤمٖمف إزدي ()يم٣ًمن 

 (. 2/444()طمط 6/24إؽمح٣مق زمـ ىمٔم٤م أزمق ئمٗمقب َمقلم زمٛمل ه٣مؾمؿ )صدوق وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ()يم٣ًمن 

 (.0672()سمخ 6/646ؿ إؽمح٣مق زمـ ىمٔم٤م ايمٗمرـمل )ضم٣مسم

 (.077( )َمـ ؿمٙم٥ٌم احلدي٧م وم٣ميمف احل٣مهمظ( )حتٖم٥م/545إؽمح٣مق زمـ يم٤م احلٚمغمي )ت

 (.6/24إؽمح٣مق زمـ َم٣ميمؽ احليَمل ايمُم٣مَمل )وم٣مل ازمـ ومْم٣من: ٓ ئمرف ()يم٣ًمن 

 (.0/24إؽمح٣مق زمـ َم٣ميمؽ ايمُمٛمل ايمٌٌمي )وم٣مل إزدي:جمٜمقل ضمدث زم٣مظمٛم٣مىمغم ()يم٣ًمن 

 (.2/484ؾ ايمْم٣ميمٖم٣مين )جمٜمقل ضم٣مل ()طمط إؽمح٣مق زمـ َمٟمَمقن زمـ إؽمح٣مق أزمق ؽمٜم

 (.3/65(. )ضم٤م 6/643إؽمح٣مق زمـ حمتٖمز فمـ فمٚمر )ضم٣مسمؿ 

 (.05/646إؽمح٣مق زمـ حمٚمد أزمق ئمٗمقب ايمٛمٜمرصمقري )ؽمغم 

 (.8/677إؽمح٣مق زمـ حمٚمد أزمقئمٗمقب إٞمِم٣مري إدي٤م )جمٜمقل ضم٣مل ()فم٣ًمىمر 

 (.6/23زم٣ميمرهمض وايمزٞمدوم٥م ()يم٣ًمن إؽمح٣مق زمـ حمٚمد إمحر )َم٣مرق سم٣ميمػ، ووم٣مل احل٣مهمظ: ىمذاب يرَمك 

 (.093()ؿم٤م 0/609إؽمح٣مق زمـ حمٚمد إصٌٜم٣مين َمقلم فمٌد اهلل زمـ صمٔمٖمر اهل٣مؾمٚمل )ذىمر 

 (.6/27إؽمح٣مق زمـ حمٚمد ايمٌغمويت )َمؼموك وم٣ميمف ايمذهٌل ()يم٣ًمن 

 (.6/646إؽمح٣مق زمـ حمٚمد اجلٔمٖمل ايم٘مقدم )جمٜمقل وم٣ميمف أزمقضم٣مسمؿ ()ضم٣مسمؿ 

 (.095()ؿم٤م 2/484()طمط 687يمٌٕمدادي )ت إؽمح٣مق زمـ حمٚمد ايمده٣من أزمق ئمٗمقب ا

 (.475إؽمح٣مق زمـ حمٚمد ايمْمح٣من ايم٘مقدم )إرؾم٣مد/

 (.6/27إؽمح٣مق زمـ حمٚمد ايمٔمٚمل اؽمؿ صمده: إؽمح٣مق )يم٣ًمن 

 ( .2/492( ) طمط 465إؽمح٣مق زمـ حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ أزمق ئمٗمقب ايمِمٝمدٓين ) ت 
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قٞمٔمٝمؿ وأزمق ايمُمٝمخ : زاد أزمقٞمٔمٝمؿ إؽمح٣مق زمـ حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ ضم٘مٝمؿ أزمق ضمًـ إصٌٜم٣مين )صدوق وم٣ميمف أزم

 (. 3/64( )ؾمٝمخ 0/609()ذىمر 8/672: شم٦ٌم()فم٣ًمىمر 

 (.2/56إؽمح٣مق زمـ حمٚمد زمـ أيب حمٚمد اظمزين أزمق فمٌد ايمرمحـ )ضم٤م 

 ( 2/478إؽمح٣مق زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ أزم٣من أزمق ئمٗمقب ايمٛمخٔمل ) جمٜمقل ضم٣مل ( ) طمط 

 (.2/497() طمط 468مج٣مفم٥م () ت  إؽمح٣مق زمـ حمٚمد زمـ إؽمح٣مق أزمق فمٝمًك ايمٛم٣مومد ) روى فمٛمف

 (. 2/311()طمط 423إؽمح٣مق زمـ حمٚمد زمـ إؽمح٣مق أزمق ئمٗمقب ايمٛمٔم٣مرم )وشمٗمف ازمـ أيب ايمٖمقارس(.)ت 

 (. 0/666إؽمح٣مق زمـ حمٚمد زمـ إؽمح٣مق ايمزصم٣مج )ذىمر 

 (.6/27إؽمح٣مق زمـ حمٚمد زمـ إؽمح٣مق ايمًقد )وه٣مه ايمذهٌل واهتٚمف احل٣مهمظ ()يم٣ًمن 

 (. 6/27)اهتٚمف ايمٌٝمٜمٗمل()يم٣ًمن  إؽمح٣مق زمـ حمٚمد زمـ إؽمح٣مق ايمٔمٚمل

إؽمح٣مق زمـ حمٚمد زمـ إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ أزمق فمالء ايمتامر ايمقاؽمْمل ) ٓ زم٣مس زمف وم٣ميمف اخلْمٝم٤م () طمط 

2/314. ) 

 (.2/310إؽمح٣مق زمـ حمٚمد زمـ إؽمح٣مق زمـ حمٚمد أزمق ئمٗمقب ايمٛمٝم٣ًمزمقري فمٛمف ايمدارومْمٛمل ونمغمه )طمط

اخلزافمل اظم٘مل )فمٛمف مج٣مفم٥م، ووم٣مل ايمداين: إَم٣مم دم ومراءة اظم٘مٝمكم إؽمح٣مق زمـ حمٚمد زمـ إؽمح٣مق زمـ ٞم٣مهمع أزمق حمٚمد 

َمْمٙمع و٣مزمط شمٗم٥م َمٟمَمقن، ووم٣مل ايمذهٌل: اإلَم٣مم اظمٗمرئ اظمحدث ؾمٝمخ احلرم ىم٣من شمٗم٥م َمتٗمٛم٣ًم، ووم٣مل ازمـ صمزري: 

 (.03/689( )ؽمغم671( )إرؾم٣مد/418شمٗم٥م و٣مزمط ضمج٥م( )ت

مج٣مفم٥م وىمت٤م ايمٛم٣مس فمٛمف زم٣مٞمتٗم٣مء أيب ؿم٣ميم٤م  إؽمح٣مق زمـ حمٚمد زمـ إؽمح٣مق زمـ يزيد أزمق ئمٗمقب احلٙمٌل ) فمٛمف

 ( .8/673( ) فم٣ًمىمر 2/491احل٣مهمظ ( ) طمط 

() جمٜمقل ضم٣مل () طمط 495إؽمح٣مق زمـ حمٚمد زمـ محدان زمـ حمٚمد اجلٌٛمل أزمق إزمراهٝمؿ اظمٜمٌقم اخلْمٝم٤م ) ت 

2/316. ) 

 (. 6/27إؽمح٣مق زمـ حمٚمد زمـ طم٣ميمد اهل٣مؾمٚمل )اهتٚمف احل٣مىمؿ ()يم٣ًمن 
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 (.6/644()ضم٣مسمؿ 0684()سمخ 2/32زمـ ومٛمٖمذ ايمتٝمٚمل ايمٗمرر )ضم٤م  إؽمح٣مق زمـ حمٚمد زمـ زيد

إؽمح٣مق زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ زيد زمـ أؽمٙمؿ فمٛمف َمقؽمك زمـ فمٝمًك وفمٌداهلل زمـ ؾمٌٝم٤م )وم٣مل احل٣مهمظ: همٝمف يمكم( 

 (.079)حتٖم٥م/

 (.6/27إؽمح٣مق زمـ حمٚمد زمـ فمٌٝمداهلل ايمٔمزرَمل)سم٘مٙمؿ همٝمف وم٣ميمف ايمذهٌل ()يم٣ًمن 

أزمق ئمٗمقب اظمديٛمل )وشمٗمف أزمقايمُمٝمخ ووم٣مل أزمق ٞمٔمٝمؿ : صدوق(.)ذىمر أؽمح٣مق زمـ حمٚمد زمـ فمقم 

 (.3/657()ؾمٝمخ 0/608

 ( .2/493إؽمح٣مق زمـ حمٚمد زمـ فمٝمًك زمـ ؿم٣مرق ايمٗمْمٝمٔمل ) طمط 

 (.2/492()صدوق وم٣ميمف ايمدار ومْمٛمل()طمط 466إؽمح٣مق زمـ حمٚمد زمـ همّمؾ زمـ صم٣مزمر أزمق فم٣ٌمس ايمزي٣مت )ت 

 (.6/28( )أشمٛمك فمٙمٝمف ؤمٖمف ايمدار ومْمٛمل()يم٣ًمن 408 إؽمح٣مق زمـ حمٚمد زمـ َمروان ايم٘مقدم ايمٗمْم٣من )ت

 ( 8/677إؽمح٣مق زمـ حمٚمد زمـ َمٔمٚمر زمـ ضمٌٝم٤م أزمق ئمٗمقب ايمًدود َمقٓهؿ ايمٌٌمي ) فم٣ًمىمر 

 (.473إؽمح٣مق زمـ حمٚمد زمـ َمقلم ذي اجلٛم٣مضمكم إصٌٜم٣مين فمٛمف ايمْمػماين )إرؾم٣مد/

 (.0/660ذىمر إؽمح٣مق زمـ حمٚمد زمـ حيٝمك زمـ َمٛمده أزمق ئمٗمقب )أشمٛمك فمٙمٝمف أزمق ٞمٔمٝمؿ ()

إؽمح٣مق زمـ حمٚمد زمـ يقؽمػ زمـ ئمٗمقب أزمقفمٌداهلل ايمًقد ايمٛمٝم٣ًمزمقري ) وم٣مل ايمٖم٣مرد: ايمٔمدل ايمثٗم٥م ايمرو٣م 

َمـ ٞمٌالء ايمرصم٣مل وىم٣ٌمر ايمِم٣محلكم واظمٔمتٚمديـ دم احلدي٧م واظمُمٜمقريـ زمكم أهٙمف وزمٝمتف زمٝم٦م ايمٔمدايم٥م واحلدي٧م، 

( )سم٣مريخ ٣301م ص٣محل٣ًم ٞمٌٝماًل( )توىم٣من أزمق فمٌد اهلل حمدث وومتف، ووم٣مل ايمذهٌل: ىم٣من شمٗم٥م رو

 (.68( )إحت٣مف/477()خم٤م 2/314( )طمط 9/627اإلؽمالم

 (.6/28()يم٣ًمن 6/644إؽمح٣مق زمـ حمٚمد فمـ فم٣مئُم٥م )جمٜمقل وم٣ميمف أزمقضم٣مسمؿ ()ضم٣مسمؿ 

 (.6/29إؽمح٣مق زمـ حمٚمُم٣مد )سم٣ميمػ ()يم٣ًمن 

 (.6/29إؽمح٣مق زمـ َمرة فمـ أٞمس )َمؼموك وم٣ميمف إزدي ()يم٣ًمن 

 (.2/484( )طمط672أزمق ئمٗمقب ايمٌٕمدادي )إرؾم٣مد/ إؽمح٣مق زمـ َمروان ايمدَم٣من
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 إؽمح٣مق زمـ َمروان ايمده٣من : : هق ايمٌٕمدادي .

 (.8/679إؽمح٣مق زمـ َمًٌا أزمق ئمٗمقب يمٔمٙمف ازمـ َمًٝما أيت )فم٣ًمىمر 

 (.6/645()ضم٣مسمؿ 2/56إؽمح٣مق زمـ َمًتقر فمـ حمٚمد زمـ فمٚمرو)ضم٤م 

 (.620)صف/ ( )جمٜمقل ضم٣مل(329إؽمح٣مق زمـ َمًٙمٚم٥م ايمٖمٜمري أزمق إزمراهٝمؿ إٞمديمز )ت

 (.8/679إؽمح٣مق زمـ َمًٙمٚم٥م زمـ فمٌد اظمٙمؽ إَمقي ) فم٣ًمىمر 

 (.6/29إؽمح٣مق زمـ َمًٝما فمـ أيب َمًٜمر )اهتٚمف ايمدار ومْمٛمل وازمـ فمٌد ايمػم()يم٣ًمن 

 (.005إؽمح٣مق زمـ َمْمٜمرأزمق ئمٗمقب ايمٌقيْمل)شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( )يقٞمس

 (.488إؽمح٣مق زمـ َمٓمٖمر زمـ ضمًـ زمـ فمقم أزمقايمٖمتقح )خم٤م /

 (.6/645ة فمـ ؽمٔمٝمد زمـ صمٌغم )ضم٣مسمؿ إؽمح٣مق زمـ َمٕمغم

 (. 6/29إؽمح٣مق زمـ َمٗم٣مسمؾ : هق ازمـ زممم زمـ َمٗم٣مسمؾ سمٗمدم )يم٣ًمن 

 (.402()ومط 6/645إؽمح٣مق زمـ َمٛمذر أزمق ئمٗمقب )ضم٣مسمؿ 

 (.6/0691إؽمح٣مق زمـ َمٛمِمقر أزمق ئمٗمقب )ضم٣مسمؿ 

 (.71()فم٨م 6/643()ضم٣مسمؿ 471إؽمح٣مق زمـ َمٛمِمقر زمـ ضمٝم٣من إؽمدي )وشمٗمف ايمٔمجقم ()أصمري )

 (.0/605زمـ َمٜمران زمـ فمٌد ايمرمحـ َمقلم ومريش )جمٜمقل ضم٣مل ()ذىمر  إؽمح٣مق

 (.086إؽمح٣مق زمـ َمقؽمك إزدي اإلؽمؼمازم٣مذي )صمر

 (.084إؽمح٣مق زمـ َمقؽمك اجلرصم٣مين )صمر

 (.2/490( )طمط 094إؽمح٣مق زمـ َمقؽمك ايمياب )وشمٗمف ايمدار ومْمٛمل()ؽمٜمؿ 

 (.6/29إؽمح٣مق زمـ َمقؽمك زمـ إؽمح٣مق زمـ ؿمٙمح٥م )وم٣مل ازمـ َمٔمكم : يمٝمس زمًمء()يم٣ًمن 

()فم٣ًمىمر 090إؽمح٣مق زمـ َمقؽمك زمـ ؽمٔمٝمد زمـ فمٌد اهلل أزمقفمٝمًك ايمرَمقم )شمٗم٥م وم٣ميمف ايمدار ومْمٛمل ()ؽمٜمؿ 

 (.2/495()طمط 8/682
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-ازمـ أيب فمٚمران ايمُم٣مهمٔمل-إؽمح٣مق زمـ َمقؽمك زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ فمٌٝمد ايمٝمحٚمدي اإلؽمؼمازم٣مذي أزمق ئمٗمقب

 (.5/690( )فم٣ًمىمر 0174)َمـ شمٗم٣مهتؿ وهمٗمٜم٣مئؿ( )صمر 

 (.8/696()فم٣ًمىمر 683ؽمك زمـ فمٚمران أزمق ئمٗمقب ايمٛمٝم٣ًمزمقري )روى فمٛمف مج٣مفم٥م ()ت إؽمح٣مق زمـ َمق

 (.6/29إؽمح٣مق زمـ ٞم٣مصا فمـ ومٝمس زمـ رزمٝمع )ىمذزمف أمحد ()يم٣ًمن 

 (.6/71إؽمح٣مق زمـ ٞمقح ايمُم٣مَمل )وشمٗمف ايمْمقد ()يم٣ًمن 

 (.2/472إؽمح٣مق زمـ ه٣مينء هق إزمـ إزمراهٝمؿ زمـ ه٣مينء )طمط 

 (.407إؽمح٣مق زمـ هُم٣مم ايمتامر )ومط 

 (.6/71إؽمح٣مق زمـ هٝم٣مج ايمٌٙمخل )يم٣ًمن 

 (.6/71إؽمح٣مق زمـ هٝمثؿ )يم٣ًمن 

 (.080( )حتٖم٥م/6/70إؽمح٣مق زمـ واصؾ ايمّمٌل )َمٛم٘مر احلدي٧م، ووم٣مل احل٣مهمظ: ؤمٝمػ ()يم٣ًمن 

 (.6/70()يم٣ًمن 6/642إؽمح٣مق زمـ وزير أزمق ئمٗمقب ايمتٚمٝمٚمل )جمٜمقل ضم٣مل ()ضم٣مسمؿ 

وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من رصماًل ص٣محل٣ًم يمف فمٙمؿ  إؽمح٣مق زمـ ويمٝمد زمـ َمقؽمك زمـ إؽمح٣مق ايمٗمروي أزمق ئمٗمقب )

 (.625زم٣محلدي٧م وزمٌم زم٣ميمرصم٣مل..( )صف/

 (.6/76إؽمح٣مق زمـ وه٤م ايمٌخ٣مري )ؤمٖمف اخلٙمٝمقم ()يم٣ًمن 

 إؽمح٣مق زمـ وه٤م ايمْمٜمرَمز )ىمذاب َمؼموك وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل ()اؽمؿ صمده فمٌد اهلل (.

 (.8/008إؽمح٣مق زمـ وه٤م ايمٔمالف ايمقاؽمْمل )شمٗم٥م ()ضم٤م 

( )ؽم٣مومط احلدي٧م وم٣ميمف احل٣مىمؿ وىمذزمف ايمدارومْمٛمل ووم٣مل ازمـ 659فمٌد اهلل ايمْمٜمرَمز )ت إؽمح٣مق زمـ وه٤م زمـ

يقٞمس :روى فمـ ازمـ وه٤م أضم٣مدي٧م ىم٣من ازمـ وه٤م اسمٗمك هلل َمـ أن حيدث هب٣م وأضمًٌف وهؿ همٝمٜم٣م ٕٞمف مل ي٘مـ 

 (.002()يقٞمس6/76( )يم٣ًمن069َمـ أصح٣مب احلدي٧م وىم٣من حيدث َمـ ضمٖمٓمف()س /

 (.6/70ٚمد احلٙمٌل )ؾمٝمٔمل ()يم٣ًمن إؽمح٣مق زمـ وه٤م زمـ فمقم زمـ حم
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 (.6/76إؽمح٣مق زمـ ي٣مؽمكم اهلروي )سم٣ميمػ ()يم٣ًمن 

 (.6/73إؽمح٣مق زمـ حيٝمك أزمق ئمٗمقب اظمدين )جمٜمقل ضم٣مل ()يم٣ًمن 

 (.6/73إؽمح٣مق زمـ حيٝمك ايم٘م٣مهقم )يم٣ًمن 

 (.76()فم٨م 077إؽمح٣مق زمـ حيٝمك زمـ ؿمٙمح٥م ايمتٚمٝمٚمل )وم٣مل ازمـ َمٔمكم:يمٝمس زمًمء ()َمل 

 (.6/73)يم٣ًمن  إؽمح٣مق زمـ حيٝمك زمـ وم٣مؽمؿ

 (.8/416إؽمح٣مق زمـ حيٝمك زمـ َمٔم٣مذ زمـ َمًٙمؿ اخلتقم )جمٜمقل ضم٣مل ()فم٣ًمىمر 

 (.6/648إؽمح٣مق زمـ يزيد ايم٘مقدم )ضم٣مسمؿ 

ًٓ فمٛمد ايمٗمّم٣مة وم٣ميمف ازمـ 663إؽمح٣مق زمـ يزيد زمـ أيب ؽم٘مـ أزمق ئمٗمقب ايمٕم٣مهمٗمل اظمٌمي )ت ( )ىم٣من َمٗمٌق

 (.007يقٞمس( )يقٞمس

 (.6/73ئمٗمقب ايم٘مقدم )وشمٗمف ايمْمقد()يم٣ًمن إؽمح٣مق زمـ يزيد زمـ إؽمامفمٝمؾ ايمْم٣مئل أزمق 

 (.083إؽمح٣مق زمـ ئمٗمقب أزمق إزمراهٝمؿ ازمـ أيب إؽمح٣مق اجلرصم٣مين )صمر

 (.6/73إؽمح٣مق زمـ ئمٗمقب ايم٘مقدم )سم٣ميمػ()يم٣ًمن 

 ( .8/417إؽمح٣مق زمـ ئمٗمقب زمـ أيب أيقب زمـ زي٣مد أزمق ئمٗمقب ايمداراين ايمقراق ) جمٜمقل ضم٣مل () فم٣ًمىمر 

 (.2/498إزمراهٝمؿ أَمقم )طمط  إؽمح٣مق زمـ ئمٗمقب زمـ إؽمح٣مق زمـ

 (.2/493إؽمح٣مق زمـ ئمٗمقب زمـ إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ أيق ئمٗمقب اظم٠مذن )جمٜمقل ضم٣مل ()طمط 

 ( .2/472إؽمح٣مق زمـ ئمٗمقر ايمٔمْم٣مر أزمق فم٣ٌمس إضمقل ) وشمٗمف ايمدار ومْمٛمل () ) طمط 

)ذىمر (6/319إؽمح٣مق زمـ يقؽمػ اجلرصم٣مين ايمديٙمامين أصٌٜم٣مين )وشمٗم٥م أزمق ٞمٔمٝمؿ وأزمق ايمُمٝمخ ()ؾمٝمخ 

0/602.) 

 إؽمح٣مق زمـ يقؽمػ زمـ حمٚمد أزمقحمٚمد إزرق ايمقاؽمْمل )اؽمؿ صمده َمرداس / وهق دم ايمتٗمري٤م(.

 (.6/73إؽمح٣مق زمـ يقٞمس إهمْمس )جمٜمقل وم٣ميمف ايمذهٌل ()يم٣ًمن 
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 (.8/625إؽمح٣مق فمقم ايمِمقدم )فم٣ًمىمر 

 (.0410()سمخ 6/069إؽمح٣مق فمـ ازمـ فمٚمر )ضم٣مسمؿ 

 (.084يمف احل٣مهمظ( )حتٖم٥م/إؽمح٣مق َمقلم فمٌداهلل زمـ احل٣مرث )جمٜمقل وم٣م

 (.0688()سمخ 6/631إؽمح٣مق َمقلم حمٚمد زمـ زي٣مد )وم٣ميمف أزمقضم٣مسمؿ : جمٜمقل ()ضم٣مسمؿ 

 (.6/631إؽمح٣مق وايمد فمٌد ايمرمحـ زمـ إؽمح٣مق أيب ؾمٝم٥ٌم ايم٘مقدم )ضم٣مسمؿ 

 (.6/75أؽمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ ىمٙمٝم٤م ايمًٙمٚمل احلراين )سم٣ميمػ ()يم٣ًمن 

 (.6/75أؽمد زمـ إؽمامفمٝمؾ ؾمٝمٔمل )يم٣ًمن 

 (.6/75احلٙمٌل ؾمٝمٔمل )يم٣ًمن  أؽمد زمـ أيقب

 (.6/75أؽمد زمـ زم٘مر زمـ َمًٙمؿ ؾمٝمٔمل )يم٣ًمن 

 (.8/640أؽمد زمـ شمٔمٙم٥ٌم )ضم٤م 

 ( .7/09أؽمد زمـ ضم٣مرث زمـ أؽمد ) طمط 

 (.0/640أؽمد زمـ ضم٘مٝمؿ آصٌٜم٣مين )ذىمر 

 (.6/75أؽمد زمـ طم٣ميمد اخلرؽم٣مين )وم٣مل ايمٛم٣ًمئل : يمكم ووم٣ميمف ايمذهٌل :ٓ يدري َمـ هق ()يم٣ًمن 

 (.8/042أؽمد زمـ راؾمد )ضم٤م 

( ) طمط 093أؽمد زمـ رؽمتؿ زمـ أمحد زمـ فمٌد اهلل أزمق ؽمٔمٝمد ايمرؽمتٚمل اهلروي ) أشمٛمك فمٙمٝمف احل٣مىمؿ( )ٞمٝم٣ًمزمقر/

7/61.) 

 (.4/05أؽمد زمـ ؽمٔمٝم٥م )ضم٤م 

 (.6/72أؽمد زمـ ؽمٔمٝمد أزمقإؽمامفمٝمؾ ايم٘مقدم )وم٣مل ازمـ ومْم٣من : ٓ ئمرف()يم٣ًمن 

 (.008مج٣مفم٥م( )يقٞمس ( )فمٛمف621أؽمد زمـ ؽمٔمٝمد زمـ ىمثغم زمـ فمٖمغم أزمق ضم٣مرث ا ظمٌمي )ت

 (.6/447أؽمد زمـ ؽمٙمٝمامن ايمًٙمٚمل )ضم٣مسمؿ 
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 ( .8/400أؽمد زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ ضمٌٝم٤م زمـ حمٚمد أزمق حمٚمد ايمْمػماين ـ أزمـ َم٣مدم ـ ) جمٜمقل ضم٣مل ( ) فم٣ًمىمر 

 (.3/57أؽمد زمـ صٖمقان )ضم٤م 

 ( .8/406أؽمد زمـ فم٣ٌمس زمـ وم٣مؽمؿ أزمق يمٝم٧م ايمرَمقم ـ ىمٟمٞمف ازمـ وم٣مؽمؿ إيت ـ ) فم٣ًمىمر 

 (.82ايمرمحـ ايم٣ًٌمئل )نمرزم٣مء/ أؽمد زمـ فمٌد

 (.2/82أؽمد زمـ فمٌده ايمٌجقم )ضم٤م 

 (.6/72أؽمد زمـ فمْم٣مء فمـ فم٘مرَم٥م )صمّٜمٙمف ازمـ أيب داود وإزدي ()يم٣ًمن 

 (.6/72أؽمد زمـ فمامر ايمٗمٝمز ؾمٝمٔمل )يم٣ًمن 

 (.7/09أؽمد زمـ فمامرة زمـ أؽمد ايمتٚمٝمٚمل أزمق طمغم ايمًٔمدي )جمٜمقل ضم٣مل()طمط 

()وم٣مل حيٝمك : ىمذوب يمٝمس زمشء ـ ووم٣ميمف َمرة 091 وم٣مؿمٌل واؽمط )ت أؽمد زمـ فمٚمروزمـ فم٣مَمر أزمق َمٛمذر ايمٌجقم

:يمٝمس زمف زمٟمس ووم٣مل يزيد زمـ ه٣مرون : ٓ حيؾ إطمذ فمٛمف وؤمٖمف ايمٌخ٣مري وايمٖمالس وأزمقضم٣مسمؿ وايمدارومْمٛمل 

 (.6/72ونمغمه ، ووم٣مل أمحد : صدوق()يم٣ًمن 

 (.6/78أؽمد زمـ فمٝمًك ـ رهمٔمكم ـ )ؤمٝمػ ()يم٣ًمن 

 (.01/665اين )ؽمغم أؽمد زمـ همرات أزمقفمٌداهلل احلر

 (.8/466أؽمد زمـ وم٣مؽمؿ زمـ فم٣ٌمس أزمق يمٝم٧م احلٙمٌل ايمٔمٌز )جمٜمقل ضم٣مل ()فم٣ًمىمر 

 (.6/78أؽمد زمـ وم٣مَمس ايمؼمىمل ذىمر دم ايمِمح٣مزمف وايمًٛمد إيمٝمف َمٓمٙمؿ )يم٣ًمن 

 (.0233()سمخ 6/447أؽمد زمـ ىمرز )يمف صحٌف وم٣ميمف أزمقضم٣مسمؿ ()ضم٣مسمؿ 

 ( .8/464أؽمد زمـ حمٚمد احلٙمٌل ) فم٣ًمىمر 

 (.75)وشمٗمف ايمٔمجقم ()فم٨م أؽمد زمـ َمٜمٙم٤م 

 أؽمد زمـ ٞمقح :هق ص٣ميما زمـ ٞمقح زمـ َمٛمِمقر.

 (.094أؽمد زمـ هٝمثؿ زمـ فمٌٝمداهلل اظمٌمي أزمق هٝمثؿ )ٞمٝم٣ًمزمقر/



344 
 

 (.6/78()يم٣ًمن 6/447()ضم٣مسمؿ 047أؽمد زمـ وادفم٥م ؾم٣مَمل )وشمٗمف ايمٛم٣ًمئل ()ت 

 (.51إهائٝمؾ زمـ أيب إهائٝمؾ ؾمٝمخ يمٙمْمػمي: صقازمف إؽمح٣مق )ؿمػمي/

 (. 6/78يم٘مقدم ؾمٝمٔمل )يم٣ًمن إهائٝمؾ زمـ أؽم٣مَم٥م ا

 (.7/65إهائٝمؾ زمـ إؽمامفمٝمؾ صمد صمٛمٝمد َٕم٥م )طمط 

إهائٝمؾ زمـ ضم٣مسمؿ اظمروزي أزمق فمٌد اهلل )وم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن : روى فمـ َمٗم٣مسمؾ اظمقوقفم٣مت، ووم٣مل احل٣مهمظ: َمٛم٘مر 

 (.083( )حتٖم٥م/6/78احلدي٧م ()يم٣ًمن 

 (.8/464)فم٣ًمىمر (6/79إهائٝمؾ زمـ روح ايم٣ًمضمقم )وم٣ميمف ايمذهٌل :ٓيدري َمـ ذا()يم٣ًمن 

 (.6/79إهائٝمؾ زمـ فم٣مئد اظمدين اظمخزوَمل )يم٣ًمن 

 (.88إهائٝمؾ زمـ فم٣ٌمد ايمتجٝمٌل احلدشم٣مين )نمرزم٣مء/

 (.6/79إهائٝمؾ زمـ فم٣ٌمد اظم٘مل أزمقَمٔم٣مذ )وشمٗمف ايمْمقد ()يم٣ًمن 

 (.6/440إهائٝمؾ زمـ فم٣ٌمد فمـ َمٝمٚمقن زمـ ومداح )ضم٣مسمؿ 

 ( .7/65إهائٝمؾ زمـ يقٞمس ايمْمراز ) طمط 

 (.318امحد زمـ هي أزمقٞمٌم ايمْمٌز )خم٤م /أؽمٔمد زمـ 

 (.493أؽمٔمد زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمقم أزمق ضمًـ ايمًٛمقي )خم٤م 

 (.314أؽمٔمد زمـ امحد زمـ حمٚمد زمـ فمقم زمـ حمٚمد أزمقفمٌداهلل ايمٛمًقي )خم٤م /

 ( .8/463( ) فم٣ًمىمر 557أؽمٔمد زمـ ضمًكم زمـ ضمًـ أزمق اظمٔم٣مرم ايمُمٜمرؽمت٣مين ) ت 

 (.0/699()ؽمغم 4/0()ضم٤م أؽمٔمد زمـ زرارة زمـ فمديس )صح٣ميب 

 (.300أؽمٔمد زمـ ؽمٔمٝمد زمـ ضمًـ أزمق ؽمٔمد اخلقاري )خم٤م 

 (.319أؽمٔمد زمـ ص٣مفمد زمـ َمٛمِمقر زمـ إؽمامفمٝمؾ ازمقاظمٔم٣مرم )خم٤م 

 (.312أؽمٔمد زمـ صديؼ زمـ فمٌد ايمرضمٝمؿ أزمق وم٣مؽمؿ اظمُمٝم٘مل )خم٤م /
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 (.009أؽمٔمد زمـ فمْمٝم٥م زمـ فمٌٝمد ايمٗمّم٣مفمل ايمٌٙمقي )صح٣ميب وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( )يقٞمس

 (.313فمقم زمـ أؽمٔمد ازمق وم٣مؽمؿ ايمزوزين )خم٤م  أؽمٔمد زمـ

 (.061أؽمٔمد زمـ هلٝمٔم٥م احلٚمغمي إَمٙمقىمل )يقٞمس

 (.304أؽمٔمد زمـ حمٚمد زمـ نم٣ميم٤م أزمق َمٓمٖمر اجلٛم٣مزمذي )خم٤م 

 (.311أؽمٔمد زمـ َمًٔمقديـ فمعم زمـ حمٚمد ايمٔمتٌل )خم٤م /

 (.6/81إؽمٖمع ايم٘مٛمدي ايم٘مقدم )وم٣مل ايمْمقد :َمتٗمـ ()يم٣ًمن 

 (.6/81د أزمق همّمؾ ايمقافمظ ؾمٝمٔمل )يم٣ًمن اؽمٖمٛمدي٣مر زمـ َمقهمؼ زمـ حمٚم

 (.6/80أؽم٘مٛمدر زمـ دريس زمٛمٔم٘مغم ايمرؾمٝمدي ايمٛمخٔمل )ؾمٝمٔمل()يم٣ًمن 

 (.6/430أؽمٙمع ايمتٚمٝمٚمل فمـ ايب َمقؽمك )

 (.6/430أؽمٙمع زمـ أؽمٗمع )يمف صحٌف وم٣ميمف أزمقضم٣مسمؿ ()ضم٣مسمؿ 

 (.0707()سمخ 3/26أؽمٙمع زمـ ضمٝمل ايمّمٌل فمـ أيب هريرة )ضم٤م 

 (.6/430يب ()ضم٣مسمؿ أؽمٙمع زمـ ذيؽ إفمرصمل زمٌمي )صح٣م

 (.6/80أؽمٙمؿ ايم٘مقدم )صمّٜمٙمف ايمٌزاز ()يم٣ًمن 

 أؽمٙمؿ اظم٘مل ايمًقاس َمقلم ازمـ ضمٛمٖمٝمف.

 ( .8/045أؽمٙمؿ زمـ أيب ؾمٝم٥ٌم أزمق طمزيٚم٥م اهل٣مؾمٚمل ايمٌٌمي ) ضم٤م 

 ( .496أؽمٙمؿ زمـ أمحد زمـ حمٚمد أزمـ أمحد أزمق همّمؾ اظمروزي ) خم٤م / 

 (.0677أؽمٙمؿ زمـ زممم أزمق زيد احلٛمٖمل ايمٌخ٣مري )سمخ 

 (6/430() وضم٣مسمؿ )3/35ؽمٙمؿ زمـ زرفم٥م ايم٘ماليب ايمٌٌمي )ضم٤م أ

 (.0522()سمخ 6/412أؽمٙمؿ زمـ زرفمف ايم٘ماليب )ضم٣مسمؿ 

 ( .8/045أؽمٙمؿ زمـ ؽمٙمٚم٥م اظمروزي ) ضم٤م 
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 ( .3/32أؽمٙمؿ زمـ ؽمٙمٝمؿ اظم٘مل ) ضم٤م 

 (.085أؽمٙمؿ زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ َمٕمغمة زمـ أيب زمردة فمـ صمده )جمٜمقٓن وم٣ميمف احل٣مهمظ( )حتٖم٥م/

() يمٝمٛمف ايمدار ومْمٛمل ووم٣مل مخٝمس احلقزي : 696ايمقاؽمْمل ايمرزازـ زمجُمؾ ـ َم٠مرخ واؽمط )ت أؽمٙمؿ زمـ ؽمٜمؾ 

شمٗم٥م إَم٣مم شم٦ٌم ووم٣مل ازمـ َمٛم٣مدي: ىم٣من َمُمٜمقرًا زم٣محلٖمظ، ووم٣مل أزمق ٞمٔمٝمؿ: ىم٣من َمـ ىم٣ٌمر احلٖم٣مظ ايمٔمٙمامء، ووم٣مل 

 (.677( )إرؾم٣مد/6/80ايمذهٌل: احل٣مهمظ ايمِمدوق حمدث واؽمط، ووم٣مل ازمـ فمامد: شمٗم٥م شم٦ٌم( )يم٣ًمن 

 ( .4/08اؽمٙمؿ زمـ فمٌٝمد ) ضم٤م 

 ( .8/450أؽمٙمؿ زمـ حمٚمد زمـ ؽمالَم٥م زمـ فمٌد اهلل أزمق دهم٣مٞمف ايم٘مٛم٣مين ) جمٜمقل ضم٣مل ( ) فم٣ًمىمر 

 (.060أؽمٙمؿ زمـ يزيد ايمتجٝمٌل اظمٌمي أزمق فمٚمران وىم٣من وصمٝمًٜم٣م زمٚمٌم دم أي٣مَمف )يقٞمس

 ( .8/045أؽمٙمؿ زمـ يقٞمس أزمق يزيد ايمٛمخٔمل ايمٌخ٣مري ) ضم٤م 

 (.6/418()ضم٣مسمؿ 0571ه )سمخ أؽمٙمؿ فمـ ىمٜمٚمٝمس وأيب ضمر

 (.6/465()ضم٣مسمؿ 3/93أؽمامء زمـ ضم٣مرشم٥م )صح٣ميب ()ضم٤م 

 (.0223()سمخ 6/465()ضم٣مسمؿ 3/59أؽمامء زمـ طم٣مرصمف زمـ ضمض ايمٖمزاري )ضم٤م 

 (.4/08أؽمامء زمـ َم٣ميمؽ ايمٔم٘مقم ) ضم٤م 

 (.483()سمخ 3/02إؽمامفمٝمؾ إزمراهٝمؿ زمـ َمٕمغمة ـ وايمد ايمٌخ٣مري ـ أزمق ضمًـ اجلٔمٖمل )ضم٤م 

 (.6/615ع ىمقدم فمـ جم٣مهد )شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم ()ضم٣مسمؿ إؽمامفمٝمؾ أزمق رزمٝم

 (.0047إؽمامفمٝمؾ أزمق ؽمٔمٝمد اظمديٛمل )سمخ 

 (.0195()سمخ 6/615إؽمامفمٝمؾ ايمٌجقم فمـ ايب صمٔمٖمر )ضم٣مسمؿ 

 (.6/031إؽمامفمٝمؾ ايمتٚمٝمٚمل فمـ اٞمس )جمٜمقل ()يم٣ًمن 

 (.0016()سمخ 6/615إؽمامفمٝمؾ اجلدري ايمٌٌمي فمـ ضمًـ )ضم٣مسمؿ 

 (.6/031ش )َمٛم٘مر احلدي٧م وم٣ميمف ايمذهٌل ()يم٣ًمن إؽمامفمٝمؾ احلٛم٣مط فمـ إفمٚم
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 (.94إؽمامفمٝمؾ ايمًدود ـ ىمقدم ـ )وشمٗمف ايمٔمجقم ()فم٨م / 

 (.004()سمخ 6/615إؽمامفمٝمؾ ايمناج وفمٛمف أزمق َمٔم٣موي٥م )يمٔمٙمف ازمـ حمٚمد زمـ صمٌٙمف ()ضم٣مسمؿ 

 (.0/526إؽمامفمٝمؾ ايم٘مٛمدي فمـ إفمٚمش )َمٛم٘مر احلدي٧م وم٣ميمف إزدي ()يم٣ًمن 

 (.6/031وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ()يم٣ًمن  إؽمامفمٝمؾ اظمرادي )جمٜمقل

()فمٛمف مج٣مفم٥م ()فم٣ًمىمر 624إؽمامفمٝمؾ زمـ أزم٣من زمـ حمٚمد زمـ ضمقى ايمً٘مً٘مل ايمٌتٜمقم أزمق حمٚمد ايمُم٣مَمل )ت 

8/426.) 

 (.6/83()ىمذزمف ازمـ ؿم٣مهر()يم٣ًمن 621إؽمامفمٝمؾ زمـ إزمراهٝمؿ أزمق إضمقص )ت 

يٕمرب ، ووم٣مل ايمٔمٗمٝمقم: يمٝمس حلديثف  إؽمامفمٝمؾ زمـ إزمراهٝمؿ أزمق زممم ايمٌٌمي ـ ص٣مضم٤م اهلروي )وم٣ميمف ازمـ ضم٣ٌمن :

 (.6/73أصؾ َمًٛمد..()يم٣ًمن 

 (.666إؽمامفمٝمؾ زمـ إزمراهٝمؿ أزمق زممم اظمٛمٗمري وهق ايمٌٌمي ص٣مضم٤م اهلروي اظمتٗمدم ـ )ومط 

 (.077( )صمر318إؽمامفمٝمؾ زمـ إزمراهٝمؿ أزمق حمٚمد ايمقافمظ )ت

 (.0186()سمخ 6/055إؽمامفمٝمؾ زمـ إزمراهٝمؿ أزمقحيٝمك ايمتٝمٚمل ايمرازي )ؤمٝمػ ()ضم٣مسمؿ 

 (.637إؽِمامفمٝمؾ زمـ إزمراهٝمؿ إومرع أزمق ؽمٔمٝمد )طمط 

 (.6/052إؽمامفمٝمؾ زمـ إزمراهٝمؿ إٞمِم٣مري فمـ أزمٝمف )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ()ضم٣مسمؿ 

 (.070إؽمامفمٝمؾ زمـ إزمراهٝمؿ اجلرصم٣مين )صمر

 (.021( )صمر637إؽمامفمٝمؾ زمـ إزمراهٝمؿ احلريري اجلرصم٣مين )ىم٣من ؾمٝمًخ٣م ص٣محل٣ًم وم٣ميمف ايمًٜمٚمل( )ت

 (.6/055ؿ ايمًٙمٚمل َمديٛمل )جمٜمقل ضم٣مل ()ضم٣مسمؿ إؽمامفمٝمؾ زمـ إزمراهٝم

 (.076إؽمامفمٝمؾ زمـ إزمراهٝمؿ ايمًقيدي اجلرصم٣مين )صمر

 (.6/055إؽمامفمٝمؾ زمـ إزمراهٝمؿ ايمُمٝم٣ٌمين )شمٗم٥م وم٣ميمف أزمق زرفمف ()ضم٣مسمؿ 

 إؽمامفمٝمؾ زمـ إزمراهٝمؿ ايمٗمرر  اؽمؿ صمده حمٚمد زمـ ؿمٙمح٥م.
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 (.6/055()ضم٣مسمؿ  إؽمامفمٝمؾ زمـ إزمراهٝمؿ اظمديٛمل )وم٣مل أزمقضم٣مسمؿ:رأي٦م ضمديثف َمًتٗمٝمامً 

 (.6/84إؽمامفمٝمؾ زمـ إزمراهٝمؿ اظمْمرومل )وم٣مل إزدي : َمؼموك جمٜمقل ()يم٣ًمن 

 (.6/84إؽمامفمٝمؾ زمـ إزمراهٝمؿ اظم٘مل )يمٝمس ضمديثف زمًم وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم( )يم٣ًمن 

 إؽمامفمٝمؾ زمـ إزمراهٝمؿ اهلٚمداين )جمٜمقل(.

 (. 0170()سمخ 6/052إؽمامفمٝمؾ زمـ إزمراهٝمؿ زمـ أيب رزمٝمٔم٥م )ضم٣مسمؿ 

 ( .2/697زمراهٝمؿ زمـ أيب فمْم٣مء أزمق فمعم اظم٠مدب ) طمط إؽمامفمٝمؾ زمـ إ

 (.8/425إؽمامفمٝمؾ زمـ إزمراهٝمؿ زمـ أمحد زمـ حمٚمد أزمق ضم٣مرث اظمري ايمدَمُمٗمل )يم٣ًمن 

 إؽمامفمٝمؾ زمـ إزمراهٝمؿ زمـ إؽمح٣مق أزمق ضم٣مرث اظمري ـ سمٗمدم همٝمٚمـ صمده أمحد ـ 

 (.2/410إؽمامفمٝمؾ زمـ إزمراهٝمؿ زمـ إؽمامفمٝمؾ أزمق زم٘مر ايمٛم٣مومد )طمط 

( ) ووم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من رصماًل 333زمراهٝمؿ زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ أيب ضم٣مرث ايمتجٝمٌل )تإؽمامفمٝمؾ زمـ إ

 (.649ص٣محل٣ًم..( )صف/

 (.6/85إؽمامفمٝمؾ زمـ إزمراهٝمؿ زمـ زمزه ايمٗمِمغم ايم٘مقدم )يم٣ًمن 

 (.6/052إؽمامفمٝمؾ زمـ إزمراهٝمؿ زمـ زمِمغم )ضم٣مسمؿ 

 (.8/471إؽمامفمٝمؾ زمـ إزمراهٝمؿ زمـ زي٣مد )فم٣ًمىمر 

 (.6/85ن زمـ رزيـ ايمتٚمٝمٚمل )ؤمٝمػ ٓ حيت٨م زمف وم٣ميمف ايمدار ومْمٛمل ()يم٣ًمن إؽمامفمٝمؾ زمـ إزمراهٝمؿ زمـ ؽمٙمٝمام

 (.2/624إؽمامفمٝمؾ زمـ إزمراهٝمؿ زمـ ؾمداد )طمط 

 (.6/052()ضم٣مسمؿ 2/48إؽمامفمٝمؾ زمـ إزمراهٝمؿ زمـ ؾمٝم٣ٌمن فمـ رصمؾ )ضم٤م 

 إؽمامفمٝمؾ زمـ إزمراهٝمؿ زمـ ؾمٝم٥ٌم ايمْم٣مئٖمل هق ازمـ ؾمٌٝم٤م ـ يٟميت .

 (.0/603ايمثٗمٖمل )ذىمر إؽمامفمٝمؾ زمـ إزمراهٝمؿ زمـ صٌٝما أزمق إؽمح٣مق 

 ( 6/052( ـ سمٗمدم همٝمٚمـ صمده ؾمٝم٣ٌمن ـ ) ضم٣مسمؿ 2/48إؽمامفمٝمؾ زمـ إزمراهٝمؿ زمـ فم٣ٌمد زمـ ؾمٝم٣ٌمن ) ضم٤م 



349 
 

 ( .8/470إؽمامفمٝمؾ زمـ إزمراهٝمؿ زمـ فم٣ٌمس زمـ ضمًـ أزمق همّمؾ احلًٛمل ) فم٣ًمىمر 

 ( .2/404إؽمامفمٝمؾ زمـ إزمراهٝمؿ زمـ فمقم ايمٌٛمدار أزمق وم٣مؽمؿ ) صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م () طمط 

هـ( 364ؾمٝمخ يمٙمٌٝمٜمٗمل واخلْمٝم٤م )ت -ازمـ فمروة -زمـ إزمراهٝمؿ زمـ فمقم زمـ فمروة أزمق وم٣مؽمؿ ايمٌٛمدار إؽمامفمٝمؾ

 (.2/404( )طمط69( ) إحت٣مف/9/487)وم٣مل اخلْمٝم٤م: ىم٣من صدووم٣ًم ىمت٦ٌم فمٛمف( )سم٣مريخ اإلؽمالم 

 (.660إؽمامفمٝمؾ زمـ إزمراهٝمؿ زمـ نم٣ميم٤م ايمزفمٖمراين )ومط /

 (.55ٌٕمدادي )َمٔمروف( )دٞمٝمن صإؽمامفمٝمؾ زمـ إزمراهٝمؿ زمـ هم٣مرس احلتٌقم أزمق همّمؾ ايم

 إؽمامفمٝمؾ زمـ إزمراهٝمؿ زمـ جمٚمع : هق ازمـ زيد زمـ جمٚمع أزمق إزمراهٝمؿ .

 ( .2/697إؽمامفمٝمؾ زمـ إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد أزمق فمقم ـ ؽمٚمٔم٣من ـ ايمِمغمدم ) جمٜمقل ضم٣مل ( ) طمط 

 (.083)ٞمٝم٣ًمزمقر/إؽمامفمٝمؾ زمـ إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد ايمٖمٗمٝمف اظمٗمرئ أزمق حمٚمد اهلروي ) أشمٛمك فمٙمٝمف احل٣مىمؿ( 

 (.400إؽمامفمٝمؾ زمـ إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ أزمق ؽمٔمد إؽمٖمرايٛمل )وشمٗمف ايمٖم٣مرد()خم٤م /

( ) اشمٛمقا فمٙمٝمف ( ) 303إؽمامفمٝمؾ زمـ إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ أزمق حمٚمد ايمٗمراب ايمنطمز اهلروي ) ت 

 ( .07/679ؽمغم 

 (.411يمٛمٌم ازم٣مذي )وشمٗمف ايمٖم٣مرد )خم٤م / إؽمامفمٝمؾ زمـ إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ حمٚمقي٥م أزمق ٞمٌم ا

 (.6/056()ضم٣مسمؿ 0/519إؽمامفمٝمؾ زمـ إزمراهٝمؿ زمـ َمٝمٚمقن ايمِم٣مئغ )وم٣مل ايمٌخ٣مري : ؽم٘متقا فمٛمف ()يم٣ًمن 

 (.6/83إؽمامفمٝمؾ زمـ إزمراهٝمؿ زمـ هقد ايمقاؽمْمل ايمييرأزمق إزمراهٝمؿ )وم٣مل ايمدار ومْمٛمل ، يمٝمس زم٣ميمٗمقي()يم٣ًمن 

 (.007يمٛمْمروين)فمٙمامء إؽمامفمٝمؾ زمـ إزمراهٝمؿ زمـ يقؽمػ زمـ رَمّم٣من ا

 (.2/605إؽمامفمٝمؾ زمـ إزمراهٝمؿ ص٣مضم٤م ايمرومٝمؼ )طمط 

إؽمامفمٝمؾ زمـ إزمراهٝمؿ ص٣مضم٤م ايمٗمقهل )وم٣مل احل٣مهمظ دم ؽمٛمد هذا همٝمف: يمٝمس دم ؽمٛمده َمـ يٛمٓمر إلم ضم٣ميمف..( 

 (.087)حتٖم٥م/

 (.082إؽمامفمٝمؾ زمـ إزمراهٝمؿ ص٣مضم٤م فمْم٣مء )جمٜمقل وم٣ميمف احل٣مهمظ( )حتٖم٥م/
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 (.6/057فمٚمر )جمٜمقل وم٣ميمف أزمقضم٣مسمؿ ()ضم٣مسمؿ  إؽمامفمٝمؾ زمـ إزمراهٝمؿ فمـ َمثٛمك زمـ

 (.6/052إؽمامفمٝمؾ زمـ إزمراهٝمؿ وفمٛمف فمٚمر زمـ فمقف )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ 

 (.0175إؽمامفمٝمؾ زمـ إزمراهٝمؿ وفمٛمف َمٜمدي زمـ َمٝمٚمقن )سمخ 

 (.6/82إؽمامفمٝمؾ زمـ أيب إؽمح٣مق ايم٘مقدم )َمٛم٘مر احلدي٧م وم٣ميمف إزدي ()يم٣ًمن 

 : هق ازمـ إزمراهٝمؿ زمـ ؽمٙمٝمامن ـ سمٗمدم ـإؽمامفمٝمؾ زمـ أيب إؽمامفمٝمؾ اظم٠مدب 

 (.0/082إؽمامفمٝمؾ زمـ أيب أَمٝم٥م ايمثٗمٖمل )دفم٣مء 

 (.8إؽمامفمٝمؾ زمـ أيب زم٘مر زمـ إؽمامفمٝمؾ اظمٜمٛمدس )َمٌم 

 (.437إؽمامفمٝمؾ زمـ أيب ضمًـ أزمق إزمراهٝمؿ ايمْمرد )خم٤م /

 (.6/025إؽمامفمٝمؾ زمـ أيب ضم٘مؿ ايمثٗمٖمل )وم٣مل أزمقضم٣مسمؿ : ؾمٝمخ ()ضم٣مسمؿ 

 (.008ٙمامء إؽمامفمٝمؾ زمـ أيب طمزيٚم٥م)فم

 إؽمامفمٝمؾ زمـ أيب ذراع: هق ازمـ أَمٝم٥م.

 -يٟميت-إؽمامفمٝمؾ زمـ أيب زي٣مد ايمُم٣مَمل: هق ازمـ َمًٙمؿ

 (.6/070إؽمامفمٝمؾ زمـ أيب زي٣مد ايمٖم٣موم٣م ىمقدم )ضم٣مسمؿ 

 (.6/070إؽمامفمٝمؾ زمـ ايب زي٣مد زمـ َمٗمدم )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ 

 إؽمامفمٝمؾ زمـ أيب ؽمٔمٝمد إصٌٜم٣مين :هق ازمـ حمٚمد زمـ أمحد.

 إؽمامفمٝمؾ زمـ أيب ؽمٔمٝمد ايمِمٛمٔم٣مين فمـ فم٘مرَم٥م : هق ازمـ ذور ـ يٟميت ـ .

 (.3/61إؽمامفمٝمؾ زمـ أيب ؽمٔمٝمد َمقلم اظمٜمري )ضم٤م 

 (.6/077إؽمامفمٝمؾ زمـ أيب ؾمٔمٝم٤م )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ 

 (.6/019إؽمامفمٝمؾ زمـ أيب فم٣ٌمد : هق ازمـ أَمٝم٥م )ؤمٝمػ()يم٣ًمن 

 (.6/004وم٣مل ازمـ َمٔمكم: يمٝمس زمُمئ يممب اخلٚمر ()يم٣ًمن إؽمامفمٝمؾ زمـ أيب فمٌٝمداهلل آؾمٔمري أزمق ضمًـ )
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( ) وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من همٗمٝمف صمٜمتف َمـ أهؾ ايمٔمٙمؿ 511إؽمامفمٝمؾ زمـ أيب همتا إٞمديمز أزمق وم٣مؽمؿ )ت

 (.635وايمتٗمدم دم ايمٖمتقى( )صف/

 (.6/066إؽمامفمٝمؾ زمـ أيب وم٣مؽمؿ زمـ أمحد أزمق إؽمح٣مق ايمديٙمٚمل ؾمٝمٔمل )يم٣ًمن 

 (.407س )َمٌم إؽمامفمٝمؾ زمـ أيب حمٚمد ايمٛمح٣م

 إؽمامفمٝمؾ زمـ أيب حمٚمد ايمٝمزيدي : اؽمؿ أزمٝمف حيٝمك زمـ َم٣ٌمرك ـ يٟميت ـ 

()ضم٤م 2/651()طمط 6/046إؽمامفمٝمؾ زمـ أيب َمًٔمقد أزمق ؽمح٣مق )وم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن : يٕمرب()يم٣ًمن 

8/95.) 

 (.6/82إؽمامفمٝمؾ زمـ أمحد أطمري )يم٣ًمن 

 (.092إؽمامفمٝمؾ زمـ أمحد إهقيمذي )َمٌم 

)وم٣مل احلٚمٝمدي: أطمػمين أزمق حمٚمد ايمٗمٝمز أٞمف ومدم فمٙمٝمف ايمٗمغموان وىم٣من هم٣مواًل َمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ أمحد احلج٣مزي 

أهؾ ايمٔمٙمؿ واحلدي٧م، وذىمر أٞمف ؽمٚمع َمٛمف ىمت٣مب حمٚمد زمـ ضم٣مرث، وىمت٤م فمٛمف ومل حيٖمظ إؽمٛم٣مده همٝمف( 

 (.636)صف/

ف وايمٔمرزمٝم٥م وم٣ميمف إؽمامفمٝمؾ زمـ أمحد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ إؽمامفمٝمؾ أزمق ؽمٔمد اإلؽمامفمٝمقم )ىم٣من إَم٣مم زَم٣مٞمف َمٗمدًَم٣م دم ايمٖمٗم

 (.071ايمًٜمٚمل( )صمر

( ) وشمٗمف اخلْمٝم٤م () 492إؽمامفمٝمؾ زمـ أمحد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ إؽمامفمٝمؾ أزمق ؽمٔمد اجلرصم٣مين ـ اإلؽمامفمٝمقم ـ ) ت 

 ( .07/87( ) ؽمغم 2/419طمط 

 (.475إؽمامفمٝمؾ زمـ أمحد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ َمقؽمك أزمق إزمراهٝمؿ اظمٗمرئ ) خم٤م / 

 (.448إزمراهٝمؿ احلٛم٣مزمذي )خم٤م إؽمامفمٝمؾ زمـ أمحد زمـ امحد أزمق 

 ( .03/053إؽمامفمٝمؾ زمـ أمحد زمـ أؽمد زمـ ؽم٣مَم٣من إَمغم ) ؽمغم 

 ( .8/454إؽمامفمٝمؾ زمـ أمحد زمـ إؽمامفمٝمؾ ) فم٣ًمىمر 



352 
 

 ( .2/681إؽمامفمٝمؾ زمـ أمحد زمـ إؽمامفمٝمؾ أزمق إزمراهٝمؿ ايمِمقدم ) طمط 

 (.6/85()أشمٛمقا فمٙمٝمف()يم٣ًمن 337إؽمامفمٝمؾ زمـ أمحد زمـ إؽمامفمٝمؾ احلٙمٌل )ت 

 ( .2/694فمٝمؾ زمـ أمحد زمـ إؽمامفمٝمؾ ايمقاؽمْمل ) طمط إؽمام

 ( .4/402() ؾمٝمخ 0/606إؽمامفمٝمؾ زمـ أمحد زمـ أؽمٝمد أزمق إؽمح٣مق ايمثٗمٖمل ) جمٜمقل ضم٣مل ( ) ذىمر 

 ( .8/453إؽمامفمٝمؾ زمـ أمحد زمـ أيقب زمـ ويمٝمد أزمق ضمًـ ايم٣ٌميمز اخلٝمزراين ) جمٜمقل ضم٣مل ( ) فم٣ًمىمر 

 ( .460ايمٛمٗم٣م  ) وشمٗم٥م ايمٖم٣مرد ( ) خم٤م /إؽمامفمٝمؾ زمـ أمحد زمـ ضمًـ ايمُم٣مر أزمق هي٨م 

 ( .430إؽمامفمٝمؾ زمـ أمحد زمـ ضمًكم أزمقفمقم اخلروصمردي  ) خم٤م /

 ( .464إؽمامفمٝمؾ زمـ أمحد زمـ طمغمان أزمق حمٚمد اهلٚمذاين ) خم٤م /

 ( .422إؽمامفمٝمؾ زمـ أمحد زمـ ؽمٙمؿ اخلقاري ) خم٤م /

 .( 436إؽمامفمٝمؾ زمـ أمحد زمـ فمٌد ايمٔمزيز أزمق وم٣مؽمؿ ايمًٝم٣مري ) خم٤م /

 ( .8/453إؽمامفمٝمؾ زمـ أمحد زمـ فمٌد اهلل أزمق ا يمٖمّمؾ اجلرصم٣مين ) فم٣ًمىمر 

( ) اشمٛمك فمٙمٝمف اخلْمٝم٤م ( ) طمط 341إؽمامفمٝمؾ زمـ أمحد زمـ فمٌد اهلل أزمق فمٌد ايمرمحـ ايميير احلغمي ) ت 

 ( .410( ) خم٤م /2/404

() خم٤م 09/262) ؽمغم  إؽمامفمٝمؾ زمـ أمحد زمـ فمٌد اظمٙمؽ زمـ فمقم أزمق ؽمٔمد ايمٛمٝم٣ًمزمقري ايم٘مرَم٣مين ـ ازمـ َم٠مذن ـ

453. ) 

 ( .698إؽمامفمٝمؾ زمـ أمحد زمـ فمٌٝمد اهلل زمـ طمٙمػ أزمق إزمراهٝمؿ ايم٘مرَمٝمٛمل ) خم٤م /

 (.435إؽمامفمٝمؾ زمـ أمحد زمـ حمٚمد أزمق أمحد اجلقهري ) خم٤م 

إؽمامفمٝمؾ زمـ أمحد زمـ حمٚمد ايمت٣مصمر اخلالرم أزمق ؽمٔمٝمد إصٌٜم٣مين وم٣مل احل٣مىمؿ: ىم٣من أضمد اجلقايمكم دم ؿمٙم٤م 

 (.363( )ك 081ٞمٝم٣ًمزمقر/احلدي٧م..( )

 (.074)صمر -يٟميت -إؽمامفمٝمؾ زمـ أمحد زمـ حمٚمد اخلالرم أزمق ؽمٔمٝمد اجلرصم٣مين اؽمؿ صمده: حمٚمد زمـ فمٌد ايمٔمزيز
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 ( .2/403إؽمامفمٝمؾ زمـ أمحد زمـ حمٚمد ايمًٚم٣ًمر أزمق همّمؾ اهلروي ) طمط 

 (.075إؽمامفمٝمؾ زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ أمحد أزمق وم٣مؽمؿ أطمري )صمر

 (.2/417د زمـ أمحد أزمق وم٣مؽمؿ اجلرصم٣مين )وشمٗمف ايمػموم٣مين ()طمط إؽمامفمٝمؾ زمـ أمحد زمـ حمٚم

 (.6/82إؽمامفمٝمؾ زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ أمحد احلداد أزمق رصم٣مء إصٌٜم٣مين )نمٚمزه إٞمامؿمل ()يم٣ًمن 

 (.2/693إؽمامفمٝمؾ زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ إؽمامفمٝمؾ أزمق وم٣مؽمؿ ايمٝمامين )جمٜمقل ضم٣مل ()طمط 

( 427ق حمٚمد زمـ أيب ضم٣مَمد اإلؽمامفمٝمقم ايمْمقد )تإؽمامفمٝمؾ زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ إؽمامفمٝمؾ أزم

 (.086)ٞمٝم٣ًمزمقر/

( ) َمُمٜمقر ( ) 423إؽمامفمٝمؾ زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمٌد ايمٔمزيز أزمق ؽمٔمٝمد اجلرصم٣مين اخلالل ايمقراق ) ت 

 ( .8/459فم٣ًمىمر 

 (.467إؽمامفمٝمؾ زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل أزمق حمٚمد احلغمي ايمٌزاز)خم٤م /

 (.458ٚمد زمـ َم٘مرم أزمق إزمراهٝمؿ ايمِمٝمدٓين ) خم٤م إؽمامفمٝمؾ زمـ امحد زمـ حم

 ( .2/495إؽمامفمٝمؾ زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ َمقؽمك ـ وىمٝمؾ أىمثؿ ـ ايمٌٌمي ) فمٛمف مج٣مفمف ( ) طمط 

 (.407إؽمامفمٝمؾ زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ ٞمجؿ أزمق وم٣مؽمؿ إزمٝمقردي ) خم٤م 

 (.084إؽمامفمٝمؾ زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ يقؽمػ أزمق إزمراهٝمؿ اإلؽمؼمازم٣مذي )ٞمٝم٣ًمزمقر/

 (.2/680إؽمامفمٝمؾ زمـ أمحد زمـ َمٔم٣موي٥م زمـ زم٘مر ايم٣ٌمهقم )طمط 

 (.8/474إؽمامفمٝمؾ زمـ أؽم٣مَم٥م )فم٣ًمىمر 

 (.6/82إؽمامفمٝمؾ زمـ إؽمح٣مق اإلٞمِم٣مري ىمقدم )َمٛم٘مر احلدي٧م وم٣ميمف ايمٔمٗمٝمقم ()يم٣ًمن 

 (.6/82إؽمامفمٝمؾ زمـ إؽمح٣مق اجلرصم٣مين )وم٣ميمف أزمق زرفمف : ىم٣من يّمع احلدي٧م ()يم٣ًمن 

 (.8/475)فم٣ًمىمر إؽمامفمٝمؾ زمـ إؽمح٣مق ايمٗم٣م  
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()اإلَم٣مم احل٣مهمظ اظمحدث وم٣ميمف ايمذهٌل 483إؽمامفمٝمؾ زمـ إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ أزمق وم٣مؽمؿ ايمٗمٝمز ازمـ ؿمح٣من )ت 

 (.02/615()ؽمغم 

()شمٗمف وم٣ميمف ايمدار ومْمٛمل 694إؽمامفمٝمؾ زمـ إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ زمـ َمٜمران أزمق زم٘مر ايمناج ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ت 

 (.04/391()ؽمغم2/696()طمط 

()وم٣مل ازمـ أيب ضم٣مسمؿ 686زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ مح٣مد ايمٌٌمي إزدي أزمقإؽمح٣مق ايمٗم٣م  )ت إؽمامفمٝمؾ زمـ إؽمح٣مق 

( 2/683()طمط 6/058: شمٗم٥م صدوق ووم٣مل اخلْمٝم٤م : ىم٣من فم٣مظم٣ًم هم٣مواًل َمتٗمٛم٣ًم همٗمٝمٜم٣ًم( )ضم٣مسمؿ 

 (.6/575)ضم٣ٌمن

 إؽمامفمٝمؾ زمـ إؽمح٣مق زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ ؽمٜمؾ: يٟميت همٝمٚمـ صمده ؽمٜمؾ.

 (.2/695()جمٜمقل ضم٣مل()طمط 412ايمرومل اظمٔمٚمري )ت  إؽمامفمٝمؾ زمـ إؽمح٣مق زمـ ضمِمكم أزمق حمٚمد

( 671إؽمامفمٝمؾ زمـ إؽمح٣مق زمـ ؽمٜمؾ ايم٘مقدم أزمق إؽمح٣مق )صدوق وم٣ميمف ازمـ أيب ضم٣مسمؿ ()ت

 (.6/570()ضم٣ٌمن6/058(.)ضم٣مسمؿ 8/474)فم٣ًمىمر

 (.0191()سمخ 6/058إؽمامفمٝمؾ زمـ إؽمح٣مق َمقلم أم ضم٘مٝمؿ زمٌمي )جمٜمقل ضم٣مل ()ضم٣مسمؿ 

 (.6/058ايمًالل/ ايمرَمقم أزمق حمٚمد ـ )صدوق وم٣ميمف ازمـ أيب ضم٣مسمؿ ()ضم٣مسمؿ ايمدٓل / -إؽِمامفمٝمؾ زمـ إهائٝمؾ 

 (.066( )يقٞمس624إؽمامفمٝمؾ زمـ أؽمقد زمـ َمًٙمؿ اظمٌمي َمقلم جتٝم٤م أزمق إزمراهٝمؿ )ايمت٣ٌمن( )ت

 (.6/031إؽمامفمٝمؾ زمـ أم درهؿ )ؤمٝمػ()يم٣ًمن 

 (.6/87نمغمه (. )يم٣ًمن إؽمامفمٝمؾ زمـ أَمٝمف ـ ويٗم٣مل ازمـ أيب أَمٝمف ـ ازمـ أيب ايمذراع )سمرىمف ايمدار ومْمٛمل و

 (.6/78()يم٣ًمن 8/97إؽمامفمٝمؾ زمـ أَمٝمف ايمٗمرر )ؤمٖمف ايمدار ومْمٛمل )ضم٤م 

 (.6/87()يم٣ًمن 007إؽمامفمٝمؾ زمـ أوؽمط ايمٌجقم/َمـ أفمقان احلج٣مج )وشمٗمف ازمـ َمٔمكم( )ت 

 (.6/88()يم٣ًمن 6/059إؽمامفمٝمؾ زمـ إي٣مس زمـ فمٖمٝمػ ايم٘مٛمدي )مل يِما ضمديثف وم٣ميمف ايمٌخ٣مري()ضم٣مسمؿ 

 (.8/475زمـ ؽمٙمٚم٥م زمـ فمٌد اهلل ايمٗمرر )فم٣ًمىمر إؽمامفمٝمؾ زمـ أيقب
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 (.6/88()اهتٚمف ايمٌٝمٜمٗمل ()يم٣ًمن 678إؽمامفمٝمؾ زمـ زمحر ايمٔمً٘مري أزمقفمقم ايمزفمٖمراين )ت 

 (.023إؽمامفمٝمؾ زمـ زمختقيف زمـ إدريس زمـ طم٣ميمد اجلرصم٣مين أزمق ؽمٔمٝمد زم٘مر آزم٣مذي )صمر

 (.02/62()ؽمغم 450إؽمامفمٝمؾ زمـ زمدر أزمق زم٘مر ايمٗمرؿمٌل )ت 

أزمق وم٣مؽمؿ ايمٗمرؿمٌل فمٛمف اخلقٓين وازمـ  -ازمـ نمٛم٣مم -زمـ حمٚمد إٞمِم٣مري إدي٤م ايمٖمر إؽمامفمٝمؾ زمـ زمدر 

( )وم٣مل اخلقٓين: ىم٣من رصماًل ص٣محل٣ًم ؽم٣مظم٣ًم َمتًٛمٛم٣ًم، وأشمٛمك فمٙمٝمف ازمـ طمزرج( 308طمزرج ونمغممه٣م )ت 

 (.642)صف/

 (.467()ومط 8/012إؽمامفمٝمؾ زمـ زممم ايمٌٙمخل ايمٕمزال )ضم٤م 

 (.6/89هق ايمًٙمٚمل ـ )جمٜمقل وم٣ميمف ايمدار ومْمٛمل ()يم٣ًمن  إؽمامفمٝمؾ زمـ زممم زمـ َمٛمِمقر ـ ويمٝمس

 (.96إؽمامفمٝمؾ زمـ زمُمغم ايمتجٝمٌل إٞمديمز أزمق حمٚمد )نمرزم٣مء/

 (.6/79إؽمامفمٝمؾ زمـ زمُمغم زمـ ؽمٙمامن ايم٘مقدم )هيؿ دم نمغم ضمدي٧م وم٣ميمف ايمٔمٗمٝمقم ()يم٣ًمن 

 (.2/694إؽمامفمٝمؾ زمـ زم٘مر زمـ إؽمامفمٝمؾ أزمقفمقم ايمً٘مري )صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ()طمط 

( 613ٝمؾ زمـ زم٘مر زمـ َمي زمـ حمٚمد اظمٌمي َمقلم رزمٝمٔم٥م زمـ ذضمٌٝمؾ )أشمٛمك فمٙمٝمف ازمـ يقٞمس( )تإؽمامفم

 (.064)يقٞمس

 (.6/89إؽمامفمٝمؾ زمـ زم٘مغم ايم٘مقدم )ؾمٝمٔمل ()يم٣ًمن 

 إؽمامفمٝمؾ زمـ شم٣مزم٦م زمـ جمٚمع : هق ازمـ زيد زمـ جمٚمع يٟميت .

 (.6/026()سمؿ 0199إؽمامفمٝمؾ زمـ شمقزم٣من فمـ صم٣مزمر يـ زيد )جمٜمقل ضم٣مل()ؾمٝمخ 

 (.6/91إؽمامفمٝمؾ زمـ صم٣مزمر زمـ يزيد اجلٔمٖمل )جمٜمقل ضم٣مل()يم٣ًمن 

 (.8/93إؽمامفمٝمؾ زمـ صمرير زمـ فمٌد احلٚمٝمد ايمّمٌل )ضم٤م 

 (.6/91إؽمامفمٝمؾ زمـ صم٣ًمس )أوصمًت٣مس ()ؤمٖمف إزدي ونمغمه ()يم٣ًمن 

 (.6/91إؽمامفمٝمؾ زمـ صمٔمٖمر زمـ إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد اهل٣مؾمٚمل ايمزرومل )ؤمٖمف ازمـ ضم٣ٌمن وأزمقا ضم٣مسمؿ()يم٣ًمن 
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 (.2/621()طمط 601ؾ زمـ صمٔمٖمر زمـ ؽمٙمٝمامن أزمق ضمًـ اهل٣مؾمٚمل )ت إؽمامفمٝم

 (.8/481إؽمامفمٝمؾ زمـ ضمرب إؿمرازمٙمز )فم٣ًمىمر 

 (.339( )ك 0/087إؽمامفمٝمؾ زمـ ضمًـ اخلٖم٣مف ـ أو ايمٔمالف )جمٜمقل ضم٣مل()دفم٣مء

 (.0017()سمخ 6/025إؽمامفمٝمؾ زمـ ضمًـ ايمٔمتقاري )ضم٣مسمؿ 

 (.469إؽمامفمٝمؾ زمـ ضمًـ اظمزين )ومط 

 (.447زمـ إزمراهٝمؿ أزمق وم٣مؽمؿ إدي٤م )خم٤م /إؽمامفمٝمؾ زمـ ضمًـ 

 (.681إؽمامفمٝمؾ زمـ ضمًـ زمـ ضمٖمص ايمْمح٣من أزمق فمقم ايمٔمًٗمالين ايمقىمٝمؾ )جمٜمقل ضم٣مل( )إرؾم٣مد/

 ( 2/400( ) طمط 314إؽمامفمٝمؾ زمـ ضمًـ زمـ فمٌد اهلل زمـ هٝمثؿ أزمق وم٣مؽمؿ ايمٌمسي ) وشمٗمف ايمػموم٣مين ( ) ت 

 ( .2/406( ) طمط 418) صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م () إؽمامفمٝمؾ زمـ ضمًـ زمـ فمقم زمـ فمت٣مس أزمق فمقم ايمِمغمدم 

 (.419إؽمامفمٝمؾ زمـ ضمًـ زمـ حمٚمد زمـ ضمًكم ايمٔمٙمقي )خم٤م / 

 (.455إؽمامفمٝمؾ زمـ ضمًكم أزمق وم٣مؽمؿ ايمْمػمي )خم٤م / 

 ( .8/481إؽمامفمٝمؾ زمـ ضمًكم زمـ أمحد زمـ إؽمامفمٝمؾ أزمق حمٚمد ايمٔمٙمقي ) فم٣ًمىمر 

 (.426 ()خم٤م /إؽمامفمٝمؾ زمـ ضمًكم زمـ فمقم أزمق همّمؾ ايمٔمامرم )وشمٗمف ايمٖم٣مرد

 (.444إؽمامفمٝمؾ زمـ ضمًكم زمـ فمقم زمـ أمحد أزمق وم٣مؽمؿ ايمًًٌتل )وشمٗمف ايمٖم٣مرد (.)خم٤م / 

 ( .2/401( ) طمط 316إؽمامفمٝمؾ زمـ ضمًكم زمـ فمقم زمـ ضمًـ أزمق حمٚمد ايمٖمٗمٝم٥م ايمٌخ٣مري ) جمٜمقل ضم٣مل ( )

 (.697إؽمامفمٝمؾ زمـ ضمًكم زمـ حمٚمد زمـ هٝمثؿ أزمق إزمراهٝمؿ ايمًٌْم٣مؿمل )خم٤م / 

 (.692ضمًكم فمقم زمـ حمٚمد أزمق اظمٓمٖمرايمتٚمٝمٚمل )خم٤م / إؽمامفمٝمؾ زمـ

ويمٔمٙمف مل يٗمػ  -إؽمامفمٝمؾ زمـ ضمِمـ أزمق ؽمٙمٝمؿ اجلٌٝمقم ايمٌٕمدادي )صدوق وم٣ميمف ازمـ أيب ضم٣مسمؿ، وؤمٖمف احل٣مهمظ

 (.088( )حتٖم٥م/6/022()ضم٣مسمؿ 5/480فمعم سمٔمديؾ ازمـ أيب ضم٣مسمؿ ()فم٣ًمىمر 

 (.0015إؽمامفمٝمؾ زمـ ضم٘مؿ ايمٌٌمي )سمخ 
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 (.6/022()ضم٣مسمؿ 2/42راهٝمؿ َمقلم فمثامن )ضم٤م إؽمامفمٝمؾ زمـ ضم٘مؿ زمـ إزم

 (.6/90إؽمامفمٝمؾ زمـ ضم٘مؿ وم٣م  مهدان ؾمٝمٔمل )وم٣مل ايمذهٌل صقيٙما ()يم٣ًمن 

 (.6/025إؽمامفمٝمؾ زمـ ضم٘مٝمؿ اخلزافمل )ضم٣مسمؿ 

()ؤمٖمف ازمـ صالح ونمغمه ()يم٣ًمن 494إؽمامفمٝمؾ زمـ مح٣مد اجلقهري أزمق ٞمٌم ص٣مضم٤م ايمِمح٣مح دم ايمٙمٕم٥م )ت 

 (.07/81()ؽمغم 6/94

 (.6/025زمـ مح٣مد زمٌمي فمـ أيب طم٣ميمد )ضم٣مسمؿ إؽمامفمٝمؾ 

 (.2/695إؽمامفمٝمؾ زمـ مح٣مد زمـ ضمًـ زمـ مح٣مد أزمق ٞمي احليَمل ايمٌزار ) طمط 

إؽمامفمٝمؾ زمـ مح٣مد زمـ ٞمٔمامن زمـ شم٣مزم٦م ايم٘مقدم اجلٜمٚمل )وم٣مل ص٣ميما صمزرة وَمْمكم: يمٝمس زمثٗم٥م، ووشمٗمف ؽمٌط ازمـ 

هق أفمٙمؿ زمف َمـ اخلْمٝم٤م: همٌْمؾ احلٌم اجلقزي ووم٣مل: مل يٕمٚمزه ؽمقى اخلْمٝم٤م، وم٣مل احل٣مهمظ: ومد نمٚمزه َمـ 

 (.089( )حتٖم٥م/6/94ايمذي ادفم٣مه( )يم٣ًمن

 (.8/494إؽمامفمٝمؾ زمـ محد أزمق وم٣مؽمؿ اهلٚمداين )فم٣ًمىمر 

 (.8/490إؽمامفمٝمؾ زمـ محدوي٥م ايمٌٝم٘مٛمدي أزمق ؽمٔمٝمد ايمٌخ٣مري )روى فمٛمف مجع نمٖمغم()فم٣ًمىمر 

 (.٣631مء )صف/إؽمامفمٝمؾ زمـ محزة ايمٗمرر ضمًـ ي أزمق حمٚمد اظم٣ميمٗمل ىم٣من َمـ ىم٣ٌمر إدزم

 (.630إؽمامفمٝمؾ زمـ محزة زمـ زىمري٣م إزدي أزمق ايمْم٣مهر اظم٣ميمٗمل فمٛمف ازمـ نم٣مٞمؿ إدي٤م ونمغمه )صف/

 (.6/93إؽمامفمٝمؾ زمـ ضمٝمدرة زمـ محزة ايمٔمٙمقي )ؾمٝمٔمل()يم٣ًمن 

 (.6/93إؽمامفمٝمؾ زمـ طم٣ميمد ايم٘مقدم )وم٣مل ايمذهٌل:جمٜمقل ()يم٣ًمن 

 (.6/93ٔمٝمػ()يم٣ًمن إؽمامفمٝمؾ زمـ طم٣ميمد اظمخزوَمل وومٝمؾ هق طم٣ميمد زمـ إؽمامفمٝمؾ)و

 (.2/476إؽمامفمٝمؾ زمـ طم٣ميمد زمـ ؽمٙمٝمامن اظمروزي )جمٜمقل ضم٣مل ()طمط 

 (.5/493إؽمامفمٝمؾ زمـ طم٣ميمد زمـ فمٌد اهلل زمـ يزيد ايمٌجقم ايمٗمني )فم٣ًمىمر 
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إؽمامفمٝمؾ زمـ طمٙمػ زمـ ؽمٔمٝمد زمـ فمٚمران اظم٣ميم٘مل اظمٗمرئ أزمق ايمْم٣مهر إٞمديمز فمٛمف مج٣مهر زمـ فمٌد ايمرمحـ ايمٖمٗمٝمف 

 (.633)صف/

زمـ طمٙمٝمٖم٥م أزمقه٣مينء إصٌٜم٣مين )وم٣مل يقٞمس زمـ ضمٌٝم٤م : حمٙمف ايمِمدق ووم٣ميمف ازمـ ضم٣ٌمن: ىم٣من خيْمئ إؽمامفمٝمؾ 

 (6/95()يم٣ًمن 0/617()ذىمر 6/027()ضم٣مم 

 (.920()َمل 6/028إؽمامفمٝمؾ زمـ دارس أزمق دارس )وم٣مل ازمـ َمٔمكم : يمٝمس زمف زمٟمس ()ضم٣مسمؿ 

 (.0/606إؽمامفمٝمؾ زمـ داود ايمٌزار )ذىمر 

 (.6/92َمٛم٘مر احلدي٧م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ()يم٣ًمن إؽمامفمٝمؾ زمـ داود ايمٌٕمدادي )

 (.6/027إؽمامفمٝمؾ زمـ داود زمـ فمٌد اهلل زمـ خمراق اظمخراومل )وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ : ؤمٝمػ احلدي٧م صمدًا( )ضم٣مسمؿ 

 (.452إؽمامفمٝمؾ زمـ داود زمـ حمٚمد ايممموؿمل )خم٤م 

 ( .03/560إؽمامفمٝمؾ زمـ داود زمـ وردان أزمق فم٣ٌمس اظمٌم ايمٌزار ) جمٜمقل ضم٣مل ( ) ؽمغم 

 (.0003()سمخ 6/029فمٝمؾ زمـ راؾمد : وهق ازمـ أيب إؽمامفمٝمؾ ايمًٙمٚمل )ضم٣مسمؿ إؽمام

 (.446إؽمامفمٝمؾ زمـ رزمٝمٔم٥م زمـ هُم٣مم زمـ إؽمح٣مق ايم٘مٛم٣مين )ومط 

 (.653إؽمامفمٝمؾ زمـ رصم٣مء )َمٌم 

إؽمامفمٝمؾ زمـ رصم٣مء زمـ ضمٝم٣من احليض أزمق فمٌد اهلل ايمٗمرر ايمرومل )ؤمٖمف ايمدار ومْمٛمل وايمٔمٗمٝمقم ووم٣مل ايم٣ًمرصمل : 

()ضم٣مسمؿ 6/92ه ازمـ فمدي ، ووشمٗمف احل٣مىمؿ وايمٔمجقم ووم٣مل أزمقضم٣مسمؿ :صدوق ()يم٣ًمن َمٛم٘مر احلدي٧م ووه٣م

6/028.) 

()روى فمٛمف مج٣مفم٥م ()فم٣ًمىمر 364إؽمامفمٝمؾ زمـ رصم٣مء زمـ ؽمٔمٝمد زمـ فمٌد اهلل أزمق حمٚمد ايمٔمًٗمالين إدي٤م )ت 

5/314.) 

 (.6/97ن إؽمامفمٝمؾ زمـ رزيـ ـ أو ازمـ أيب رزيـ ـ ىمقدم أزمق فمقم )يت٘مٙمٚمقن همٝمف وم٣ميمف اإلزدي()يم٣ًم

 ( .8/315إؽمامفمٝمؾ زمـ روح اجلٌٝمقم ) فم٣ًمىمر 
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 إؽمامفمٝمؾ زمـ زاهر زمـ حمٚمد أزمق وم٣مؽمؿ ايمٛمقهم٣مين )ايمٖم٣مرد (.

إؽمامفمٝمؾ زمـ زاهر زمـ حمٚمد ايمٛمقوم٣مين أزمق وم٣مؽمؿ ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ايمُمٝمخ اإلَم٣مم اظمًٛمد وم٣ميمف ايمذهٌل، ووشمٗمف ايمٖم٣مرد، 

 (.408( )خم٤م /08/332( )ؽمغم 479وروى فمٛمف مج٣مفم٥م( )ت 

 (.0061()سمخ 2/48إؽمامفمٝمؾ زمـ ززمغم زمـ فمريب فمـ أزمٝمف )ضم٤م 

 (.0009()سمخ 6/071إؽمامفمٝمؾ زمـ زريب ايم٘مقدم )ضم٣مسمؿ 

 (.6/070()ضم٣مسمؿ 6/97إؽمامفمٝمؾ زمـ زريؼ ايمٌٌمي )ىمذزمف أزمق ضم٣مسمؿ ()يم٣ًمن 

 (.6/97إؽمامفمٝمؾ زمـ زىمري٣م اظمدائٛمل )ٞم٘مرة وضمديثف َمٛم٘مر وم٣ميمف ايمذهٌل ()يم٣ًمن 

 (.2/079زمـ ؾمٝمخ أزمق فمٌد اهلل إؽمدي )طمط  إؽمامفمٝمؾ زمـ زىمري٣م زمـ ص٣ميما

 (.6/99إؽمامفمٝمؾ زمـ زي٣مد ـ أزمق ازمـ أيب زي٣مد ـ سم٣مزمٔمل ومل يٙمؼ َمٔم٣مذًا.)وم٣مل ايمذهٌل : ٓيدري َمـ هق ()يم٣ًمن 

 (.8/312إؽمامفمٝمؾ زمـ زي٣مد أزمق ويمٝمد ايمٌغمويت )فم٣ًمىمر 

 (.2/673إؽمامفمٝمؾ زمـ زي٣مد إيقم )جمٜمقل ضم٣مل ()طمط 

 (.6/071()ضم٣مسمؿ 6/98()يم٣ًمن 632ل أزمق إؽمح٣مق )جمٜمقل وم٣ميمف أزمقضم٣مسمؿ ()ت إؽمامفمٝمؾ زمـ زي٣مد ايمٌٙمخ

 (.2/639إؽمامفمٝمؾ زمـ زي٣مد ايمدوٓيب ـ زمٕمدادي ـ )طمط 

 (.6/99إؽمامفمٝمؾ زمـ زي٣مد ايمُمٗمري )ىمذزمف ازمـ َمٔمكم ()يم٣ًمن 

 (.6/98إؽمامفمٝمؾ زمـ زي٣مد اظمدين )َمٛم٘مر احلدي٧م وم٣ميمف إزدي ()يم٣ًمن 

 (.4/662()ؾمٝمخ 0/606فمل ـ ازمـ زرارة ـ )ذىمر إؽمامفمٝمؾ زمـ زي٣مد زمـ فمٌٝمد اخلزا

 (.6/99إؽمامفمٝمؾ زمـ زي٣مد فمـ نم٣ميم٤م ايمٗمْم٣من )وم٣مل ايمذهٌل : ؾمٝمخ دصم٣مل ()يم٣ًمن 

 (.8/96()ضم٤م6/070إؽمامفمٝمؾ زمـ زي٣من فمـ رزمٝمع )ضم٣مسمؿ 

( 04/53إؽمامفمٝمؾ زمـ زيد أزمق إؽمح٣مق اجلرصم٣مين )ص٣مضم٤م ضمدي٧م ىمت٣مب صمقال وم٣ميمف ايمًٜمٚمل( )ؽمغم 

 (.026)صمر
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 (.0008()سمخ 6/071يد زمـ شم٣مزم٦م إٞمِم٣مري )جمٜمقل ضم٣مل ()ضم٣مسمؿ إؽمامفمٝمؾ زمـ ز

إؽمامفمٝمؾ زمـ زيد زمـ جمٚمع أزمق إزمراهٝمؿ )ؤمٖمف ازمـ َمٔمكم ووم٣ميمف ازمـ صمٛمٝمد : يمٝمس زمُمئ ؤمٝمػ صمدًا ()يم٣ًمن 

6/011.) 

 ( .6/011إؽمامفمٝمؾ زمـ ؽمٔمد إؾمٔمري ايمٗمٚمل )جمٜمقل ضم٣مل ()يم٣ًمن 

 (.8/317 ايمزهري )فم٣ًمىمر إؽمامفمٝمؾ زمـ ؽمٔمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ فمٌد ايمرمحـ ايمٗمرر

 (.3/450إؽمامفمٝمؾ زمـ ؽمٔمد زمـ أيب ووم٣مص ايمٗمرر )ؽمغم 

 ( .2/698( ) وشمٗمف اخلْمٝم٤م () طمط 408إؽمامفمٝمؾ زمـ ؽمٔمدان زمـ يزيد أزمق َمٔمٚمر ايمٌزار ) ت 

 (.0068إؽمامفمٝمؾ زمـ ؽمٔمٝمد أزمق إؽمح٣مق إومرع )سمخ 

 (.6/076إؽمامفمٝمؾ زمـ ؽمٔمٝمد أزمق ؽمٔمٝمد َمديٛمل )ضم٣مسمؿ 

 (.6/076يمٌجقم أزمقايم٣ًمزمٔم٥م )جمٜمقل ضم٣مل()ضم٣مسمؿ إؽمامفمٝمؾ زمـ ؽمٔمٝمد ا

 (.443إؽمامفمٝمؾ زمـ ؽمٔمٝمد اخلرؽمت٣مين )ومط 

 (.8/92إؽمامفمٝمؾ زمـ ؽمٔمٝمد ايمًامن )اؽمؿ ازمٝمف ؾمٔمٝم٤م ()ضم٤م 

( وم٣مل ضم٣مسمؿ اجلرصم٣مين : شمٗمف َمٟمَمقن / 641إؽمامفمٝمؾ زمـ ؽمٔمٝمد ايمُم٣ميمٛمجل أزمق إؽمح٣مق ايم٘م٣ًمئل ايمْمػمي )ت 

 (.059( )صمر6/074()ضم٣مسمؿ 445وأشمٛمك فمٙمٝمف أمحد ورهمٔمف ( )ومط 

 (.6/074إؽمامفمٝمؾ زمـ ؽمٔمٝمد ايم٘مقدم فمـ صمٛمدب )ضم٣مسمؿ 

() 2/419إؽمامفمٝمؾ زمـ ؽمٔمٝمد زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ حمٚمد زمـ ؽمقيد أزمق وم٣مؽمؿ اظمٔمدل ايمٌٕمدادي ) ؿمٔمٛمقا همٝمف ( )طمط 

 (.0/565يم٣ًمن 

 (.3/09()ضم٤م 6/074إؽمامفمٝمؾ زمـ ؽمٔمٝمد زمـ رَم٣مٞم٥م )وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ جمٜمقل ()ضم٣مسمؿ 

فمٌد ايمقاؽمع اخلٝم٣مط أزمق ؽمٔمٝمد اجلرصم٣مين )ىم٣من ؾمٝمًخ٣م ص٣محًل٣م شمٗم٥م وم٣ميمف ايمًٜمٚمل( إؽمامفمٝمؾ زمـ ؽمٔمٝمد زمـ 

 (.022)صمر
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 ( .3/07إؽمامفمٝمؾ زمـ ؽمٔمٝمد زمـ فمروة ايمٌجقم ) ضم٤م 

 (.063إؽمامفمٝمؾ زمـ ؽمٔمٝمد زمـ فمٙمس ايمِمددم اظمٌمي يمف أطم٣ٌمر )يقٞمس

ظ: حمدث ازمـ حمدث، إؽمامفمٝمؾ زمـ ؽمٔمٝمد زمـ حمٚمد زمـ أمحد أزمق ؽمٔمٝمد ايمُمٔمٝمٌل ) وشمٗمف ايمٖم٣مرد، ووم٣مل احل٣مهم

 ( .090( )حتٖم٥م/413َمُمٜمقر َمٖمٝمد ( ) خم٤م / 

 (.065( )يقٞمس8/318إؽمامفمٝمؾ زمـ ؽمٖمٝم٣من ايمرفمٝمٛمل احلجري اظمٌمي إفمٚمك ) جمٜمقل ضم٣مل ( ) فم٣ًمىمر 

 (.2/676إؽمامفمٝمؾ زمـ ؽمٙمٚم٥م زمـ أيب نمٝمالن ايمثٗمٖمل )طمط 

 (.6/010يم٣ًمن إؽمامفمٝمؾ زمـ ؽمٙمٝمامن ايمرازي )وم٣مل ايمٔمٗمٝمقم : ايمٕم٣ميم٤م فمعم ضمديثف ايمقهؿ ()

 (.006إؽمامفمٝمؾ زمـ ؽمٙمٝمامن ايمٕم٣مهمٗمل)فمٙمامء 

 (.6/077إؽمامفمٝمؾ زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ فمٙمٗمٚم٥م زمـ فمٙمٝمؾ اخلزافمل )ضم٣مسمؿ 

إؽمامفمٝمؾ زمـ ؽمٛم٣من أزمق فمٌٝمد ايمٔمِمٖمري ايمٌٌمي )َم٣م زمحديثف زمٟمس وم٣ميمف ازمـ أيب ضم٣مسمؿ ووم٣مل ايمدارومْمٛمل : زمٌمي 

 (.6/070()ضم٣مسمؿ6/578()ضم٣ٌمن76()ىم٣مؾمػ 0043ص٣ميما احلدي٧م فمـ فم٘مرَم٥م زمـ فمامر( )سمخ 

 ( .2/484إؽمامفمٝمؾ زمـ ؽمٛمدي أزمق إزمراهٝمؿ اخلالل ) طمط 

 (.0045()سمخ 6/077إؽمامفمٝمؾ زمـ ؽمٜمؾ أزمق ضم٣مسمؿ اجلُمٚمل )جمٜمقل ضم٣مل ()ضم٣مسمؿ 

 (.6/010إؽمامفمٝمؾ زمـ ؽمٜمؾ ايمدهٗم٣من )وم٣مل ازمـ ٞمج٣مر : ؤمٖمف أصح٣مزمٛم٣م ()يم٣ًمن 

 (.496إؽمامفمٝمؾ زمـ ؽمقيد ايمٌٕمدادي أزمق وم٣مؽمؿ )ؤمٝمػ ()ت 

 (.2/620فمٝمؾ زمـ ؽمٝم٣مر زمـ َمٜمدي ازمق زيد ايمِم٣مئغ )طمط إؽمام

 (.634( وىم٣من َمـ ايمٛمح٣مة وأهؾ اظمٔمرهم٥م وايمذىم٣مء. )صف/311إؽمامفمٝمؾ زمـ ؽمٝمده اظمرد )ت زمٔمد

إؽمامفمٝمؾ زمـ ؽمٝمػ أزمق إؽمح٣مق ايمٌٌمي ايمٗمْمٝمٔمل )وم٣مل ازمـ فمدي: ىم٣من ينق احلدي٧م فمـ ايمثٗم٣مت وؤمٖمف 

 (.0/089()دفم٣مء6/016احلدي٧م إذا ضمدث فمـ شمٗم٥م()يم٣ًمنوايمٌزار وأزمقئمعم ووم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن : َمًتٗمٝمؿ 

 إؽمامفمٝمؾ زمـ ؽمٝمػ أزمق فمٌٝمدة ايمٔمِمٖمري ايمٌٌمي )اؽمؿ أزمٝمف ؽمٛم٣من / سمٗمدم (.
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إؽمامفمٝمؾ زمـ ؽمٝمػ فمـ فمقيـ زمـ فمٚمرو )وم٣مل أزمقضم٣مسمؿ : جمٜمقل ( يمٔمٙمف ايمٌٌمي ايمٗمْمٝمٔمل واهلل أفمٙمؿ )ضم٣مسمؿ 

6/072.) 

 (.6/014زمـ ؾمٝم٥ٌم وهق )َمٛم٘مر احلدي٧م ()يم٣ًمن إؽمامفمٝمؾ زمـ ؾمٌٝم٤م ايمْم٣مئٖمل : سمٗمدم دم ازمـ إزمراهٝمؿ 

 (.6/013إؽمامفمٝمؾ زمـ ذور أزمق َمٗمدام ايمِمٛمٔم٣مين )وم٣مل َمٔمٚمر : ىم٣من يّمع احلدي٧م ()يم٣ًمن 

 (.6/013إؽمامفمٝمؾ زمـ ؾمٔمٝم٤م إؽمدي )يم٣ًمن 

 (.0031()سمخ 6/077إؽمامفمٝمؾ زمـ ؾمٔمٝم٤م ايمًامن ايم٘مقدم )وم٣مل ازمـ َمٔمكم : شمٗم٥م ()ضم٣مسمؿ 

 زمراهٝمؿ زمـ ؾمٝم٥ٌم .سمٗمدم وهق )َمٛم٘مر احلدي٧م (.إؽمامفمٝمؾ زمـ ؾمٝمٌف ـ : هق ازمـ إ

 (.6/078إؽمامفمٝمؾ زمـ ص٣ميما ايمتامر احلٙمقاين أزمق زم٘مر )صدوق وم٣ميمف ازمـ أيب ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ 

 ( .8/458( ) ؽمغم 8/301إؽمامفمٝمؾ زمـ ص٣ميما زمـ فمقم اهل٣مؾمٚمل ايمٔم٣ٌمد ) جمٜمقل ضم٣مل ( ) فم٣ًمىمر 

 .0( 0036()سمخ 6/078إؽمامفمٝمؾ زمـ صخر إيقم ايم٘مقدم )ضم٣مسمؿ 

 (.6/078إؽمامفمٝمؾ زمـ صديؼ زمـ فمٛمًٌف زمـ ؽمٔمٝمد زمـ ىمثغمة )ضم٣مسمؿ 

 ( .2/681إؽمامفمٝمؾ زمـ صٙم٦م زمـ أيب َمريؿ أزمق إؽمح٣مق ) وشمٗمف ايمدار ومْمٛمل ()طمط 

 (.0034()سمخ 6/079إؽمامفمٝمؾ زمـ وح٣مك زمـ همغموز ايمديٙمٚمل )ضم٣مسمؿ 

 ( .2/43( ) ضم٤م 6/090إؽمامفمٝمؾ زمـ فم٣مصؿ ايمْم٣مئل ىمقدم ) ضم٣مسمؿ 

 (.6/015ؽمقدم )ؤمٝمػ وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل ()يم٣ًمن إؽمامفمٝمؾ زمـ فم٣ٌمد إر

 (.6/012إؽمامفمٝمؾ زمـ فم٣ٌمد ايمًٔمدي )َمؼموك وم٣ميمف ايمدار ومْمٛمل .()يم٣ًمن 

 (.0/015إؽمامفمٝمؾ زمـ فم٣ٌمد زمـ ؾمٝم٣ٌمن )جمٜمقل ()يم٣ًمن 

()وم٣مل احل٣مهمظ: ىم٣من صدووم٣ًم..()ذىمر 485إؽمامفمٝمؾ زمـ فم٣ٌمد زمـ فم٣ٌمس أزمق وم٣مؽمؿ ايمْم٣ميمٗم٣مين اظمٔمتزرم )ت 

 (.6/012()يم٣ًمن 0/603

 (.2/698()جمٜمقل ضم٣مل( )طمط 461إؽمامفمٝمؾ زمـ فم٣ٌمد زمـ وم٣مؽمؿ زمـ فم٣ٌمد أزمقفمقم ايمٗمْم٣من )ت 
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 (.024إؽمامفمٝمؾ زمـ فم٣ٌمس اإلؽمامفمٝمقم )صمر

إؽمامفمٝمؾ زمـ فم٣ٌمس زمـ أمحد زمـ فم٣ٌمس أزمق فمقم ايمٛمٝم٣ًمزمقري ايمِمٝمدٓين اظمٗمرئ )جمٜمقل ضم٣مل()فم٣ًمىمر 

5/303.) 

()وم٣ميمف ايمدار ومْمٛمل : شمٗم٥م وذىمره ايمٗمقاس دم 464)ت  إؽمامفمٝمؾ زمـ فم٣ٌمس زمـ فمٚمر زمـ َمٜمران أزمقفمقم ايمقراق

( 686( )إرؾم٣مد/05/73()ؽمغم 2/410ؾمٝمقطمف ايمثٗم٣مت، ووم٣مل ايمذهٌل: اإلَم٣مم اظمحدث احلج٥م( )طمط 

 (.094)حتٖم٥م/

 ( .6/082إؽمامفمٝمؾ زمـ فمٌد إفمعم ايمٕمٛمقي ) ضم٣مسمؿ 

 (.6/087إؽمامفمٝمؾ زمـ فمٌد احلٚمٝمد ايمٔمجقم أزمق زم٘مر ايمٔمْم٣مر )صدوق وم٣ميمف أزمقضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ 

 (.423إؽمامفمٝمؾ زمـ فمٌد ايمرمحـ أزمقفمٌد ايمرمحـ ايمٔمِم٣مئدي )خم٤م / 

 (.417إؽمامفمٝمؾ زمـ فمٌد ايمرمحـ أزمقفمثامن ايمِم٣مزمقين )اؽمؿ صمده أمحد ()خم٤م / 

 (.403إؽمامفمٝمؾ زمـ فمٌد ايمرمحـ اإلؽمامفمٝمقم )خم٤م 

زدي: َمٛم٘مر احلدي٧م إؽمامفمٝمؾ زمـ فمٌد ايمرمحـ إودي )وم٣مل ايمٌخ٣مري : ٓ يت٣مزمع فمعم ضمديثف وهمٝمف ٞمٓمر ووم٣مل إ

 (.6/006()يم٣ًمن 

إؽمامفمٝمؾ زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ أمحد زمـ إؽمامفمٝمؾ أزمق فمثامن ايمِم٣مزمقين ايمٛمٝم٣ًمزمقري )وم٣مل ايمٖم٣مرد: إؽمت٣مذ اإلَم٣مم 

ؾمٝمخ اإلؽمالم اخلْمٝم٤م اظمٖمن اظمحدث ايمقافمظ أوضمد وومتف دم ؿمريٗمتف، وفمظ ؽمٌٔمكم ؽمٛم٥م.. جمٚمٔم٣ًم فمعم أٞمف فمديؿ 

ؾ ايمٌدفم٥م،ووم٣مل ايمذهٌل: اإلَم٣مم ايمٔمالَم٥م ايمٗمدوة اظمٖمن اظمذىمر اظمحدث ؾمٝمخ ايمٛمٓمغم وؽمٝمػ ايمًٛم٥م وداَمغ أه

اإلؽمالم،ووم٣مل ايمٌٝمٜمٗمل: إَم٣مم اظمًٙم٘مكم ضمٗم٣ًم وؾمٝمخ اإلؽمالم صدوم٣ًم،ووم٣مل أزمق فمٌد اهلل اظم٣ميم٘مل: أزمق فمثامن ممـ 

َمـ ضمٖم٣مظ ؾمٜمدت يمف أفمٝم٣من ايمرصم٣مل زم٣ميم٘مامل دم احلٖمظ وايمتٖمًغم ،ووم٣مل ايم٘مت٣مين: َم٣م رأي٦م ؾمٝمخ٣ًمَمثٙمف، وىم٣من 

( )سمقوٝما اظمُمتٌف 9/743( )سم٣مريخ اإلؽمالم41( )إحت٣مف/08/31احلدي٧م...( وايمثٛم٣مء فمٙمٝمف ىمثغم)ؽمغم 

5/493.) 
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( )اإلَم٣مم 339إؽمامفمٝمؾ زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ أمحد زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ إزمراهٝمؿ ايمٛمٝم٣ًمزمقري أزمق فمثامن ايمِم٣مزمقين )ت 

وم٣مل ايمٌٝمٜمٗمل: إَم٣مم اظمًٙمٚمكم ضمٗم٣ًم وؾمٝمخ اظمًٙمٚمكم ايمٔمالَم٥م ايمٗمدوة اظمحدث اظمٖمن ؾمٝمخ اإلؽمالم وم٣ميمف ايمذهٌل/ و

( ) 8/31صدوم٣ًم/ ووم٣مل فمٌد ايمٕم٣مهمر احل٣مهمظ: اظمحدث ايمقافمظ أوصمد وومتف دم ؿمريٗمف.. وىم٣من ضم٣مهمٓم٣ًم..( )ؽمغم 

 (.9/4فم٣ًمىمر 

()فم٣ًمىمر 672إؽمامفمٝمؾ زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ فمٌد اهلل ازمق هُم٣مم اخلقٓين ايمدَمُمٗمل )روى فمٛمف مج٣مفم٥م ()ت 

9/05.) 

 (.9/03()فم٣ًمىمر 0038()سمخ 6/085زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ فمٌٝمد زمـ ٞمٖمٝمع ايمٔمٛمز )ضم٣مسمؿ  إؽمامفمٝمؾ

إؽمامفمٝمؾ زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ فمقم زمـ حمٚمد ايمٗمرر ايمزَمٔمل ايمٔم٣مَمري اظمٌمي أزمق حمٚمد )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من 

 (.632( )صف/360َمـ أهؾ ايمديـ وايمٔمٛم٣مي٥م زم٣ميمٔمٙمؿ وشمٗم٥م َمٟمَمقٞم٣ًم( )ت

 (.6/006س )جمٜمقل وم٣ميمف أزمقضم٣مسمؿ ()يم٣ًمن إؽمامفمٝمؾ زمـ فمٌد ايمرمحـ فمـ اٞم

إؽمامفمٝمؾ زمـ فمٌد ايمًالم فمـ زيد زمـ فمٌد ايمرمحـ )وم٣مل ازمـ ومتٝم٥ٌم : ٓ ئمرف، ووم٣مل احل٣مهمظ: جمٜمقل ()يم٣ًمن 

 (.093( )حتٖم٥م/6/006

 (.9/07إؽمامفمٝمؾ زمـ فمٌد ايمِمٚمد زمـ فمقم زمـ فمٌد اهلل اهل٣مؾمٚمل )فم٣ًمىمر 

 (.8/91إؽمامفمٝمؾ زمـ فمٌد ايمِمٚمد زمـ َمٔمٗمؾ )ضم٤م 

 (.6/006إؽمامفمٝمؾ زمـ فمٌد ايمٔمزيز زمٌمي )وم٣مل إزدي َمٛم٘مر احلدي٧م ()يم٣ًمن 

 (.9/07إؽمامفمٝمؾ زمـ فمٌد ايمٔمزيز زمـ ؽمٔم٣مدة زمـ ضم٣ٌمن ازمق ؿم٣مهر إَمغم )فم٣ًمىمر 

 (.09/696()ؽمغم /431إؽمامفمٝمؾ زمـ فمٌد ايمٕم٣مهمر زمـ حمٚمد ازمق فمٌد اهلل ايمٖم٣مرد )وشمٗمف ايمٖم٣مرد ()خم٤م /

 (.457اإلؽمامفمٝمقم اجلرصم٣مين )خم٤م /إؽمامفمٝمؾ زمـ فمٌد ايمٗم٣مهر 

 (.8/93إؽمامفمٝمؾ زمـ فمٌد ايم٘مريؿ ايمٔمٛمزي )ضم٤م

 (.6/084()ضم٣مسمؿ 0059إؽمامفمٝمؾ زمـ فمٌد اهلل أزمق ؽمٖمٝم٣من فمـ ايمزهري )سمخ 
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 (.2/620()طمط 6/019إؽمامفمٝمؾ زمـ فمٌد اهلل أزمق ؾمٝمخ )وم٣مل ايمدار ومْمٛمل : َمؼموك ()يم٣ًمن 

 (.6/080يمف أزمق ضم٣مسمؿ ()ضم٣مسمؿ إؽمامفمٝمؾ زمـ فمٌد اهلل أزمق حيٝمك ايمتٝمٚمل )جمٜمقل وم٣م

)وشمٗمف أزمق ٞمٔمٝمؿ وازمـ َمٛمده وأزمق ايمُمٝمخ، ووم٣مل ازمـ ضمجر: احل٣مهمظ  -ؽمٚمقيف –إؽمامفمٝمؾ زمـ فمٌد اهلل إصٌٜم٣مين 

 (.095ايمُمٜمغم ؽمٚمقيف( )حتٖم٥م/

 إؽمامفمٝمؾ زمـ فمٌد اهلل ايمٌٌمي: هق ازمـ أمحد زمـ َمقؽمك.

 (.6/001إؽمامفمٝمؾ زمـ فمٌد اهلل ايمرَم٣مح ايم٘مقدم إفمٚمش )يم٣ًمن 

 (.6/081امفمٝمؾ زمـ فمٌد اهلل ايمٗمني )اؽمؿ صمده يزيد / سمٗمدم ()ضم٣مسمؿ إؽم

 (.6/001إؽمامفمٝمؾ زمـ فمٌد اهلل ايم٘مٛمدي )يم٣ًمن 

 (.6/001إؽمامفمٝمؾ زمـ فمٌد اهلل اظمزين )ص٣مضم٤م َمٛم٣مىمغم وم٣ميمف ايمذهٌل ووم٣مل إزدي :َمؼموك ()يم٣ًمن 

 (.2/45إؽمامفمٝمؾ زمـ فمٌد اهلل زمـ أيب ذئ٤م )ضم٤م 

ث زمـ فمٚمر اظمٌمي ايمٌزاز إدي٤م أزمق فمقم ) وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمـ أهؾ إؽمامفمٝمؾ زمـ فمٌد اهلل زمـ ضم٣مر

 (.637ايمديـ وايمٖمّمؾ وىم٣من فمٙمؿ ايمٔمرزمٝم٥م وايمٙمٕم٥م أنمٙم٤م فمٙمٝمف...( )صف/ 

 (.6/086إؽمامفمٝمؾ زمـ فمٌد اهلل زمـ ضمٌٝم٤م زمـ أيب شم٣مزم٦م )ضم٣مسمؿ 

دم ضمديثف ؤمٖم٣ًم وهق جمٜمقل  إؽمامفمٝمؾ زمـ فمٌد اهلل زمـ طم٣ميمد اظمدين )ٓ أفمٙمؿ روى فمٛمف إٓ ازمـ أيب أويس وأرى

 (.6/000()يم٣ًمن 6/079وم٣ميمف ازمـ أيب ضم٣مسمؿ ()ضم٣مسمؿ 

 (.0055()سمخ 6/079إؽمامفمٝمؾ زمـ فمٌد اهلل زمـ ذىمقان فمـ فمْم٣مء )ضم٣مسمؿ 

 (.6/084إؽمامفمٝمؾ زمـ فمٌد اهلل زمـ ؽمٙمٝمؿ احلج٣مزي )ضم٣مسمؿ 

 (.004إؽمامفمٝمؾ زمـ فمٌد اهلل زمـ ؽمٙمٝمامن اخلقٓين)فمٙمامء 

ٌد اظمحًـ اظمٌمي أزمق ؿم٣مهر ازمـ أٞمامؿمل )حمدث ضم٣مهمظ ذىمل وم٣ميمف أزمق ضمٖمص إؽمامفمٝمؾ زمـ فمٌد اهلل زمـ فم

 (.011ايمْمٌٝم٤م( )دٞمٝمن ص



366 
 

 (.3/29()وشمٗمف أزمق ايمُمٝمخ ()ؾمٝمخ 699إؽمامفمٝمؾ زمـ فمٌد اهلل زمـ فمٌده ايمّمٌل أزمق ضمًـ إصٖمٜم٣مين )ت 

( )جمٜمقل 497إؽمامفمٝمؾ زمـ فمٌد اهلل زمـ فمٚمر زمـ ؽمٙمٝمامن أزمق َمٛمِمقر زمـ أيب فم٣ٌمس ايم٘مقىمٌل ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ت

 (.080ضم٣مل( )ٞمٝم٣ًمزمقر/

()ضم٣مسمؿ 350()وشمٗمف اجلزري ()ك 071إؽمامفمٝمؾ زمـ فمٌد اهلل زمـ ومًْمٛمْمكم أزمق إؽمح٣مق اظمخزوَمل )ت 

6/081.) 

 إؽمامفمٝمؾ زمـ فمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ فمٌده ايمّمٌل )شمٗم٥م( سمٗمدم همٝمٚمـ اؽمؿ صمده فمٌده .

 (.699ايمٖم٣مرد ()خم٤م / إؽمامفمٝمؾ زمـ فمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ فمقم أزمق إزمراهٝمؿ ايمًٚمٛمدي )وشمٗمف

()روى فمٛمف مج٣مفم٥م 426إؽمامفمٝمؾ زمـ فمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ َمٝم٘م٣مل أزمق فم٣ٌمس ايممميػ إدي٤م ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ت 

 (.356()ك 02/052( )ؽمغم 077و وم٣مل احل٣مىمؿ: ؾمٝمخ طمراؽم٣من ووصمٜمٜم٣م وفمٝمٛمٜم٣م دم فمٌمه( )ٞمٝم٣ًمزمقر/

 (.6/001إؽمامفمٝمؾ زمـ فمٌد اهلل زمـ َمنح )جمٜمقل ()يم٣ًمن 

()ضم٣مسمؿ 8/366زمـ فمٌد اهلل زمـ َمًٔمقد ايمٔمٌدي أزمق زممم إصٌٜم٣مين ) وشمٗمف ازمـ أيب ضم٣مسمؿ ()فم٣ًمىمر إؽمامفمٝمؾ 

6/086.) 

 ( .2/695إؽمامفمٝمؾ زمـ فمٌد اهلل زمـ َمٜمرصم٣من أزمق ه٣مؾمؿ ) طمط 

 (.462إؽمامفمٝمؾ زمـ فمٌد اهلل زمـ َمقؽمك أزمق وم٣مؽمؿ ايم٣ًموي )وشمٗمف ايمٖم٣مرس ()خم٤م 

( ) وم٣مل أزمق فمٌد ايمرمحـ 671ٝمد أزمق ا يمٛمي ايمٔمجقم ايمٌٕمدادي )ت إؽمامفمٝمؾ زمـ فمٌد اهلل زمـ َمٝمٚمقن زمـ فمٌد احلٚم

 ( .8/363() فم٣ًمىمر 2/686ايمٛم٣ًمئل : يمٝمس زمف زمٟمس ( ) طمط 

 (.6/086إؽمامفمٝمؾ زمـ فمٌد اهلل زمـ ٞمٔمٝمؿ زمـ درهؿ اظم٘مل )ضم٣مسمؿ 

 ( .8/362إؽمامفمٝمؾ زمـ فمٌد اهلل زمـ وه٤م أيب زمخؼمي ايمٗمرر إؽمدي ) فم٣ًمىمر 

 ( .8/367يزيد زمـ أؽمد زمـ ىمرز أزمق ه٣مؾمؿ ايمٗمني ايمٌجقم ) فم٣ًمىمر  إؽمامفمٝمؾ زمـ فمٌد اهلل زمـ

 (.6/080إؽمامفمٝمؾ زمـ فمٌد اهلل زمـ يقؽمػ زمـ ضم٣مرث )ضم٣مسمؿ 
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 ( .05/616إؽمامفمٝمؾ زمـ فمٌد اظمجٝمد اإلؽمامفمٝمقم ) ؽمغم 

()ضم٣مسمؿ 6/006إؽمامفمٝمؾ زمـ فمٌد اظمٙمؽ ايمزئٌٗمل ايمٌٛم٣مين )وشمٗمف ئمٗمقب وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ : صدوق ()يم٣ًمن 

6/088.) 

 (.66إؽمامفمٝمؾ زمـ فمٌد اظمٙمؽ زمـ أيب حمذورة )ؤمٝمػ ()ذيؾ 

 (.450إؽمامفمٝمؾ زمـ فمٌد ايمقاضمد زمـ إؽمامفمٝمؾ ايمٖمقؾمٛمجل )خم٤م /

 (.9/08إؽمامفمٝمؾ زمـ فمٌده )فم٣ًمىمر 

 (.6/004إؽمامفمٝمؾ زمـ فمٌٝمد ايمٌٌمي )وم٣مل أمحد : ٓ ئمرف ()يم٣ًمن 

 إؽمامفمٝمؾ زمـ فمٌٝمد ايمٔم٘مل ـ دم فمٌٝمداهلل .

 (.0021()سمخ 6/088()ضم٣مسمؿ 8/336٘مل ايمدَمُمٗمل )فم٣ًمىمر إؽمامفمٝمؾ زمـ فمٌٝمد اهلل ايمٔم

 (.0059إؽمامفمٝمؾ زمـ فمٌٝمداهلل ازمق ؽمٖمٝم٣من فمـ ايمزهري سمٗمدم دم ازمـ فمٌد اهلل ومري٣ًٌم )سمخ 

 (.8/334إؽمامفمٝمؾ زمـ فمٌٝمداهلل ازمق فمقم اظمٗمري )فم٣ًمىمر 

 (.353إؽمامفمٝمؾ زمـ فمٌٝمداهلل ايمثٗمٖمل )ك 

 (.8/369ري )فم٣ًمىمر إؽمامفمٝمؾ زمـ فمٌٝمداهلل زمـ طمٙمػ أزمق إزمراهٝمؿ ايمٌخ٣م

 (.0/004إؽمامفمٝمؾ زمـ فمٌٝمداهلل زمـ ؽمٙمامن اظم٘مل ) وم٣مل ايمذهٌل:ٓئمرف ()يم٣ًمن 

 (.2/34إؽمامفمٝمؾ زمـ فمٌٝمداهلل زمـ ؽمٙمٝمؿ )ضم٤م 

 (.6/089إؽمامفمٝمؾ زمـ فمثامن زمـ زائدة )جمٜمقل ضم٣مل ()ضم٣مسمؿ 

 (.446إؽمامفمٝمؾ زمـ فمثامن زمـ فمٚمر أزمق فمثامن آزمرايًٚمل )وشمٗمف ايمٖم٣مرد ()خم٤م 

 (.6/091ؾ زمـ فمروة زمـ ززمغم اظمدين )ضم٣مسمؿ إؽمامفمٝم

 (.6/096إؽمامفمٝمؾ زمـ فمْم٣مء ايمِمٛمٔم٣مين )ضم٣مسمؿ 

 إؽمامفمٝمؾ زمـ فمْم٣مر : هق ازمـ فمٝمًك يٟميت .
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 (. 8/90إؽمامفمٝمؾ زمـ فمٙمٗمٚم٥م ايمٛمخٔمل ) ضم٤م 

 (.6/003إؽمامفمٝمؾ زمـ فمقم أزمق دفم٣مَم٥م )وم٣مل ايمذهٌل : ٓئمرف ()يم٣ًمن 

 (.6/007ايمْمقد ()يم٣ًمن إؽمامفمٝمؾ زمـ فمقم ايمٌٌمي أزمقفمقم ايمٗمٚمل )وشمٗمف 

( )وم٣مل ايمذهٌل : صدوق ()اؽمؿ صمده ضمًكم زمـ حمٚمد ( 334إؽمامفمٝمؾ زمـ فمقم احل٣مهمظ أزمق ؽمٔمد ايمًامن )ت 

 (.6/005)يم٣ًمن 

 (.416إؽمامفمٝمؾ زمـ فمقم احلًٝمٛمل )َمٌم 

( )وم٣مل اخلْمٝم٤م: يمٝمس زمثٗم٥م، ووم٣مل ايمذهٌل: 456)ت -يٟميت -إؽمامفمٝمؾ زمـ فمقم اخلزافمل اؽمؿ صمده فمقم زمـ رزيـ

 (.067( )ايمديمٝمؾ/092( )حتٖم٥م/6/003يٟميت زمٟموازمد، ووم٣مل احل٣مهمظ: نمغم َمقشمقق زمف( )يم٣ًمن َمتٜمؿ

 (.616إؽمامفمٝمؾ زمـ فمقم اخلْمٌل )شمٗم٥م(أزمقحمٚمد )اؽمؿ صمده إؽمامفمٝمؾ سمٗمدم ()ؽمٜمؿ 

 (.405إؽمامفمٝمؾ زمـ فمقم زمـ أمحد زمـ حمٚمد أزمق همّمؾ احلرد )خم٤م 

 (.027رإؽمامفمٝمؾ زمـ فمقم زمـ إؽمح٣مق زمـ طمالد أزمق أمحد اجلرصم٣مين )صم

()وشمٗمف ايمدار ومْمٛمل ووم٣مل ازمـ أيب ايمٖمقارس: 450إؽمامفمٝمؾ زمـ فمقم زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ حيٝمك أزمق حمٚمد اخلْمٌل )ت 

ىم٣من ؾمٝمخ٣ًم شمٗم٥م ٞمٌٝماًل، ووم٣مل اخلْمٝم٤م: ىم٣من هم٣مواًل همٜماًم..، ووم٣مل ايمًٚمٔم٣مين: ىم٣من صدووم٣ًم شمٗم٥م فم٣موماًل، ووم٣مل 

( 062( )ايمديمٝمؾ/2/412()طمط 05/566ايمذهٌل: اإلَم٣مم اظمحدث ايمٔمالَم٥م اخلْمٝم٤م..( )ؽمغم

 (.097)حتٖم٥م/

 (.443إؽمامفمٝمؾ زمـ فمقم زمـ ضمًكم أزمقفمقم اجل٣مصمرَمل ـ )خم٤م 

( وىم٣من ىمثغم احلط فمعم أهؾ احلدي٧م  202نمالم اظمٛمِّل )ت -إؽمامفمٝمؾ زمـ فمقم زمـ ضمًكم زمـ ايمرهم٣مء

 (.6/007)يم٣ًمن

خلْمٝم٤م : مل َمقشمقوم٣ًم زمف، إؽمامفمٝمؾ زمـ فمقم زمـ ضمًكم زمـ زمٛمدار زمـ َمثٛمك أزمق ؽمٔمد إؽمؼمازم٣مذي ايمقافمظ ) وم٣مل ا

 ( .6/002( )0/548() يم٣ًمن 2/405( ) طمط 9/08ووم٣مل احل٣مهمظ: َمتٜمؿ ( ) فم٣ًمىمر 
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( )اإلَم٣مم احل٣مهمظ 335إؽمامفمٝمؾ زمـ فمقم زمـ ضمًكم زمـ حمٚمد زمـ زٞمجقيف ايمرازي أزمق ؽمٔمد ايمًامن َمٔمتزرم) ت 

( ) فم٣ًمىمر 08/55)ؽمغم ايمٔمالَم٥م ايم٣ٌمرع اظمتٗمـ وم٣ميمف ايمذهٌل/ ووم٣مل ايم٘مت٣مين: ىم٣من َمـ احلٖم٣مظ ايم٘م٣ٌمر( 

9/60.) 

 (.097إؽمامفمٝمؾ زمـ فمقم زمـ ضمِمٝم٤م )َمٌم 

 (.6/089إؽمامفمٝمؾ زمـ فمقم زمـ محزة ايمّمٌل أزمق حمٚمد ايمرازي )صدوق وم٣ميمف أزمقضم٣مسمؿ ()ضم٣مسمؿ 

 (.002إؽمامفمٝمؾ زمـ فمقم زمـ ؾمٝم٥ٌم)فمٙمامء 

 (.469إؽمامفمٝمؾ زمـ فمقم زمـ فمٌد اهلل أزمق ضمًـ ايمٛم٣مصحل )وشمٗمف ايمٖم٣مرد()خم٤م /

 ( .9/63عم زمـ فمٌد اهلل زمـ فم٣ٌمس اهل٣مؾمٚمل أزمق ضمًـ ايمٔم٣ٌمد )فم٣ًمىمر إؽمامفمٝمؾ زمـ فم

()وم٣مل ايمدرومْمٛمل : مل ي٘مـ َمروٝم٣ًم ووم٣مل اخلْمٝم٤م : يمٝمس زمثٗم٥م 456إؽمامفمٝمؾ زمـ فمقم زمـ فمقم رزيـ اخلزافمل )ت 

 (.067()ايمديمٝمؾ 6/003ووم٣مل ايمذهٌل : َمتٜمؿ يٟميت زمٟموازمد ()يم٣ًمن 

خلْمٝم٤م : يمٝمس زمثٗم٥م()اؽمؿ صمده ضمًكم زمـ زمٛمدار /سمٗمدم()خم٤م إؽمامفمٝمؾ زمـ فمقم زمـ َمثٛمك اإلؽمؼمازم٣مذي )وم٣مل ا

 (.6/02()يم٣ًمن 415

 (.442إؽمامفمٝمؾ زمـ فمقم زمـ حمٚمد أزمق إزمراهٝمؿ ايمٌُمٛمٗم٣مين )خم٤م 

 (.2/417إؽمامفمٝمؾ زمـ فمقم زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل أزمق ؿمٝم٤م ايمٖمح٣مم )وشمٗمف ايمػموم٣مين ()طمط 

 (.468خم٤م إؽمامفمٝمؾ زمـ فمقم زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل أزمقايمٖمّمؾ ايمديمُم٣مذي )

 (.05/468إؽمامفمٝمؾ زمـ فمقم زمـ ٞمقزمخ٦م أزمق ؽمٜمؾ ايمٌٕمدادي اؽمؿ صمده: إؽمح٣مق زمـ أيب ؽمٜمؾ )ؽمغم 

 (.638( )صف/375إؽمامفمٝمؾ زمـ فمٚمر ايمٗمرر ايمٔمٚمري أزمق ؿم٣مهر )ت ٞمحق/ 

 (.6/008إؽمامفمٝمؾ زمـ فمٚمر ايم٘مقدم )ؤمٖمف ايمدار ومْمٛمل ()يم٣ًمن 

 (.6/008إؽمامفمٝمؾ زمـ فمٚمر زمـ أزم٣من ايم٘مٙمٌل )جمٜمقل ضم٣مل ()يم٣ًمن 

 (.6/089إؽمامفمٝمؾ زمـ فمٚمر زمـ أيب ىمريٚم٥م )ضم٣مسمؿ 
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 (.438إؽمامفمٝمؾ زمـ فمٚمر زمـ أيب ٞمٌم أزمق زم٘مر ايمِمغمدم )وشمٗمف ايمٖم٣مرد ()خم٤م 

 (.005إؽمامفمٝمؾ زمـ فمٚمر زمـ ضمًـ زمـ حيٝمك زمـ ىم٣مَمؾ ايمٌزار)فمٙمامء 

 (.36إؽمامفمٝمؾ زمـ فمٚمر زمـ ومٝمس )ىم٣مؾمػ /

 (.6/008ٙمؿ همٝمف وم٣ميمف ايمذهٌل ()يم٣ًمن إؽمامفمٝمؾ زمـ فمٚمر زمـ ىمٝم٣ًمن ايمٝمامين )َمٛم٘مر احلدي٧م سم٘م

 (.2/406()طمط 314ازمـ ؽمٛمٌؽ ـ )ت  -إؽمامفمٝمؾ زمـ فمٚمر زمـ حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ أزمق ضمًكم 

 (.0027()سمخ 6/091إؽمامفمٝمؾ زمـ فمٚمران ايمّمٌٔمل )جمٜمقل ضم٣مل ()ضم٣مسمؿ 

 (.6/091إؽمامفمٝمؾ زمـ فمٚمران فمـ أيب فمثامن ايمٛمٜمدي )ضم٣مسمؿ 

( )روى فمٛمف مج٣مفم٥م وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( 638د ص٣مضم٤م أؾمٜم٤م )ت إؽمامفمٝمؾ زمـ فمٚمرو اظمٌمي ايمٖمٗمٝمف أزمق حمٚم

 (.062)يقٞمس

إؽمامفمٝمؾ زمـ فمٚمرو زمـ ؽمٔمٝمد ايمً٘مقين أزمق حمٚمد احلٚميص اظمٗمرئ أزمقفم٣مَمر اإلَم٣مم )صدوق وم٣ميمف ازمـ أيب ضم٣مسمؿ 

 (.6/091()ضم٣مسمؿ 

 (.449إؽمامفمٝمؾ زمـ فمٚمرو زمـ حمٚمد زمـ أمحد أزمق ؽمٔمٝمد ايمٌحغمي )خم٤م /

()ؤمٖمف ايمدار ومْمٛمل وأزمق ضم٣مسمؿ ونمغممه٣م 667يمٌجقم إصٌٜم٣مين ايم٘مقدم )ت إؽمامفمٝمؾ زمـ فمٚمرو زمـ ٞمجٝما ا

 (.6/091()ضم٣مسمؿ 6/008()يم٣ًمن 

 (.463إؽمامفمٝمؾ زمـ فمقض اهلروي )خم٤م /

( 6/007إؽمامفمٝمؾ زمـ فمل زمـ إؽمح٣مق زمـ أيب ؽمٜمؾ ايمٛمقزمختل ايمٌٕمدادي اظمٔمتزرم ايمُمٝمٔمل )يم٣ًمن

 (.05/468)ؽمغم

()طمط 6/009()يم٣ًمن 646وم٣ميمف اخلْمٝم٤م وؤمٖمف إزدي()ت إؽمامفمٝمؾ زمـ فمٝمًك ايمٌٕمدادي ايمٔمْم٣مر )شمٗم٥م 

 (.6/090()ضم٣مسمؿ 2/626

 (.6/693إؽمامفمٝمؾ زمـ نمِمـ أزمقصمٔمٖمر اظمقصقم )طمط 
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 (.003إؽمامفمٝمؾ زمـ همرج اخلقٓين)فمٙمامء 

 (.020إؽمامفمٝمؾ زمـ همّمؾ أزمق إزمراهٝمؿ ايمٗم٣م  ايمُم٣ميمٛمجل)روى فمٛمف شمالشم٥م( )صمر

 (.6/094: صدوق شم٦ٌم()ضم٣مسمؿ  إؽمامفمٝمؾ زمـ همّمؾ ايمٔمٌدي ايمرازي )وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ

()وم٣مل ايمدار ومْمٛمل : ٓزمٟمس زمف ، ووشمٗمف 682إؽمامفمٝمؾ زمـ همّمؾ زمـ َمقؽمك زمـ َمًامر ايمٌٙمخل أزمق زم٘مر )ت 

 (.2/691اخلْمٝم٤م ()طمط 

 (.6/009إؽمامفمٝمؾ زمـ همّمؾ زمـ ئمٗمقب زمـ فمٌد اهلل )وشمٗمف ايمْمقد ()يم٣ًمن 

 (.6/615()ضم٣مسمؿ 6/031إؽمامفمٝمؾ زمـ همالن )وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ : ٓ أدري َمـ هق ()يم٣ًمن 

 (.067إؽمامفمٝمؾ زمـ همٙمٝما زمـ رزم٣مح ايمٕم٣مهمٗمل )يقٞمس

())اإلَم٣مم اظمحدث احلج٥م وم٣ميمف 683إؽمامفمٝمؾ زمـ ومتٝم٥ٌم زمـ فمٌد ايمرمحـ أزمق ئمٗمقب ايمًٙمٚمل ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ت 

 (.04/433ايمذهٌل ()ؽمغم 

 (.6/093إؽمامفمٝمؾ زمـ ومتٝم٥ٌم َمقلم زمراء )ضم٣مسمؿ 

 (.6/066وم٣ميمف إزدي ()يم٣ًمن  إؽِمامفمٝمؾ زمـ ومداَم٥م )واهل احلدي٧م ؽمٝمئ اظمذه٤م

 إؽمامفمٝمؾ زمـ ومراط ايمدَمُمٗمل: هق ازمـ حمٚمد زمـ فمٌٝمداهلل زمـ ومغماط.

إؽمامفمٝمؾ زمـ ومٝمس أزمق ؽمٔمٝمد ايمٗمٝمز ايمٌٌمي )جمٜمقل يمٝمس زمٚمُمٜمقر وم٣ميمف أزمقضم٣مسمؿ /وروى فمٛمف أىمثر َمـ واضمد 

 (.6/094()ضم٣مسمؿ 6/064()يم٣ًمن 

أزمقَمِمٔم٤م )َمٛم٘مر احلدي٧م وم٣ميمف ايمٌخ٣مري وايمدار ومْمٛمل إؽمامفمٝمؾ زمـ ومٝمس زمـ ؽمٔمد زمـ زيد زمـ شم٣مزم٦م إٞمِم٣مري 

 (.6/066، وؤمٖمف آطمرون .()يم٣ًمن 

 (.068إؽمامفمٝمؾ زمـ ومٝمس زمـ فمٌد اهلل زمـ نمٛمل ايمرفمٝمٛمل َمٌمي )يقٞمس

 (.6/064إؽمامفمٝمؾ زمـ ىمثغم ايمًٙمٚمل ايم٘مقدم ؾمٝمٔمل )يم٣ًمن 

 (.6/093إؽمامفمٝمؾ زمـ ىمثغم ايمًٜمٚمل )وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ : ؾمٝمخ ()ضم٣مسمؿ 
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 (.6/064ايمٗمٝمز أزمق ويمٝمد ايم٘مقدم )يم٣ًمن  إؽمامفمٝمؾ زمـ ىمثغم

 (.6/063إؽمامفمٝمؾ زمـ ىمثغم ايم٘مقدم ازمقَمٔمٚمر ايمٔمجقم ؾمٝمٔمل )يم٣ًمن 

 (.6/063إؽمامفمٝمؾ زمـ َم٣ميمؽ ايمػمَم٘مل ؾمٝمٔمل )يم٣ًمن 

 (.6/063إؽمامفمٝمؾ زمـ َم٣ميمؽ ايمٔم٣ٌمداين )ذىمره ايمذهٌل دم ؽمٛمد ووم٣مل : ؽمٛمد ـمٙمٚمف()يم٣ًمن 

 (.6/063هبذااحلدي٧م ()يم٣ًمن إؽمامفمٝمؾ زمـ َمثٛمك )وم٣مل ازمـ فمدي : ٓ افمرهمف إٓ

 إؽمامفمٝمؾ زمـ جمٚمع : هق ازمـ زيد زمـ جمٚمع سمٗمدم وهق )ؤمٝمػ(.

 (.2/672إؽمامفمٝمؾ زمـ جمٚمع زمـ طم٣ميمد أزمقحمٚمد ايم٘مٙمٌل )جمٜمقل ضم٣مل()طمط 

 (.6/067إؽمامفمٝمؾ زمـ حمٚمد أزمق إؽمح٣مق احل٘مٚمل )وم٣مل اإلدريز : َمتٜمؿ ()يم٣ًمن 

 (.0/604إؽمامفمٝمؾ زمـ حمٚمد إصٌٜم٣مين )ذىمر 

 (.072( )صمر498إؽمامفمٝمؾ زمـ حمٚمد اخلْمٝم٤م ايمٗمْم٣من )ت

 إؽمامفمٝمؾ زمـ حمٚمد ايمٛمٝم٣ًمزمقري: صقازمف: ازمـ حمٚمقد.

 (.2/684()وشمٗمف ايمدار ومْمٛمل ()طمط 686إؽمامفمٝمؾ زمـ حمٚمد زمـ ايب ىمثغم ايمٗم٣م  أزمق ئمٗمقب ايمٖمًقي )ت 

 (.434إؽمامفمٝمؾ زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ أيب زم٘مر ازمقفمٌٝمد ايمًٌْم٣مَمل )وشمٗمف ايمٖم٣مرد ()خم٤م /

 (.401إؽمامفمٝمؾ زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ أؽمح٣مق أزمق وم٣مؽمؿ )خم٤م /

()ؽمغم  p2( ) جمٜمقل ضم٣مل ()490إؽمامفمٝمؾ زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ ضم٣مصم٤م أزمق فمعم ايم٘مُم٣مين ايمًٚمرومٛمدي )ت

02/380. ) 

)يتٜمؿ زم٣ميم٘مذب وايمرواي٥م فمٚمـ -ازمـ مح٘مل-إؽمامفمٝمؾ زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ ص٣ميما ايمٌجقم أزمق إؽمح٣مق اخلْمٝم٤م

 (.0128صمر مل يره( )

 ( .09/480إؽمامفمٝمؾ زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ حمٚمد أزمق فمثامن إصٌٜم٣مين ) ؽمغم 

 ( .427إؽمامفمٝمؾ زمـ حمٚمد زمـ أمحد ٞمٌمويف أزمق َمٛمِمقر إصٌٜم٣مين ) خم٤م /
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 (.473إؽمامفمٝمؾ زمـ حمٚمد زمـ إؽمح٣مق أزمق فمٌد اهلل اخلْمٝمٌل )خم٤م /

 (.474إؽمامفمٝمؾ زمـ حمٚمد زمـ إؽمح٣مق ايمزوزين )خم٤م /

 (.610()ؿم٤م 416حمٚمد زمـ إؽمح٣مق زمـ إؽمامفمٝمؾ أزمق وميص ايمٔمذري )ؤوى فمٛمف مج٣مفم٥م()ت  إؽمامفمٝمؾ زمـ

إؽمامفمٝمؾ زمـ حمٚمد زمـ إؽمح٣مق زمـ إؽمامفمٝمؾ ايمٔمذري أزمق وميص ايمدَمُمٗمل )فمٛمف مج٣مفم٥م، ووم٣مل ايمذهٌل: اظمحدث 

 (.483( )إرؾم٣مد/416ايمٔم٣ممل( )ت

 (.320إؽمامفمٝمؾ زمـ حمٚمد زمـ إؽمح٣مق زمـ صمٔمٖمر ايمٔمٙمقي )ك 

 (.6/067زمـ إؽمامفمٝمؾ ـ ؿمٝم٤م ـ )وم٣مل ايمدار ومْمٛمل : يمٝمس زم٣ميمٗمقي ()يم٣ًمن  إؽمامفمٝمؾ زمـ حمٚمد

 (.025إؽمامفمٝمؾ زمـ حمٚمد زمـ إؽمامفمٝمؾ اخلٝم٣مط اجلرصم٣مين )صمر

 (.326إؽمامفمٝمؾ زمـ حمٚمد زمـ إؽمامفمٝمؾ ايمرازي ايمِمٝم٣مد )وشمٗمف اخلٙمٝمقم()ك 

 (.6/068)يم٣ًمن ()وم٣مل ازمـ ص٣مزمر : َمت٘مٙمؿ همٝمف (457إؽمامفمٝمؾ زمـ حمٚمد زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ أيب ايمٖمقارس )ت 

 (.410إؽمامفمٝمؾ زمـ حمٚمد زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ أمحد أزمق ضمًكم ايمٔمٚمرىمل )وشمٗمف ايمٖم٣مرد ()خم٤م /

 إؽمامفمٝمؾ زمـ حمٚمد زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ زٞمجل أزمق وم٣مؽمؿ ايم٘م٣مسم٤م ) شمٗم٥م () اؽمؿ صمده إؽمامفمٝمؾ زمـ ص٣ميما ـ يٟميت (.

 ( .2/681طمطإؽمامفمٝمؾ زمـ حمٚمد زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ ؽمٔمٝمد زمـ أزم٣من اظمح٣مَمقم ايمّمٌل ـ زمٌمي ـ ) 

()وشمٗمف ايمدار ومْمٛمل واحل٣مىمؿ 430إؽمامفمٝمؾ زمـ حمٚمد زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ ص٣ميما ايمِمٖم٣مر ـ ازمـ زٞمجل ـ )ت 

 (.05/331( )ؽمغم 2/418()طمط 6/065ونمغممه٣م ()يم٣ًمن 

( )وىم٣من َمٔمتٛمٝم٣ًم زم٣ميمٔمٙمؿ، وم٣ميمف ازمـ زمُم٘مقال( 301إؽمامفمٝمؾ زمـ حمٚمد زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ فم٣ٌمد ايمٙمخٚمل أزمق ويمٝمد )ت

 (.645)صف/

 (.6/584ٝمؾ زمـ حمٚمد زمـ شم٣مزم٦م زمـ ومٝمس زمـ ؾمامس إٞمِم٣مري اظمدين )جمٜمقل ضم٣مل( )ضم٣ٌمن إؽمامفم

إؽمامفمٝمؾ زمـ حمٚمد زمـ صمػم أزمق َم٣ميمؽ إصٌٜم٣مين )همٝمف َمٗم٣مل (ـ وؽمٝمٟميت همٝمٚمـ صمده حمٚمد زمـ فمِم٣مم )ؾمٝمخ 

 (.0/603()ذىمر 6/006
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 (.53()سمؿ 2/625إؽمامفمٝمؾ زمـ حمٚمد زمـ صمٌٙم٥م ازمق إزمراهٝمؿ ايمناج ايمٌٕمدادي )وشمٗمف أمحد ()طمط 

 (.406إؽمامفمٝمؾ زمـ حمٚمد زمـ ضمًـ ازمق همّمؾ ايم٘مرازمٝمز )خم٤م / 

إؽمامفمٝمؾ زمـ حمٚمد زمـ ضم٘مؿ زمـ ضمجؾ اظمٌمي ـ ايمٌٌمي أزمق حمٚمد ـ )وشمٗمف ايمٌخ٣مري وأزمق ضم٣مسمؿ وؤمٖمف ازمـ 

 (.6/065()يم٣ًمن 6/095َمٔمكم ()ضم٣مسمؿ 

 ايمٗمْم٣من )روى فمٛمف مج٣مفم٥م وم٣ميمف إؽمامفمٝمؾ زمـ حمٚمد زمـ محقي٥م أزمق فمٚمرو ازمـ أيب فمٌد ايمرمحـ ايممموؿمل اجلرصم٣مين

 (.028ايمًٜمٚمل( )صمر

( ) وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمـ أهؾ 300إؽمامفمٝمؾ زمـ حمٚمد زمـ طمزرج زمـ حمٚمد ايمداطمؾ أزمق وم٣مؽمؿ اإلؾمٌٝمقم )ت

ايمٔمٙمؿ وايمٔمٚمؾ وايمزهد دم ايمدٞمٝم٣م، َمُم٣مرىم٣ًم دم فمدة فمٙمقم، وىم٣من يٕمٙم٤م فمٙمٝمف َمٔمرهم٥م احلدي٧م وأؽمامء رصم٣ميمف..( 

 (.647)صف/

 (.6/067()اؽمؿ صمده إؽمامفمٝمؾ زمـ ص٣ميما ( سمٗمدم )يم٣ًمن 478حمٚمد زمـ زٞمجل )شمٗم٥م ()ت إؽمامفمٝمؾ زمـ 

 (.6/092إؽمامفمٝمؾ زمـ حمٚمد زمـ هاوم٥م إؽمدي )ضم٣مسمؿ 

 (.406إؽمامفمٝمؾ زمـ حمٚمد زمـ هي ايمٖمٗمٙمز )خم٤م 

 (.644( فمٛمف ايمِم٣مضم٣ٌمن )صف/485إؽمامفمٝمؾ زمـ حمٚمد زمـ ؽمٔمٝمد زمـ طمٙمػ إَمقي أزمق وم٣مؽمؿ ايمنومًْمل )ت

 (.685حمٚمد زمـ ؽمٛم٣من زمـ هج ايمُمغمازي أزمق ضمًـ ايمٗم٣م  )فمٛمف مج٣مفم٥م( )إرؾم٣مد/ إؽمامفمٝمؾ زمـ

 (.001إؽمامفمٝمؾ زمـ حمٚمد زمـ ؿم٣ميم٤م اظم٠مدب إزمذراي)فمٙمامء 

 ( .2/660إؽمامفمٝمؾ زمـ حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ اظمدائٛمل ) طمط 

 (.448إؽمامفمٝمؾ زمـ حمٚمد زمـ فمٌد ايمٗمدوس أزمقوميص ايمٌٕمدادي )اؽمؿ صمده إؽمح٣مق / سمٗمدم ()ومط 

()وم٣مل ايمذهٌل : ايمُمٝمخ ايمٔم٣ممل 697إؽمامفمٝمؾ زمـ حمٚمد زمـ فمٌٝمداهلل زمـ ومغماط أزمق فمقم ايمٔمذري ايمدَمُمٗمل )ت 

 (.03/082()ؽمغم 616اظمحدث ()ؿم٤م 
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()ذىمر 6/068إؽمامفمٝمؾ زمـ حمٚمد زمـ فمِم٣مم زمـ يزيد أزمق َم٣ميمؽ )روى نمرائ٤م وَمٛم٣مىمغم وم٣ميمف أزمقٞمٔمٝمؿ ()يم٣ًمن 

0/601.) 

 (.000مح٣مد اخلقٓين)فمٙمامء  إؽمامفمٝمؾ زمـ حمٚمد زمـ فمالء زمـ همرج زمـ

 (.454إؽمامفمٝمؾ زمـ حمٚمد زمـ فمقم أزمق ؽمٔمد إدي٤م )خم٤م /

 (.6/069()يم٣ًمن 478إؽمامفمٝمؾ زمـ حمٚمد زمـ فمٚمرو اجلقي٣ٌمري ايمٌٙمخل اظمٔمتزرم )ت 

 (.0/539إؽمامفمٝمؾ زمـ حمٚمد زمـ همّمؾ ايمُمٔمراين ايمٛمٝم٣ًمزمقري )نمٚمزه احل٣مىمؿ ()يم٣ًمن 

 (.432ايمِمٖم٣مر )خم٤م /إؽمامفمٝمؾ زمـ حمٚمد زمـ وم٣مؽمؿ ازمق إزمراهٝمؿ 

 (.2/411إؽمامفمٝمؾ زمـ حمٚمد زمـ وم٣مؽمؿ إٞم٣ٌمري )طمط 

( ) وم٣مل ازمـ طمزرج: ىم٣من َمتٖمٛمٛم٣م دم ايمٔمٙمقم 369إؽمامفمٝمؾ زمـ حمٚمد زمـ َم٠مَمـ احليَمل أزمق وم٣مؽمؿ اإلؾمٌٝمقم )ت

 (.648صم٣مَمٔم٣ًم هل٣م() صف/

 ؤمٝمػ(. -إؽمامفمٝمؾ زمـ حمٚمد زمـ جمٚمع : هق ازمـ زيد زمـ جمٚمع سمٗمدم 

 (.424ـ حمٚمقد أزمق وم٣مؽمؿ ايمرؾمٝمدي )خم٤م /إؽمامفمٝمؾ زمـ حمٚمد زم

 (.6/068إؽمامفمٝمؾ زمـ حمٚمد زمـ َمٜم٣مصمر زمـ فمٌٝمد إزدي ايم٘مقدم ؾمٝمٔمل )يم٣ًمن 

 (.0/094()دفم٣مء614إؽمامفمٝمؾ زمـ حمٚمد زمـ وه٤م اظمٌمي )جمٜمقل ضم٣مل ()ؿم٤م 

 (.8/33()ؽمغم 6/069()راهميض طمٌٝم٧م()يم٣ًمن 078إؽمامفمٝمؾ زمـ حمٚمد زمـ يزيد زمـ رزمٝمٔم٥م احلٚمغمي )ت 

 ؾ زمـ حمٚمد زمـ ئمٗمقب : هق ازمـ يقؽمػ زمـ ئمٗمقب .إؽمامفمٝم

 (.6/065إؽمامفمٝمؾ زمـ حمٚمد زمـ يقؽمػ أزمق ه٣مرون اجلػميٛمل ايمٖمٙمًْمٝمٛمل )ىمذزمف ازمـ ؿم٣مهر ونمغمه ()يم٣ًمن 

 (.029( )صمر467إؽمامفمٝمؾ زمـ حمٚمد فم٣ٌمد اإلؽمؼمازم٣مذي )ت

 (.087ؿمػمي _إؽمامفمٝمؾ زمـ حمٚمقد احلجغمي 

 .(431إؽمامفمٝمؾ زمـ حمٚمقد ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ومط 
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 (.688إؽمامفمٝمؾ زمـ حمٚمقد ايمٛمٝم٣ًمزمقري )جمٜمقل ضم٣مل( )إرؾم٣مد/

 (.6/046إؽمامفمٝمؾ زمـ خمت٣مر ايم٘مقدم )صمّٜمٙمف ازمـ َمٔمكم وازمـ فمدي ()يم٣ًمن 

 (.6/611إؽمامفمٝمؾ زمـ خمت٣مر ايم٘مقدم )وم٣مل ازمق ضم٣مسمؿ : ؾمٝمخ ()ضم٣مسمؿ 

 (.6/046إؽمامفمٝمؾ زمـ خمراق )َمٛم٘مر احلدي٧م (وهق ازمـ داود زمـ فمٌد اهلل زمـ خمراق سمٗمدم )يم٣ًمن 

 (.616إؽمامفمٝمؾ زمـ َمرزوق زمـ يزيد )أو زمريد( أزمق زمريد اظمرادي ايم٘مٔمٌل اظمٌمي )وم٣مل احل٣مهمظ: شمٗم٥م( )حتٖم٥م/

 (.6/046()سم٘مٙمؿ همٝمف ايمْمح٣موي ()يم٣ًمن 643إؽمامفمٝمؾ زمـ َمرزوق زمـ يزيد اظمرادي ايم٘مٔمٌل )ت 

 (.436إؽمامفمٝمؾ زمـ َمرؽم٣مل )ومط 

 (.466)خم٤م / إؽمامفمٝمؾ زمـ َمًٔمدة زمـ إؽمامفمٝمؾ أزمق وم٣مؽمؿ اإلؽمامفمٝمقم

 (.091إؽمامفمٝمؾ زمـ َمًٙمؿ ايمُم٣مَمل )وم٣مل احل٣مهمظ: ؤمٝمػ صمدًا( )حتٖم٥م/

 إؽمامفمٝمؾ زمـ َمًٙمٚم٥م )صقازمف/ ؽمٙمٚم٥م(.

 (.93( )نمرزم٣مء/607إؽمامفمٝمؾ زمـ َمًٙمٚم٥م زمـ ومٔمٛم٤م ضم٣مرشمل أزمق زممم َمدين)ت

 (.323(.)ك 6/099إؽمامفمٝمؾ زمـ َمِمٔم٤م زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ زيد زمـ شم٣مزم٦م )ضم٣مسمؿ 

()ضم٣مسمؿ 6/044إؾمٔمري هق ازمـ أيب فمٌٝمداهلل سمٗمدم )جمٜمقل ضم٣مل()يم٣ًمن إؽمامفمٝمؾ زمـ َمٔم٣موي٥م زمـ ص٣ميما 

6/610.) 

 (.6/044()يم٣ًمن 6/611إؽمامفمٝمؾ زمـ َمٔمقم ايمزرومل إٞمِم٣مري )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ()ضم٣مسمؿ 

 (.6/044إؽمامفمٝمؾ زمـ َمٔمٚمر زمـ ومٝمس )وم٣مل ايمذهٌل : يمٝمس زمثٗمف ()يم٣ًمن 

 (.069( )يقٞمس610تإؽمامفمٝمؾ زمـ َمٛمتٓمر زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ زي٣مد ايمرفمٝمٛمل )

 إؽمامفمٝمؾ زمـ َمٜمدي فمـ حيٝمك زمـ زىمري٣م )جمٜمقل (.

 (.6/044إؽمامفمٝمؾ زمـ َمٜمران زمـ حمٚمد زمـ أيب ٞمٌم ايم٘مقدم )ؾمٝمٔمل()يم٣ًمن 

 (.6/044إؽمامفمٝمؾ زمـ َمقؽمك إٞمِم٣مري )جمٜمقل()يم٣ًمن 
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 (.6/043إؽمامفمٝمؾ زمـ َمقؽمك زمـ أيب ذر ايمٔمًٗمالين )يم٣ًمن 

()طمط 03/696()ؽمغم 419ايمٌجقم احل٣مؽم٤م )وشمٗمف اخلْمٝم٤م ()ت إؽمامفمٝمؾ زمـ َمقؽمك زمـ َم٣ٌمرك أزمق أمحد 

2/692.) 

 (.6/044إؽمامفمٝمؾ زمـ َمقؽمك فمـ فمقم زمـ يزيد ايمذهقم )اهتٚمف ازمـ صمقزي ()يم٣ًمن 

 (.95إؽمامفمٝمؾ زمـ َمقصؾ زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ فمٌد اهلل أزمق َمروان أٞمديمز )نمرزم٣مء/

()روى فمٛمف مجع ()ايمًغم 325ت إؽمامفمٝمؾ زمـ ٞمجٝمد زمـ أمحد ايمًٙمٚمل أزمقفمٚمر اخلراؽم٣مين ايمٛمٝم٣ًمزمقري )

02/032.) 

إؽمامفمٝمؾ زمـ ٞمُمٝمط ايمٔم٣مَمري )وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ : يمٝمس زم٣ميمٗمقي ونمٚمزه ايمٌخ٣مري وازمـ فمدي ،ووم٣مل أزمق زرفمف : 

 (.6/610()ضم٣مسمؿ 6/043صدوق( )يم٣ًمن 

 (6/616إؽمامفمٝمؾ زمـ ٞمٌم فمـ أيب زم٘مر اهلذرم )وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ : ٓ أدري زمحديثف زمٟمؽم٣ًم()ضم٣مسمؿ

 (.041َمقلم ومريش )يقٞمس إؽمامفمٝمؾ زمـ ٞمِمغم

 (.6/043إؽمامفمٝمؾ زمـ ٞمي زمـ أؽمقد زمـ طمْم٣مَم٥م ايم٘مٛم٣مين )جمٜمقل وم٣ميمف احل٣مهمظ()يم٣ًمن 

()صدوق وم٣ميمف ايمدار ومْمٛمل ووم٣ميمف َمرة شمٗم٥م()طمط 688إؽمامفمٝمؾ زمـ ٞمٖمٝمؾ زمـ زىمري٣م أزمقفمقم اخلالل ايمٌٕمدادي )ت 

2/690.) 

 إؽمامفمٝمؾ زمـ ٞمٚمٝمؾ : هق ازمـ ٞمٖمٝمؾ اظمتٗمدم .

 (.6/043رر )صمّٜمٙمف ايمٔمٗمٝمقم وؤمٖمف إزدي ()يم٣ًمن إؽمامفمٝمؾ زمـ ٞمقح ايمٗم

 (.07/96إؽمامفمٝمؾ زمـ ٞمقح زمـ ٞمٌم ازمق إزمراهٝمؿ ايم٣ًمَم٣مين ايمٌخ٣مري )ؽمغم 

()طمط 433إؽمامفمٝمؾ زمـ ه٣مرون زمـ فمٝمًك زمـ زيد زمـ َمردا ٞمُم٣مه أزمق وم٣مؽمؿ ايمٌزاز )جمٜمقل ضم٣مل()ومط 

2/410.) 

 (.6/616()ضم٣مسمؿ6/045إؽمامفمٝمؾ زمـ هُم٣مم ـ سم٣مزمٔمل ـ )جمٜمقل وم٣ميمف أزمقضم٣مسمؿ ()يم٣ًمن 
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 (.0093إؽمامفمٝمؾ زمـ هُم٣مم احلٛمٖمل فمـ جم٣مفم٥م زمـ ضمرارة )سمخ 

 (.435()ومط 6/045إؽمامفمٝمؾ زمـ مه٣مم زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ َمٝمٚمقن ايمٌٌمي أزمق مه٣مم ؾمٝمٔمل )يم٣ًمن 

-( وهق ازمـ إزمراهٝمؿ زمـ هقد6/045إؽمامفمٝمؾ زمـ هقد ايمقاؽمْمل )وم٣مل ايمدار ومْمٛمل : يمٝمس زم٣ميمٗمقي ()يم٣ًمن 

 .-سمٗمدم

 (.432زمـ هٝمثؿ زمـ فمثامن ايمٔمٌدي أزمقايمٔم٣ميمٝم٥م )ومط  إؽمامفمٝمؾ

 ( .6/616إؽمامفمٝمؾ زمـ ويمٝمد ايمراؽمٌل ايم٘مقدم أزمقيقٞمس )ضم٣مسمؿ 

 (.615إؽمامفمٝمؾ زمـ حيل زمـ طم٣مزم ايمٛمٝم٣ًمزمقري )وم٣مل احل٣مهمظ: حمدث َم٘مثر( )حتٖم٥م/

 إؽمامفمٝمؾ زمـ حيل زمـ ؿمٙمح٥م ايمتٝمٚمل  ذىمر همٝمٚمـ صمده فمٌداهلل زمـ ؿمٙمح٥م.

 (.6/042ايمثٗمٖمل : هق ازمـ ئمقم يٟميت وهق )َمؼموك ()يم٣ًمن إؽمامفمٝمؾ زمـ حيٝمك أزمق أَمٝم٥م 

 (.425إؽمامفمٝمؾ زمـ حيٝمك أزمقؽمٔمد ايمْمػماين )خم٤م /

 (.6/042إؽمامفمٝمؾ زمـ حيٝمك ايمٔمٌز ايم٘مقدم أزمق أمحد )ؾمٔمٝمل ()يم٣ًمن 

 (.6/042إؽمامفمٝمؾ زمـ حيٝمك اهل٣مؾمٚمل ايمِمغمدم )ؾمٝمٔمل()يم٣ًمن 

()شمٗمف وم٣ميمف ازمـ يقٞمس ووم٣مل ازمـ أيب ضم٣مسمؿ : 623)ت  إؽمامفمٝمؾ زمـ حيٝمك زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ فمٚمرو اظمزين اظمٌمي

 (.06/396()ؽمغم 322()ك 6/613صدوق()ضم٣مسمؿ 

 (.6/045إؽمامفمٝمؾ زمـ حيٝمك زمـ زمحر ايم٘مرَم٣مين )أؾم٣مر ايمدار ومْمٛمل إلم سمّمٔمٝمٖمف ()يم٣ًمن 

٣من إؽمامفمٝمؾ زمـ حيٝمك زمـ فمٌٝمداهلل زمـ ؿمٙمح٥م أزمق حيٝمك ايمِمديؼ ايمتٝمٚمل )ىمذزمف ايمدار ومْمٛمل واحل٣مىمؿ ونمغممه٣م ()يمً

 (.612( )حتٖم٥م/2/637()طمط 6/045

 (.6/613إؽمامفمٝمؾ زمـ حيٝمك زمـ ىمٝم٣ًمن ايمرازي )صدوق وم٣ميمف ازمـ أيب ضم٣مسمؿ ونمغمه()ضم٣مسمؿ 

 (.2/684إؽمامفمٝمؾ زمـ حيٝمك زمـ َم٣ٌمرك زمـ َمٕمغمة أزمقفمقم ازمـ يزيدي )طمط 
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أـمـ أٞمف هق  إؽمامفمٝمؾ زمـ يزيد ايمرازي ـ طم٣مل أيب ضم٣مسمؿ وفمؿ أيب زرفمف ـ )وم٣مل أزمقضم٣مسمؿ :صدوق، وم٣مل احل٣مهمظ :

 (.6/619ايمٗمْم٣من (ئمٛمل َمرداٞمٌف )ضم٣مسمؿ

()وم٣مل أزمقٞمٔمٝمؿ: ضمًـ احلدي٧م 621إؽمامفمٝمؾ زمـ يزيد زمـ ضمري٧م ـ َمرداٞمٌف ـ ايمٗمْم٣من أزمق أمحد إصٖمٜم٣مين )ت 

اطمتٙمط زمآطمره ووم٣مل أزمقايمُمٝمخ :يروي فمـ ازمـ فمٝمٝمٛم٥م وؽمٚمع َمٛمف وؽمٚمع َمـ احلٚمٝمدي فمـ ازمـ فمٝمٝمٛم٥م هم٣مطمتٙمط 

 (.617( )حتٖم٥م/6/042ٛمك فمٙمٝمف احل٣مهمظ()يم٣ًمن ضمديثف ومل يتٔمٚمد ايم٘مذب، وأشم

 (.6/048إؽمامفمٝمؾ زمـ يزيد زمـ جمٚمع : هقازمـ زيد أيب جمٚمع سمٗمدم )يم٣ًمن 

 (.6/048إؽمامفمٝمؾ زمـ ي٣ًمر اهل٣مؾمٚمل َمقٓهؿ )يم٣ًمن 

 (.92إؽمامفمٝمؾ زمـ يًع ايم٘مٛمدي أزمق همّمؾ ايم٘مقدم )نمرزم٣مء/

 (.439()ومط 6/613إؽمامفمٝمؾ زمـ يًع فمـ أيب زم٘مر اهلذرم )ضم٣مسمؿ 

 (.6/048فمٝمؾ زمـ ئمٗمقب إؽمدي ايم٘مقدم )ؤمٖمف إزدي ()يم٣ًمن إؽمام

 (.97( )ىم٣من شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( )نمرزم٣مء/435إؽمامفمٝمؾ زمـ ئمٗمقب ايمٌٕمدادي أزمق وم٣مؽمؿ ازمـ صمراب )ت

 (.6/613()ضم٣مسمؿ 6/048إؽمامفمٝمؾ زمـ ئمٗمقب ايمتٝمٚمل )ؤمٝمػ احلدي٧م وم٣ميمف أزمقضم٣مسمؿ ()يم٣ًمن 

( ) وشمٗم٥م اخلْمٝم٤م ( ) ؽمغم 435أزمق وم٣مؽمؿ ـ ازمـ صمراب ايمٌزازـ )تإؽمامفمٝمؾ زمـ ئمٗمقب زمـ إزمراهٝمؿ زمـ أمحد 

 ( .2/413( ) طمط 05/435

 ( .2/413إؽمامفمٝمؾ زمـ ئمٗمقب زمـ إؽمامفمٝمؾ أزمق فمعم ايمٌٕمدادي ) طمط 

إؽمامفمٝمؾ زمـ ئمقم أزمق أَمٝم٥م ايمثٗمٖمل ايمٌٌمي )وم٣مل ازمـ َمٔمكم ونمغمه:َمؼموك، ووم٣مل احل٣مهمظ: ؤمٝمػ ومل يث٦ٌم 

 (.618( )حتٖم٥م/6/049سمقشمٝمٗمف فمـ أضمد ( )يم٣ًمن 

 (6/049إؽمامفمٝمؾ زمـ يقؽمػ )جمٜمقل() يم٣ًمن 

 (.465إؽمامفمٝمؾ زمـ يقؽمػ اجلٝمقم )خم٤م /

 (.2/673إؽمامفمٝمؾ زمـ يقؽمػ ايمديٙمٚمل أزمقفمقم زمٕمدادي )وشمٗمف ايمدار ومْمٛمل( )طمط 
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 (.2/499إؽمامفمٝمؾ زمـ يقؽمػ زمـ دارم أزمق ؿمٝم٤م ايمٛمٝم٣ًمزمقري )طمط 

 (.6/613 إؽمامفمٝمؾ زمـ يقؽمػ زمـ صدوم٥م أزمق حمٚمد إزدي )ضم٣مسمؿ

 (.6/419()ؾمٝمخ 0/601إؽمامفمٝمؾ زمـ يقؽمػ زمـ حمٚمد ايمزاهد )ؽمٚمقيف ()ذىمر 

 (.643إؽمامفمٝمؾ زمـ يقٞمس اظمقري أزمق وم٣مؽمؿ )جمٜمقل ضم٣مل( )صف/

 (.2/699إؽمامفمٝمؾ زمـ يقٞمس زمـ صٕمغم زمـ ؽم٘مـ ايمِمٖم٣مر إؿمروش )طمط 

()يم٣ًمن 464إؽمامفمٝمؾ زمـ يقٞمس زمـ ي٣مؽمكم أزمق إؽمح٣مق ايمُمٔمٌل ـ أو ايمُمٝمٔمل ـ)جمٜمقل ضم٣مل( ت 

 (.041( )ايمديمٝمؾ/2/699()طمط 6/031

 (.6/595إؽمامفمٝمؾ زمـ يقٞمس فمـ مح٣مد زمـ زيد )ضم٣ٌمن 

 (.2/637إؽمامفمٝمؾ داود اجلقزي )طمط 

 (6/031إؽمامفمٝمؾ َمدين ىمٟمٞمف ازمـ خمراق وهق )َمٛم٘مر احلدي٧م ()يم٣ًمن 

 (.0099إؽمامفمٝمؾ َمقلم اظم٠مذٞمٝمكم فمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ فمٛم٣مم)سمخ 

 (.044قٞمسإؽمٚمٝمٖمع زمـ ؾم٣مفمر ايمرفمٝمٛمل)ي

 (.043إؽمٚمٝمٖمع زمـ وفمٙم٥م ايم٣ًٌمئل سم٣مزمٔمل َمُمٜمقر )يقٞمس

 (.614( )َمُمٜمقر( )صمر416أؽمٜمؿ زمـ إزمراهٝمؿ زمـ َمقؽمك زمـ إزمراهٝمؿ أزمق ٞمٌم ايمًٜمٚمل ايمٗمرر )ت

 (.0704أؽمقار زمـ أيب وو٣مح )سمخ 

 (.58أؽمقد أزمقهنُمؾ إٞمِم٣مري )جمٜمقل ()سمؿ 

 (.0368()سمخ6/694أؽمقد ايمْم٣مئل فمـ فمدي زمـ ضم٣مسمؿ )ضم٣مسمؿ

 (.0345()سمخ 6/693زمـ أيب أؽمقد ايمٙمٝمثل )ضم٣مسمؿ  أؽمقد

 (.0360()سمخ 9/24أؽمقد زمـ أسم اظمح٣مريب )يمف صحٌف وم٣ميمف ازمـ فم٣ًمىمر ()فم٣ًمىمر 

 (.6/030أؽمقد زمـ ضمٖمص اظمروزي )خيْمئ وم٣ميمف ازمـ ضم٣ٌمن ()يم٣ًمن 
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 أؽمقد زمـ طمٙمػ احلراين )هق اخلزافمل إيت (.

 .(6/690أؽمقد زمـ طمٙمػ اخلزافمل اجلٚمحل )صح٣ميب ()ضم٣مسمؿ 

 (.0363()سمخ 6/693أؽمقد زمـ طمغم أزمق طمغم اظمٌمي )ضم٣مسمؿ 

 ( .0/640أؽمقد زمـ رزيـ ) ذىمر 

 ( .7/45( ) طمط 603أؽمقد زمـ ؽم٣ممل أزمق حمٚمد ايمٔم٣مزمد ) وشمٗم٥م ازمـ صمرير ايمْمػمي ( ) ت

 (.6/693أؽمقد زمـ ؽم٣ممل اظمتٔمٌد )ضم٣مسمؿ 

 (.95أؽمقد زمـ ؽمٖمٝم٣من ـ َم٘مل ـ )وشمٗمف ايمٔمجقم ()فم٨م / 

 (.6/030ايمٔمدوي )وم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن : ئمتػم زمحديثف ..()يم٣ًمن أؽمقد زمـ فمٌد ايمرمحـ 

 (.6/030أؽمقد زمـ فمٚمران ايمً٘مري )وشمٗمف ازمـ َمٔمكم ووم٣مل ايمٌميٖمٛمل : دم أضم٣مديثف َمٗم٣مل ()يم٣ًمن 

 (.9/28أؽمقد زمـ ومْم٥ٌم أزمق َمٖمرز ايمتٚمٝمٚمل )فم٣ًمىمر 

 (.0344()سمخ 6/690أؽمقد زمـ ىمٙمثقم )ضم٣مسمؿ 

 (.615()ؿم٤م 9/70فم٣ًمىمر أؽمقد زمـ َمروان اظمٗمدي )وشمٗمف ازمـ فم٣ًمىمر ()

 (.619أؽمقد زمـ َمقؽمك اظم٘مل )وم٣مل احل٣مهمظ دم ؽمٛمد هذا همٝمف: إؽمٛم٣مده صحٝما( )حتٖم٥م/

 (.6/690أؽمقد زمـ وه٤م )صح٣ميب ()ضم٣مسمؿ 

 (.0348أؽمقد وفمٛمف ؽمٔمد أزمقفم٣مصؿ )سمخ 

 (.548أؽمٝمد اجلٔمٖمل )سمخ 

 (.6/400()ضم٣مسمؿ 9/98أؽمٝمد ايم٘ماليب فمـ َم٘محقل )فم٣ًمىمر 

 (.6/036أزمقضم٣مسمؿ ()يم٣ًمن أؽمٝمد زمـ ؿم٣مرق )جمٜمقل وم٣ميمف 

()ذىمر 6/408()ضم٣مسمؿ 671أؽمٝمد زمـ فم٣مصؿ زمـ فمٌد اهلل ايمثٗمٖمل )شمٗمف ر  وم٣ميمف ازمـ أيب ضم٣مسمؿ ()ت 

 (.06/478()ؽمغم 0/062
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 (.9/99أؽمٝمد زمـ فمٌد ايمرمحـ اخلثٔمٚمل )وشمٗمف ئمٗمقب ()فم٣ًمىمر 

 (.0540أؽمٝمد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ زيد زمـ طمْم٣مب )سمخ 

 ( .0/667أؽمٝمد اظمٔمدل )ذىمر أؽمٝمد زمـ فمٌد اهلل زمـ أمحد زمـ 

 (.6/036أؽمٝمد زمـ وم٣مؽمؿ ايم٘مت٣مين ايم٘مقدم أزمق وم٣مؽمؿ )ؾمٝمٔمل ()يم٣ًمن 

 (.6/036أؽمٝمد زمـ يزيد ايمٌٌمي )وم٣مل ايمذهٌل : ٓ ئمرف ، ووم٣مل ازمـ فمدي : يمف َمٛم٣مىمغم ()يم٣ًمن 

 (.6/036أؽمٝمد زمـ يزيد َمدين )جمٜمقل ضم٣مل()يم٣ًمن 

 (.6/434)ضم٣مسمؿ أؽمغم زمـ صم٣مزمر فمـ فمٚمر ونمغمه )وم٣مل ازمـ َمٔمكم:شمٗمف (

 أؽمغم زمـ رزمٝمع فمـ فمٚمٙمٝم٥م ايمٖمزازي صقازمف رزمٝمع زمـ رىمكم .

 ( .0/527أؾم٨م اظمديٛمل أزمق ايمدٞمٝم٣م اظمٕمريب ) َمؼموك ( ) يم٣ًمن 

 (.9/015()فم٣ًمىمر 7/35أؾمجع زمـ فمٚمرو وأزمق ويمٝمد ـ وومٝمؾ أزمق فمٚمرو ـ ايمًٙمٚمل ايمُم٣مفمر ) طمط 

 (.0266أذس أزمق ؾمٝم٣ٌمن )سمخ 

 (.6/466)ضم٣مسمؿ (0260أذس زمـ أيب إذس )سمخ 

 (.6/034أذس زمـ أيب ضمًـ ايمزي٣مت زمٌمي )وم٣مل ازمـ فمدي :أرصمق أٞمف ٓ زمٟمس زمف ()يم٣ًمن 

 (.072أذس زمـ ضم٣ًمن )شمٗمف وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم ()َمل 

 (.6/466أذس زمـ ضمًـ فمـ يزيد ايمروم٣مر )ضم٣مسمؿ 

 (.6/466أذس زمـ رزمٝمٔم٥م أزمق ؾمٝم٣ٌمن اهلذرم )جمٜمقل ضم٣مل ()ضم٣مسمؿ 

()وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ : ؾمٝمخ ، ووم٣مل ازمـ َمٔمكم : ص٣ميما ()ضم٣مسمؿ 001أذس زمـ فمٌٝمد زمـ صٜمٝم٤م )ت 

 (.0261()سمخ 6/466

 (.6/033()ؤمٝمػ صمدًا()يم٣ًمن 053أؾمٔم٤م زمـ صمٌغم ايمْم٣مَمع ـ ازمـ أم محٝمدة ـ اظمدين )ت 

 (.6/037أؾمٔم٧م زمـ أيب أؾمٔم٧م ايمًٔمداين )وم٣مل ايمٌزار : يمٝمس زمف زمٟمس ، ووم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن : يٕمرب ()يم٣ًمن 
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 (.6/676)ضم٣مسمؿ  اؾمٔم٧م زمـ أيب طم٣ميمد ؽمٔمد

 (.6/628أؾمٔم٧م زمـ أؽمٙمؿ ايمٌٌمي ايمٔمجقم )شمٗمف وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم ()ضم٣مسمؿ 

( 6/038أؾمٔم٧م زمـ زمراز اهلجٝمٚمل )وم٣ميمف ايمٌخ٣مري َمٛم٘مر احلدي٧م ، ووم٣مل ايمٛم٣ًمئل : َمؼموك ()يم٣ًمن 

 (.601)حتٖم٥م/

 (.0480أؾمٔم٧م زمـ صمقران : وهق ازمـ فمٚمغم زمـ صمٔمدان )سمخ 

 (.0484()سمخ 6/671()ضم٣مسمؿ أؾمٔم٧م زمـ ضم٣ًمن اخلراؽم٣مين )جمٜمقل ضم٣مل 

( 636أؾمٔم٧م زمـ ؽمٔمٝمد أزمقرزمٝمع ايمًامن )َمٛم٘مر احلدي٧م، ووم٣مل احل٣مهمظ: أضمد ايمّمٔمٖم٣مء ()َمديٛمل /

 (.600)حتٖم٥م/

 (.6/039إؾمٔم٧م زمـ ؽمقيد ايمٛمٜمدي ايم٘مقدم )ؾمٝمٔمل ()يم٣ًمن 

 (.4/076()ؾمٝمخ 0/667أؾمٔم٧م زمـ ؾمداد زمـ إزمراهٝمؿ أزمقفمٌداهلل ايمرزمٔمل اخلراؽم٣مين )ذىمر 

 (.98دم أزمق أمحد اظمِمٝميص )نمرزم٣مء/أؾمٔم٧م زمـ ؾمٔم٥ٌم ىمق

 (.6/674()ضم٣مسمؿ 77أؾمٔم٧م زمـ ؿمٙمٝمؼ ايمٛمٜمدي )شمٗمف وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم ()ؾم٣مهكم 

 (.674أؾمٔم٧م زمـ ؿمٙمٝمؼ ىمقدم فمـ ضمًـ )جمٜمقل ضم٣مل ()ضم٣مسمؿ 

 (.0496()سمخ 6/673أؾمٔم٧م زمـ فمٌد اهلل اجلٜمّمٚمل ايمٌٌمي )ضم٣مسمؿ 

 (.6/051فمرهمف( )يم٣ًمن أؾمٔم٧م زمـ فمثامن ـ وومٝمؾ ازمـ فمٚمر ـ زمٌمي )وم٣مل ازمـ َمٔمكم : ٓ أ

 (.6/672أؾمٔم٧م زمـ فمثامن ايمتٚمٝمٚمل )وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ : جمٜمقل ()ضم٣مسمؿ 

 (.6/051أؾمٔم٧م زمـ فمْم٣مف )وم٣مل ازمـ فمدي : فمٛمدي ٓ زمٟمس زمف ، إٓ أٞمف خي٣ميمػ ايمثٗم٣مت دم إؽم٣مٞمٝمد ()يم٣ًمن 

 (.6/050أؾمٔم٧م زمـ فمؿ ضمًـ زمـ ص٣ميما زمـ ضمل )ؤمٖمف ايمٔمٗمٝمقم ()يم٣ًمن 

 (.9/003رـ ايمتٚمٝمٚمل احلٛمٓمقم )فم٣ًمىمر أؾمٔم٧م زمـ فمٚمروـ ويٗم٣مل ازمـ فمٚم

 (.6/050، ووم٣مل إزدي : سمرىمقه ()يم٣ًمن -ىمذا دم ايمٙم٣ًمن -أؾمٔم٧م زمـ همّمؾ زمٌمي )جمٜمقل 
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 (.6/050أؾمٔم٧م زمـ حمٚمد ايم٘ماليب أسمك زمخػم َمقوقع )يم٣ًمن 

 (.9/035أؾمٔم٧م زمـ حمٚمد زمـ أؾمٔم٧م أزمق ٞمٔمامن ايمٖم٣مرد ـ ازمـ أيب سه ـ )جمٜمقل ضم٣مل ()فم٣ًمىمر 

 (.6/677أزمقرصم٣مء )صدوق وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ()ضم٣مسمؿ أؾمٔم٧م زمـ هالل 

 (.099أؾمٔم٧م زمـ هالل وم٣م  صمرصم٣من )صمر

 (.6/677()ضم٣مسمؿ 9/032أؾمٔم٧م زمـ يزيد ايمدَمُمٗمل )جمٜمقل ضم٣مل ()فم٣ًمىمر 

 (.6/050أؾمٔم٧م فمـ أزمٝمف وفمٛمف ازمٛمف حمٚمد )جمٜمقل ()يم٣ًمن 

 (.6/050أؾمٔم٧م فمـ يزيد زمـ أيب يزيد )جمٜمقل وم٣ميمف ازمـ ومْم٣من ()يم٣ًمن 

 (.045ؾمٜم٣مب ايمتجٝمٌل)يقٞمسأؾمٔمر زمـ 

 (.0276أؾمٜم٤م ايمّمٌٔمل )سمخ 

 (.9/024أؾمٜم٤م زمـ شمقر زمـ ضم٣مرشم٥م ايمتٚمٝمٚمل )فم٣ًمىمر 

 (.044أؾمٜم٤م زمـ حمٚمد زمـ أيب همروة ايميير)فمٙمامء 

 (.044أؾمٜم٤م زمـ حمٚمد زمـ أيب همروة ايميير)فمٙمامء 

 (.0/578أصٌغ أزمقزم٘مر ايمُمٝم٣ٌمين )جمٜمقل وم٣ميمف ايمٔمٗمٝمقم ()يم٣ًمن 

( ) وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: وىم٣من رصماًل ص٣محل٣ًم راوي٥م 495أصٌغ ايمٙمخٚمل ايمٗمرؿمٌل )ت أصٌغ زمـ إزمراهٝمؿ زمـ 

 (.651يمٙمٔمٙمؿ( )صف/

 (.9/027أصٌغ زمـ أؾمٔم٧م زمـ ومٝمس ايم٘مٛمدي )فم٣ًمىمر 

 (.6/056أصٌغ زمـ طمٙمٝمؾ ايمٗمرؿمٌل )َمتٜمؿ زم٣ميم٘مذب وم٣ميمف ازمـ همر  ()يم٣ًمن 

 (.6/054أصٌغ زمـ دضمٝم٥م ـ يٛمٓمر ـ )يم٣ًمن 

أزمق وم٣مؽمؿ اإلؾمٌٝمقم ) وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: وىم٣من همٗمٝمٜم٣ًم حمدشم٣ًم..( )ت أصٌغ زمـ راؾمد زمـ أصٌغ ايمٙمخٚمل 

 (.655( )صف/331ٞمحق/
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 (.047( )يقٞمس665أصٌغ زمـ رزم٣مح زمـ َمٛمٗمذ اظمدجلل اظمٌمي )ت

 (.653( )ىم٣من هم٣مواًل، وم٣ميمف ازمـ زمُم٘مقال( )صف/310)ت -ازمـ َمٜمٛمل -أصٌغ زمـ ؽمٔمٝمد زمـ أصٌغ ايمٗمرؿمٌل

 (.6/054زدي ووم٣مل ازمـ َمٔمكم : ٓ أفمرهمف ()يم٣ًمن أصٌغ زمـ ؽمٖمٝم٣من ايم٘مٌل )جمٜمقل وم٣ميمف إ

 (.048أصٌغ زمـ ؽمالم زمـ حيٝمك اظمٌمي)يقٞمس

 (.652أصٌغ زمـ ؽمٝمد اإلؾمٌٝمقم أزمق ضمًـ إٞمديمز )وىم٣من ؾم٣مفمرًا أدي٣ًٌم، وم٣ميمف احلٚمٝمدي( )صف/

 (.011أصٌغ زمـ فمٌد ايمٔمزيز )فمٛمف اشمٛم٣من( )نمرزم٣مء/

 (.6/053()يم٣ًمن 6/460()ضم٣مسمؿ أصٌغ زمـ فمٌد ايمٔمزيز ايمٙمٝمثل )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ 

أصٌغ زمـ فمٌد ايمٔمزيز زمـ أصٌغ زمـ فمٌد ايمٔمزيز إَمقي أزمق وم٣مؽمؿ ايمٗمرؿمٌل ضمدث فمٛمف ايمِم٣مضم٣ٌمن 

 (.639)صف/

 (.650أصٌغ زمـ فمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل ايمٌٙمقي أزمق وم٣مؽمؿ ايمٗمرؿمٌل )جمٜمقل ضم٣مل( )صف/

 (.0395()سمخ 6/460أصٌغ زمـ فمٙمٗمٚم٥م زمـ فمقم احلٛمٓمقم )ضم٣مسمؿ 

 (.049( )يقٞمس635ٌغ زمـ فمٚمرو إزدي اظمٗمرئ أزمق ززم٣من َمٌمي )تأص

أصٌغ زمـ فمٝمًك زمـ أصٌغ زمـ فمٝمًك ايمٝمحِمٌل أزمق وم٣مؽمؿ ايمٔمٌدري إٞمديمز ) وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: فمٛمل زم٣ميمٔمٙمؿ 

( 308ومدياًم، وسم٘مرر فمعم ايمُمٝمقخ، وىمت٤م فمٛمٜمؿ َمع ايمٖمٜمؿ... وأشمٛمك فمٙمٝمف اخلقٓين زمام ذىمرسمف..( )ت 

 (.654)صف/

( ) وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمـ أهؾ 497أو 311همرج زمـ هم٣مرس ايمْم٣مئل أزمق وم٣مؽمؿ ايمٗمرؿمٌل )ت أصٌغ زمـ 

 (.656ايمٝمٗمٓم٥م وايمٛم٣ٌمه٥م، ضم٣مهمٓم٣ًم يمٙمٖمٗمف ورأي َم٣ميمؽ، وىم٣من َمـ احلٖم٣مظ ايمٛمٌالء وصمٙم٥م أهؾ ايمُمقرى...( )صف/

 (.6/053()وم٣مل ازمـ ص٣مزمر : همٝمف ٞمٓمر ()يم٣ًمن 424أصٌغ زمـ وم٣مؽمؿ زمـ أصٌغ )ت 

 (.010فمالء إٞمِم٣مري أزمق ه٣مؾمؿ)نمرزم٣مء/أصٌغ زمـ وم٣مؽمؿ زمـ 

 (.6/053أصٌغ زمـ حمٚمد زمـ أيب َمٛمِمقر )جمٜمقل وم٣ميمف ايمٌٝمٜمٗمل ()يم٣ًمن 
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( ) وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىمٌغم اظمٖمتكم وىم٣من َمـ 515أصٌغ زمـ حمٚمد زمـ أصٌغ إزدي أزمق وم٣مؽمؿ ايمٗمرؿمٌل )ت

َمٛمف.. وىم٣من ضم٣مهمٓم٣ًم يمٙمٗمرآن،  صمٙم٥م ايمٔمٙمامء وىم٣ٌمر ايمٖمٗمٜم٣مء، ضم٣مهمٓم٣ًم يمٙمٖمٗمف فمعم َمذه٤م َم٣ميمؽ، ضمدث وؽمٚمع ايمٛم٣مس

 (.657ىمثغم ايمتالوة يمف، فم٣مرم اهلٚم٥م، فمزيز ايمٛمٖمس...( )صف/

 (.6/460أصٌغ زمـ حمٚمد زمـ فمٚمروإؽمدي ايمرومل )يمٝمس زمف زمٟمس وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ()ضم٣مسمؿ 

 (.9/074أصٌغ زمـ حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ هلٝمٔم٥م ايمً٘مً٘مل )فم٣ًمىمر 

 (.9/073أصٌغ زمـ حمٚمد زمـ َمروان ايمٗمرر ايمٌٔمٙمٌ٘مل )فم٣ًمىمر 

 (.0395أصٌغ زمـ حمٚمد فمـ صمٔمٖمر زمـ زمروم٣من )سمخ 

 (.041أصٌغ زمـ ه٣مرون زمـ أصٌغ زمـ إدريس زمـ داود)فمٙمامء 

 (.429أسم زمـ أمحد زمـ حمٚمد أزمق وم٣مؽمؿ ايمًتٝم٣ٌمين )خم٤م /

( 6/055أسم زمـ ضمقؾم٤م أزمق هُم٣مم وم٣م  مهدان )ىمذزمف ازمـ َمٔمكم ونمغمه، ووم٣مل احل٣مهمظ: َمؼموك( )يم٣ًمن 

 (.606)حتٖم٥م/

 (.6/052نمٝم٣مث أزمقنمٝم٣مث اخلراؽم٣مين ايمٛمٝم٣ًمزمقري )َمٛم٘مر احلدي٧م وم٣ميمف ايمٌخ٣مري ونمغمه ()يم٣ًمن  أسم زمـ

 (.0299أؿم٣ٌمن َمقلم َمزيٛم٥م فمـ فمٚمر )سمخ

 (.6/057أفمجػ زمـ زريؼ )جمٜمقل ضم٣مل ()يم٣ًمن 

 (.6/448أفمُمك زمٛمل َم٣مزن )صح٣ميب( )ضم٣مسمؿ 

 (.6/057أفمكم ايمٌٌمي أزمق حيٝمك فمـ أٞمس )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ()يم٣ًمن 

 (.6/465فمكم زمـ زيد ايمرازي ايمًقي أزمق ضم٣مسمؿ )صدوق وم٣ميمف ازمـ أيب ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ أ

 (.0220()سمخ 6/465أفمكم زمـ فمٌد اهلل ايمٔمٗمٝمقم اخلٝم٣مط ايمٌٌمي )ضم٣مسمؿ 

 (.6/465أفمكم زمـ فمٌد اهلل وم٣م  ايمري )ضم٣مسمؿ 

 (.0/668()ذىمر 671أفمكم زمـ حمٚمد اجلرواءاين أزمق ؽمٔمٝمد )ت 
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 (.6/465)ضم٣مسمؿ أفمكم َمقلم ازمـ ضمرهم٣مس فمـ ضمًـ 

 (.6/418أنمر زمـ ؽمٙمٝمؽ ىمقدم )ضم٣مسمؿ 

 (.6/419أنمر زمـ حيٝمك اظمًٚمٔمل )وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ : ؾمٝمخ ()ضم٣مسمؿ 

 أنمٙم٤م ايمُمٔمقذي ايمٌٌمي: هق إول .

أنمٙم٤م زمـ متٝمؿ زمـ ٞمٔمامن ايم٘مٛمدي )َمٛم٘مر احلدي٧م وم٣ميمف ايمٌخ٣مري ونمغمه، ووم٣مل ازمـ َمٔمكم: يمٝمس زمًمء، ووم٣مل ازمـ 

 (.604( )حتٖم٥م/6/439( )ضم٣مسمؿ 6/058ل احل٣مهمظ: ؤمٝمػ صمدًا ()يم٣ًمن فمدي: أضم٣مديثف نمغم حمٖمقـم٥م، ووم٣م

 (.042أنمٙم٤م زمـ صمٔمٖمر ايمٌزار)فمٙمامء 

 (.674أنمٙم٤م زمـ فمٌد اهلل اظمٗمرئ إٞمديمز )صف/

 ( .9/072أنمٝمػم َمقلم هُم٣مم زمـ فمٌد اظمٙمؽ فمـ ايمزهري ) فم٣ًمىمر 

 ( .9/084أهمٙما إٞمديمز ) فم٣ًمىمر 

 (.673ق حيٝمك ايمٗمرؿمٌل فمٛمف ازمٛمف )صف/أهمٙما زمـ ضمٌٝم٤م زمـ فمٌد اظمٙمؽ إَمقي أزم

 (.030أهمٙما زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ يزيد ايمرفمٝمٛمل )يقٞمس

 (.6/463أهمٙما زمـ ىمثغم زمـ فمٌد اهلل زمـ همغموز ايمِمٛمٔم٣مين ايمناج )ضم٣مسمؿ 

 ( .9/084أهمٙما فمـ فمٚمر زمـ فمٌد ايمٔمزيز ) فم٣ًمىمر 

 ( .9/083أومرع زمـ ضم٣مزمس اظمج٣مؾمٔمل ) صح٣ميب َمُمٜمقر ()فم٣ًمىمر 

 ( .6/433( )ضم٣مسمؿ أومٔمس زمـ َمًٙمٚم٥م )صح٣ميب

 (.036أومٚمر زمـ هٛمػ اخلقٓين )يقٞمس

 (.6/649أىمثؿ زمـ أيب اجلقن أزمق َمٔمٌد اخلزافمل )يمف صحٌف ()ضم٣مسمؿ 

 (.6/631أىمثؿ زمـ حمٚمد أزمق حيٝمك اظمروزي )ضم٣مسمؿ 

 (.6/451أىمدر ايمٖم٣مرض فمـ فمٚمر )ضم٣مسمؿ 
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 ( .9/098أىمٝمدر زمـ فمٌد اظمٙمؽ ايم٘مٛمدي ) صح٣ميب ( ) فم٣ًمىمر 

 (.0714()سمخ 6/438إزمراهٝمؿ ايمٛمخٔمل )جمٜمقل ضم٣مل()ضم٣مسمؿ أىمٝمؾ َم٠مذن َمًجد 

 (.497إيمٝم٣مس زمـ أؽمٔمد أزمق ٞمٌم ايمٝمقؽمٛمجل )خم٤م 

 (.6/059إيمٝم٣مس زمـ فمٚمرو ايمٌجقم ايم٘مقدم )يم٣ًمن 

( )ديـ زاهد وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( 417إيمٝم٣مس زمـ همرج زمـ َمٝمٚمقن احلٚمراوي اظمٌمي فمٛمف ازمـ يقٞمس )ت

 (.034)يقٞمس

 (.040زمـ فمٌد اخل٣ميمؼ)فمٙمامء إيمٝم٣مس زمـ حمٚمد زمـ ي٣مس زمـ حمٚمد 

 (.310إيمٝم٣مس زمـ َمي زمـ ي٣مس اهلروي )خم٤م /

 ( 642أم زم٘مرة إؽمٙمٚمٝم٥م زوج فمٌد اهلل زمـ أؽمٝمد ) جمٜمقيم٥م ( ) ذيؾ 

 ( 647أم َم٥ٌم فمـ فم٣مئُم٥م ) جمٜمقيمف ٓ حيت٨م هب٣م وم٣ميمف ايمدار ومْمٛمل ( ) ذيؾ 

 (.6/021أَمرؤ ايمٗمٝمس اظمح٣مريب )ضمدث زمخػم َمٛم٘مر ٓ يِما وم٣ميمف إزدي ()يم٣ًمن 

 (.033اَمرؤ ايمٗمٝمس زمـ هم٣مطمر اخلقٓين أزمق ذضمٌٝمؾ )ذىمر أن يمف صح٥ٌم وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( )يقٞمس

 (.6/416أَمٝم٥م إزدي فمـ صم٣مزمر )ضم٣مسمؿ 

 (6/020أَمٝم٥م ايمٗمرر فمـ َم٘محقل )وم٣مل ايمذهٌل : ٓئمرف ( )يم٣ًمن 

فمٛمف ايمِم٣مضم٣ٌمن  ضمدث -ازمـ ؾمٝمخ -أَمٝم٥م زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ إؽمٙمٚمل أزمق فمٌد اظمٙمؽ ايمٗمرؿمٌل

 (.658)صف/ 

 (.456()ومط 8/064أَمٝم٥م زمـ ضم٣مرث ايم٘مقدم )جمٜمقل ضم٣مل ()ضم٤م 

 (.6/021أَمٝم٥م زمـ ضم٘مؿ فمـ ضم٘مؿ زمـ ضمجؾ )وم٣مل ايمذهٌل : ٓ ئمرف ()يم٣ًمن 

 (.6/416أَمٝم٥م زمـ ضم٘مٝمؿ ايمٔمٌدي )ضم٣مسمؿ 

 (.6/021أَمٝم٥م زمـ ؽمٔمٝمد فمـ صٖمقان زمـ ؽمٙمٝمؿ )جمٜمقل وم٣ميمف ايمٔمٗمٝمقم ()يم٣ًمن 
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 (.٣6/416مين ايمٝمامين )وشمٗمف ازمـ َمٔمكم ()ضم٣مسمؿ /أَمٝم٥م زمـ ؾمٌؾ ايمِمٛمٔم

( ) وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من ذا همّمؾ 304أَمٝم٥م زمـ فمٌد اهلل اهلٚمداين اظمغموومل أزمق فمٌد اظمٙمؽ إٞمديمز )ت 

 (.659وفمٖم٣مف وؽمؼم ؿم٣مهر..( )صف/

 (.6/020أَمٝم٥م زمـ فمٌد اهلل زمـ طم٣ميمد )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ايمٔمرب()يم٣ًمن 

 (.9/695()فم٣ًمىمر 6/410فمثامن )وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ : َم٣مزمحديثف زمٟمس ()ضم٣مسمؿ أَمٝم٥م زمـ فمٌد اهلل زمـ فمٚمرو زمـ 

 ( .9/699أَمٝم٥م زمـ فمثامن دَمُمٗمل ) فم٣ًمىمر 

 (.6/020أَمٝم٥م زمـ يمٖم٣مف زمـ َمٖمّمؾ ايمٔمت٘مل إزدي )ٓ ئمرف وم٣ميمف ايمٔمالئل ()يم٣ًمن 

 (.0508أَمٝم٥م زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ َمْمٝمع ايمٗمرر )سمخ 

 (.370()ك 6/416)ضم٣مسمؿ  أَمٝم٥م زمـ َمًٙمؿ ايمٗمرر أزمقفمٌد ايمرمحـ

()سمخ 9/412()فم٣ًمىمر 046أَمٝم٥م زمـ يزيد زمـ أيب فمثامن زمـ فمٌد اهلل إَمقي ايمُم٣مَمل )فمٛمف مج٣مفم٥م ()ت 

0566.) 

 (.621أَمٝم٥م زمـ يقؽمػ زمـ أؽم٣ٌمط ايمٗمرؿمٌل )صف/

 أَمغمك زمـ ضمًكم : هق خمت٣مر زمـ ضمًكم .

 أَمكم زمـ ذروة فمـ أزمٝمف )جمٜمقل ضم٣مل (.

 (.035طم٣مرصم٥م َمٌمي روى فمٛمف أزمق ومٌٝمٙم٥م )يقٞمسأَمكم زمـ فمٚمرو اظمٔم٣مهمري أزمق 

 (.6/023أٞمس ايمثٗمٖمل وايمد إؽمح٣مق )جمٜمقل وم٣ميمف ايمذهٌل ()يم٣ًمن 

 (.9/482أٞمس اجلٜمٛمل )يمف صحٌف وم٣ميمف ازمـ فم٣ًمىمر ()فم٣ًمىمر 

 أٞمس زمـ أيب أٞمس وايمد َم٣ميمؽ :وهق ازمـ َم٣ميمؽ يٟميت 

 (.9/400()فم٣ًمىمر 6/688أٞمس زمـ أيب أٞمٝمس ايمٔمذري )جمٜمقل ضم٣مل ()ضم٣مسمؿ 

 (.0583(.)سمخ : 6/687س زمـ أيب َمرشمد إٞمِم٣مري فمـ ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ )ضم٣مسمؿ أٞم
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 (.9/400أٞمس زمـ أمحد اخلقي ) فم٣ًمىمر 

 (.6/026()يم٣ًمن 6/688أٞمس زمـ صمٛمدل )جمٜمقل وم٣ميمف ازمـ أيب ضم٣مسمؿ ()ضم٣مسمؿ  

 (.0584()سمخ 6/687أٞمس زمـ ضم٣مرث )وم٣مل أزمقضم٣مسمؿ: صح٣ميب()ضم٣مسمؿ 

 (.7/39()جمٜمقل ضم٣مل ()طمط 428ـ أيب ؿمٙمح٥م أزمق محزة إٞمِم٣مري )تأٞمس زمـ طم٣ميمد زمـ فمٌد اهلل زم

 (.6/687أٞمس زمـ زهغم إٞمِم٣مري اظمدين )صح٣ميب ()ضم٣مسمؿ 

 (.0589()سمخ 6/688أٞمس زمـ ؽمٔمد ايمٖمزاري ايم٘مقدم )جمٜمقل ضم٣مل ()ضم٣مسمؿ 

 (.612()ؿم٤م 9/406أٞمس زمـ ؽمٙمؿ أزمقفمٗمٝمؾ اخلقٓين ايمدَمُمٗمل )فمٛمف مج٣مفم٥م ()فم٣ًمىمر 

 (.6/688ٝمٚمل )وم٣مل أزمق زرفمف :شمٗمف ()ضم٣مسمؿ أٞمس زمـ ؽمٙمٝمؿ اهلج

 (.0581أٞمس زمـ ـمٜمغم إؽمدي إٞمِم٣مري )سمخ 

 (.9/463أٞمس زمـ فم٣ٌمس زمـ فم٣مَمر ايمًٙمٚمل )وم٣مل ازمـ فم٣ًمىمر: يمف صح٥ٌم ()فم٣ًمىمر 

( 6/024أٞمس زمـ فمٌد احلٚمٝمد ايمّمٌل أطمق صمرير )ىمذزمف أطمقه صمرير، ووم٣مل احل٣مهمظ: َمٛم٘مر احلدي٧م ()يم٣ًمن 

 (.603)حتٖم٥م/

 (.0591()سمخ 6/689فمـ ضمًـ ويٗم٣مل : ازمـ فمٌد )ضم٣مسمؿ  أٞمس زمـ فمٌٝمد

 (.6/024أٞمس زمـ فمٚمرو )جمٜمقل وم٣ميمف ازمـ طمراش()يم٣ًمن 

 (. 6/687أٞمس زمـ وم٣مؽمؿ : وهق ازمـ أيب ٞمٚمغم )جمٜمقل وم٣ميمف ازمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ 

 (.6/682أٞمس زمـ َم٣ميمؽ ايمِمغمدم )ضم٣مسمؿ 

٥م اظمدٞمٝمكم وَمتٗمٛمٝمٜمؿ()ضم٣مسمؿ أٞمس زمـ َم٣ميمؽ زمـ أيب فم٣مَمر إصٌحل وايمد َم٣ميمؽ )وم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن: َمـ صمِ  ٙمَّ

 (.0586()سمخ 6/682

 (.6/682أٞمس زمـ َم٣ميمؽ فمـ فمٌد ايمرمحـ أؽمقد )وم٣ميمف أزمقضم٣مسمؿ جمٜمقل ()ضم٣مسمؿ

 (.040أٞمس زمـ حمٚمد ايمْمح٣من فمٛمف ايمدارومْمٛمل )ايمديمٝمؾ/
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 (.6/487أٞمس زمـ هزيمف وهمد فمعم ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ )ضم٣مسمؿ 

 (.0593أٞمس زمـ يزيد ايمّمٚمري )سمخ 

 (.038ذرى زمـ حيٚمد زمـ َمٔمدي٘مرب ايمُمٔم٣ٌمين )يقٞمسأٞمٔمؿ زمـ 

 (.6/444()ضم٣مسمؿ 0268أٞمٝمس أزمق ايمٔمري٣من اظمج٣مؾمٔمل )سمخ 

 (.27أٞمٝمس زمـ أٞمس )سمؿ 

أٞمٝمس زمـ طم٣ميمد ايمًٔمدي ؤمٖمف ايمٌخ٣مري )ووشمٗمف ازمـ َمٔمكم ووم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ : صدوق ىم٣من خيْمئ()يم٣ًمن 

 (.6/455()َم٣مسمؿ 6/023

 (.6/445()ضم٣مسمؿ 0265أٞمٝمس زمـ ؽمقار اجلرَمل )جمٜمقل ضم٣مل()سمخ 

 (.6/445أٞمٝمس زمـ وح٣مك زمـ خمٚمر أزمق رزمقة احلٚميص )جمٜمقل ضم٣مل()ضم٣مسمؿ 

( 7/39() وشمٗم٥م اخلْمٝم٤م( )طمط 688أٞمٝمس زمـ فمٌد اهلل زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ أزم٣من أزمق فمٚمر اظمٗمرئ ايمٛمخ٣مس )ت

. 

 (.0267()سمخ 037()يقٞمس629أٞمٝمس زمـ فمٚمران أزمق يزيد ايمٝم٣مهمٔمل ايمرفمٝمٛمل)فمٛمف مج٣مفم٥م( )ت

 (.016َم٣مزن ايمٛمٖمقد ايمػمزمري)نمرزم٣مء/أه٣مب زمـ 

 (.039أواب زمـ فمٌد اهلل احليَمل ايمٔمٗم٣ميب )يقٞمس

 (.051أوزمر زمـ فمقم زمـ حم٤م ايمتجٝمٌل )يقٞمس

 (.6/413أوس ايم٘ماليب فمـ وح٣مك )ضم٣مسمؿ 

 (.9/498أوس زمـ أصٌغ ) جمٜمقل ضم٣مل ( ) فم٣ًمىمر 

 (.0538()سمخ 9/314()فم٣ًمىمر 050أوس زمـ زممم اظمٔم٣مهمري اظمٌمي )فمٛمف مج٣مفم٥م()يقٞمس

 (.6/415أوس زمـ زممم اظمٔم٣مهمري زمٌمي )ضم٣مسمؿ 

 (.6/413أوس زمـ زممم ايمٝمٚمٛمل )يٗم٣مل يمف صحٌف ()ضم٣مسمؿ 



392 
 

 (.0551أوس زمـ شم٣مزم٦م إٞمِم٣مري )سمخ 

 (.6/415أوس زمـ شم٣مزم٦م إٞمِم٣مري )شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم( )ضم٣مسمؿ 

 (.0532()سمخ 6/413أوس زمـ شمري٤م ايمتٕمٙمٌل ىمقدم )ضم٣مسمؿ 

 (.9/315ٝمؾ يمف صح٥ٌم ()فم٣ًمىمر أوس زمـ شمٔمٙم٥ٌم زمـ زهمر ايمتٝمٚمل )وم

 (.046أوس زمـ ضم٣مرث ايمِمددم)فمٙمامء 

 (.056( )يقٞمس409أوس زمـ ضم٣مرث زمـ إزمراهٝمؿ زمـ ؽمٜمٝمؾ ايمِمددم أزمق ؾمٝم٥ٌم َمٌمي )ت

 (.056( )يقٞمس409أوس زمـ ضم٣مرث زمـ إزمراهٝمؿ زمـ ؽمٜمٝمؾ ايمِمددم أزمق ؾمٝم٥ٌم َمٌمي )ت

 أوس زمـ ذضمٌٝمؾ : يٟميت دم ذضمٌٝمؾ زمـ أوس .

()ضم٣مسمؿ 71()سمؿ 0550ًٙمقرم أزمق َمٗم٣مسمؾ ايمٌٌمي ويٗم٣مل ازمـ فمٌٝمداهلل )جمٜمقل ضم٣مل()سمخ أوس زمـ فمٌد اهلل ايم

6/415.) 

 (.605( )حتٖم٥م/6/023أوس زمـ فمٌد اهلل زمـ زمريدة اظمروزي إؽمٚمقم )َمؼموك وم٣ميمف ايمدار ومْمٛمل ()يم٣ًمن 

 (.6/413أوس زمـ فمٌد اهلل فمـ فم٣ٌمدة زمـ ص٣مَم٦م )ضم٣مسمؿ 

 (.0533()سمخ 6/415أوس زمـ فمامٞمٝم٥م )ضم٣مسمؿ 

 (.0535()سمخ 6/415أوس زمـ ٞمٔم٣مم فمـ فمقم )ضم٣مسمؿ 

 (.054أويس زمـ ؽمٔمد زمـ أيب هح ايمٔم٣مَمري )ىم٣من رصماًل ص٣محًل٣م وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( )يقٞمس

( )ىمت٦ٌم فمٛمف َمـ ضمٖمٓمف وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( 413إي٣مد زمـ ؿم٣مهر زمـ إي٣مد ايمرفمٝمٛمل ايمذزمح٣مين أزمق محغم اظمٌمي )ت

 (.053)يقٞمس

 (.055( )يقٞمس601ٌمي )تإي٣مد زمـ ي٣مه زمـ إي٣مد اخل٣ٌمئري اظم

 (.6/029إي٣مس زمـ أزمك إي٣مس )جمٜمقل وم٣ميمف ايمٔمٗمٝمقم ( )يم٣ًمن 

 (.052( )يقٞمس43إي٣مس زمـ زم٘مغم زمـ فمٌد ي٣ميمٝمؾ ايمٙمٝمثل )ت
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 (.6/677()ضم٣مسمؿ 89()ؾم٣م 0497إي٣مس زمـ زمٝمٜمس )وم٣مل ازمـ َمٔمكم:شمٗم٥م ()سمخ 

 (..0499()سمخ 6/677إي٣مس زمـ صمٔمٖمر َمرؽمؾ )ضم٣مسمؿ 

 (.6/678إي٣مس زمـ طم٣مرصم٥م ضمج٣مزي )ضم٣مسمؿ 

 (.70()سمؿ 0317()سمخ 6/679إي٣مس زمـ زهغم أزمق ؿمٙمح٥م ايمٌٌمي )ضم٣مسمؿ 

 ( .01/4( ) فم٣ًمىمر 6/679إي٣مس زمـ زيد أزمق زىمري٣م ضمراين ) جمٜمقل ضم٣مل () ضم٣مسمؿ 

 (.01/5إي٣مس زمـ ذضمٌٝمؾ ) فم٣ًمىمر 

 (.0316()سمخ 6/681إي٣مس زمـ صٌٝما أزمق َمريؿ احلٛمٖمل )جمٜمقل ضم٣مل ()ضم٣مسمؿ 

 (.6/680إي٣مس زمـ فم٣ٌمد ىمقدم )ضم٣مسمؿ 

 (.0305إي٣مس زمـ فم٣ٌمس )سمخ 

 (.602إي٣مس زمـ فمٌد ايمٕمٖم٣مر فمـ فمقم زمـ زيد زمـ صمدفم٣من )وم٣مل احل٣مهمظ: َم٣م فمرهمتف( )حتٖم٥م/

 (.6/029إي٣مس زمـ فمٖمٝمػ ايم٘مٛمدي )وم٣مل ايمٌخ٣مري : همٝمف ٞمٓمر ()يم٣ًمن 

 (.6/678()ضم٣مسمؿ 0306إي٣مس زمـ فمٚمرو إؽمٙمٚمل )سمخ 

 (.373()ك 6/686( )ضم٣مسمؿ 98ؽمٔمد()ىم٣مؾمػ  إي٣مس زمـ ومت٣مدة زمـ أوذم ايمٌٌمي ايمٔمٌُمٚمل )وشمٗمف ازمـ

 (.0307()سمخ 6/686إي٣مس زمـ َمٔم٣مذ إؾمٜمقم إود )ضم٣مسمؿ 

 (.6/029إي٣مس زمـ َمٗم٣مسمؾ فمـ فمْم٣مء )ؤمٖمف إزدي ()يم٣ًمن 

 (.9/42إي٣مس زمـ ويمٝمد ايمٖمزاري )فم٣ًمىمر 

 ( 0149إيراهٝمؿ زمـ َمٔمٌد زمـ مت٣مم زمـ فم٣ٌمس فمٛمف حمٚمد زمـ فمقم ايمًٙمٚمل ) سمخ 

 (.6/029)يم٣ًمن أيٖمع زمـ فمٌد ىمالل 

 (.6/430أيٖمع فمـ فمٌد ايمُم٣مَمل )ضم٣مسمؿ 

 (.6/430أيٖمع فمـ فمٚمر )ضم٣مسمؿ 
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 (.6/409أيٚمـ أزمق شم٣مزم٦م فمقدم َمقلم زمٛمل شمٔمٙم٥ٌم )جمٜمقل ضم٣مل()ضم٣مسمؿ 

 (.01/55()فم٣ًمىمر 6/071أيٚمـ ايمثٗمٖمل )وم٣مل ايمذهٌل : ٓ ي٘م٣مد ئمرف ()يم٣ًمن 

 (.6/071أيٚمـ زمـ أيب طمٙمػ أزمق هريرة )ؤمٝمػ صمدًا()يم٣ًمن 

 (.670( فمٛمف ازمـ طمزرج )صف/416زمـ طم٣ميمد زمـ أيٚمـ إٞمِم٣مري أزمق ؽمٔمٝمد إٞمديمز )تأيٚمـ 

 (.6/070أيٚمـ زمـ ؽمٙمٝمامن َمـ أهؾ وادي ايمٗمرى )وم٣مل احل٣مهمظ: ٓ ئمرف( )يم٣ًمن

 (.0573()سمخ 6/409أيٚمـ زمـ فمٌد اهلل أزمق اظمخت٣مر )ضم٣مسمؿ 

 (.6/409أيٚمـ زمـ َم٣ميمؽ إؾمٔمري )ضم٣مسمؿ 

 (.059)يقٞمس أيٚمـ زمـ َمرؽمقع ايمرفمٝمٛمل احلجري

 (.6/409()ضم٣مسمؿ 0/028أيٚمـ فمـ أيب أَم٣مَم٥م )جمٜمقل وم٣ميمف ايمذهٌل( )يم٣ًمن 

 أيٚمـ فمـ أٞمس )جمٜمقل (.

 (.0406أيقب أزمق ضمًـ )سمخ 

 (.86أيقب احل٣مرشمل فمـ فمٌد اهلل زمـ فمٚمر زمـ فم٣مص )سمؿ 

 (.0470()سمخ 6/624أيقب اهلجٝمٚمل فمـ فمٚمف )ضم٣مسمؿ 

 .(043أيقب زمـ إزمراهٝمؿ )ص٣مضم٤م ذي ايمٛمقن( )فمٙمامء 

 (.6/081()يم٣ًمن 6/653أيقب زمـ أيب ايمٔمقصم٣مء )جمٜمقل ضم٣مل ()ضم٣مسمؿ 

أيقب زمـ أيب أَم٣مَم٥م زمـ ؽمٜمؾ اظمدين )ؤمٖمف إزدي ووم٣مل ايمذهٌل : ايمّمٔمػ َمـ ومٌؾ أيب َمٔممم ايمًٛمدي()يم٣ًمن 

6/071.) 

 أيقب زمـ أيب ضمجر ايمُم٣مَمل : هق ازمـ ؽمٙمٝمامن ازمـ أيب ضمجر يٟميت )جمٜمقل (.

 (.0404أيقب زمـ أيب ضمًكم ايمٛمديب )سمخ 

 (.6/074أيقب زمـ أيب طم٣ميمد احلٛم٣مط )وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ : ٓ أفمرهمف ()يم٣ًمن 
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 أيقب زمـ أيب زيد زي٣مد احلٚميص :هق إول .

 (.01/019أيقب زمـ أيب فم٣مئُم٥م)جمٜمقل ضم٣مل ()فم٣ًمىمر 

 (.6/653أيقب زمـ أيب فم٣ميمٝم٥م أزمق ومٛم٣من احليَمل اظمٌمي )ضم٣مسمؿ 

 (.6/081أيقب زمـ ايب فمالج )ىمذزمف إزدي ()يم٣ًمن

 أيقب زمـ أيب ىمثغم ) سمخ ( 

 (.6/659أيقب زمـ أيب َمٛمذر َمٌمي )جمٜمقل وم٣ميمف أزمقضم٣مسمؿ ()ضم٣مسمؿ 

 (.6/085أيقب زمـ أيب هٛمد فمـ أيب َمروان )وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ : ٓ أفمرهمف ()يم٣ًمن 

 (.628أيقب زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ أيقب إَمقي أزمق ؽمٙمٝمامن ايمٗمرؿمٌل ضمدث فمٛمف ازمـ أزمٝمض )صف/

()طمط 01/84ؿ زمـ ؽم٣مهمر ايمٌٕمدادي )صدوق وم٣ميمف ازمـ أيب ضم٣مسمؿ ونمغمه()فم٣ًمىمر أيقب زمـ إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝم

 (.609( )حتٖم٥م/6/630()ضم٣مسمؿ 7/9

 أيقب زمـ إؽمح٣مق زمـ ؽم٣مهمري: هق ازمـ إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ زمـ ؽم٣مهمر.

 (.6/071أيقب زمـ أفمكم َمقلم زمٛمل ؿمريػ )يم٣ًمن 

 (.01/85()فم٣ًمىمر 6/630أيقب زمـ زممم ايمٌٌمي )جمٜمقل ضم٣مل()ضم٣مسمؿ 

 (.6/070زمـ زم٘مر ازمـ أيب فمالج اظمقصقم )ؾمٝمٔمل ()يم٣ًمنأيقب 

 (.6/070أيقب زمـ زمٝم٣من )أيت زمخػم َمٛم٘مر ()يم٣ًمن 

 (.01/89أيقب زمـ متٝمؿ أزمق ؽمٙمٝمامن ايمتٚمٝمٚمل اظمٗمرئ )فم٣ًمىمر 

 أيقب زمـ شم٣مزم٦م فمـ أم ايمدرداء )إن مل ي٘مـ اظم٘مل )همٚمجٜمقل (.

 (.6/634أيقب زمـ صمٌغم )ضم٣مسمؿ 

 (.6/633أيقب زمـ صمٛمدب فمـ ضمًـ )ضم٣مسمؿ 

 (.6/070أيقب زمـ ضمر اجلٔمٖمل ـ أو ايمٛمخٔمل ـ ىمقدم )ؾمٝمٔمل ()يم٣ًمن 
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 (.6/633أيقب زمـ ضم٣ًمن اجلرر أزمق ضم٣ًمن )وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ : ؾمٝمخ ص٣ميما احلدي٧م ()ضم٣مسمؿ 

 أيقب زمـ ضمًـ )وم٣مل ازمـ َمٔمكم : يمٝمس زمف زمٟمس ( وأـمٛمف ازمـ أيب راهمع أيت .

 (.6/633أيقب زمـ ضمًـ اظمديٛمل )جمٜمقل ضم٣مل ()ضم٣مسمؿ 

أيقب زمـ ضمًـ زمـ فمقم زمـ أيب راهمع ؽمٙمٚمل )وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم : يمٝمس زمف زمٟمس ووم٣مل اظمقصقم : َمٛم٘مر احلدي٧م 

 (.6/070()يم٣ًمن 

 (.6/076أيقب زمـ ضم٘مؿ اخلزافمل ايم٘مٔمٌل )جمٜمقل ضم٣مل()يم٣ًمن 

 (.6/635أيقب زمـ ضم٘مؿ فمـ ضمًـ )جمٜمقل وم٣ميمف أزمقضم٣مسمؿ ()ضم٣مسمؿ 

 (.4/490()ؾمٝمخ 0/664أيقب زمـ مح٣مد إصٌٜم٣مين )ذىمر 

 (.6/635أيقب زمـ طم٣ميمد اهلٚمداين )ضم٣مسمؿ 

( 6/635أيقب زمـ طم٣ميمد زمـ أيب أيقب إٞمِم٣مري وهق ازمـ طم٣ميمد زمـ صٖمقان وأزمق أيقب صمده َٕمف )ضم٣مسمؿ 

 (.661)حتٖم٥م/

 (.6/632أيقب زمـ ديٛم٣مر أزمق ؽمٙمٝمامن اظم٘مت٤م إزدي )ضم٣مسمؿ 

 (.6/632أيقب زمـ ديٛم٣مر ايمرازي )ضم٣مسمؿ 

 (.0409أيقب زمـ ديٛم٣مر فمـ أزمٝمف )سمخ 

 (.666أيقب زمـ ذىمقان )وم٣مل احل٣مهمظ: ؤمٝمػ( )حتٖم٥م/

 (.6/073أيقب زمـ ذىمقان فمـ ضمًـ )َمٛم٘مر احلدي٧م وم٣ميمف ايمٌخ٣مري وازمـ ضم٣ٌمن ()يم٣ًمن

 (.6/073أيقب زمـ راؾمد ايمٌزار ايم٘مقدم )ؾمٝمٔمل ()يم٣ًمن 

 (.6/073أيقب زمـ زهغم فمـ فمٌد اهلل زمـ فمٌد اظمٙمؽ )ؤمٖمف ايمدار ومْمٛمل ()يم٣ًمن 

ـ ازمـ َمديٛمل ضمديثف ()يم٣ًمن أيقب زمـ زي٣مد أزمق ز ًّ  (.6/073ي٣مد احلٚميص )وم٣مل ازمـ ومْم٣من : ٓ ئمرف وضم

 (.0460أيقب زمـ زيد ايمٗمرر )سمخ 
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 (.0441()سمخ 6/651أيقب زمـ هصمس فمـ ضمًـ )ضم٣مسمؿ 

 (.0467()سمخ 6/637أيقب زمـ ؽمٔمد فمـ َمقؽمك زمـ فمٗمٌف )ضم٣مسمؿ 

 (.6/637أيقب زمـ ؽمٔمٝمد احلٚميص )ضم٣مسمؿ 

 (.0468أيقب زمـ ؽمٔمٝمد ايمً٘مقين )سمخ 

 (.6/075أيقب زمـ ؽمٙمامن ايمِمٛمٔم٣مين )ٓ ئمرف ضم٣ميمف وم٣ميمف احل٣مهمظ ()يم٣ًمن 

 (.0464()سمخ 6/638()ضم٣مسمؿ 01/98أيقب زمـ ؽمٙمٚم٥م أزمق ؽمٙمٚم٥م اظمخزوَمل )فم٣ًمىمر 

 (.454أيقب زمـ ؽمٙمٝمؿ إفمقر : صقازمف ؽمٙمٝمامن )ومط 

 (.6/075أيقب زمـ ؽمٙمٝمامن ـ َمـ وادي ايمٗمرى ـ )وم٣مل ايمذهٌل : ٓ ئمرف ()يم٣ًمن 

 (.6/075ب زمـ ؽمٙمٝمامن أزمق يًع اظم٘مٖمقف )جمٜمقل وم٣ميمف ازمـ ومْم٣من ()يم٣ًمن أيق

 (.58أيقب زمـ ؽمٙمٝمامن إؽمدي )رومف/

 (.6/639()ضم٣مسمؿ 0465أيقب زمـ ؽمٙمٝمامن ايمٌٌمي أزمق ؽمٙمٝمامن ايمٗمقهل اظم٘مت٤م )جمٜمقل ضم٣مل ( )سمخ 

 (.663أيقب زمـ ؽمٙمٝمامن ايمٌٕمدادي )وم٣مل احل٣مهمظ: ٓ أفمرف ضم٣ميمف( )حتٖم٥م/

 (.021( )يقٞمس/6/075زمـ أيب ضمجر : اؽمؿ صمده فمٌدايمقاضمد اظمٌمي)جمٜمقل ()يم٣ًمن  أيقب زمـ ؽمٙمٝمامن

 (.7/00()طمط 01/016()فم٣ًمىمر 673أيقب زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ داود ايمِمٖمدي )شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ()ت 

 (.021أيقب زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ فمٌد ايمقاضمد زمـ أيب ضمجر أزمق ؽمٙمٝمامن اظمٌمي )جمٜمقل( ؽمٌؼ آٞمٖم٣ًم )يقٞمس

 (.378()ك 6/638فمٝمًك زمـ َمقؽمك زمـ فمٌٝمداهلل )ضم٣مسمؿ أيقب زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ 

 (.0440أيقب زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ َمٝمٛم٣مء )سمخ 

 (.015( )نمرزم٣مء/461أيقب زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ ٞمٌم زمـ َمٛمِمقر اظمري )ت

 (.379أيقب زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ ي٣ًمر ايمٌٌمي )ك 

 (.0469()سمخ 6/651أيقب زمـ ؽمٜمٙم٥م فمـ فمْم٣مء )ضم٣مسمؿ 
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َمٔمكم: يمٝمس زمُمئ ، ووم٣مل ايمٛم٣ًمئل:َمؼموك ..ووم٣مل ازمـ َمديٛمل وايمًٔمدي  أيقب زمـ ؽمٝم٣مر ايمزهري اظمدين )وم٣مل ازمـ

 (.665( )حتٖم٥م/6/072: نمغم شمٗم٥م، ووم٣مل احل٣مهمظ: ؤمٝمػ يمٝمس زم٣ميمٗمقي()يم٣ًمن 

 (.6/072أيقب زمـ ؾمٌٝم٤م ايمِمٛمٔم٣مين أزمق يزيد )خيْملء وم٣ميمف ازمـ ضم٣ٌمن ()يم٣ًمن 

 (.0445()سمخ 6/651()ضم٣مسمؿ 020أيقب زمـ ذضمٌٝمؾ إصٌحل )جمٜمقل ضم٣مل()يقٞمس

 (.6/072أيقب زمـ ؾمٔمٝم٤م ايمٗمزاز ايم٘مقدم )ؾمٝمٔمل ()يم٣ًمن 

 (.6/077أيقب زمـ ؾمٜم٣مب زمـ زيد ايم٣ٌمريت إزدي َمقٓهؿ ايم٘مقدم )ؾمٝمٔمل()يم٣ًمن 

 (.6/077أيقب زمـ ص٣ميما إزدي )جمٜمقل ضم٣مل ()يم٣ًمن 

 (6/077أيقب زمـ ص٣ميما زمـ ؽمٙمٚم٥م احلراين فمـ َم٣ميمؽ )ؤمٖمف ازمـ َمٔمكم ()يم٣ًمن 

 (.05/441()ؽمغم 446ن زمـ ه٣مؾمؿ أزمق ه٣مؾمؿ اظمٔم٣مهمري )ت أيقب زمـ ص٣ميما زمـ ؽمٙمٝمام

 (.0447()سمخ 6/651أيقب زمـ صٖمقان فمـ َمتقىمؾ )جمٜمقل ضم٣مل ()ضم٣مسمؿ 

 (.7/4()طمط 078أيقب زمـ ؿمٜمامن ايمثٗمٖمل أزمقفمْم٣مء )وم٣مل ايمذهٌل : ٓ يدري َمـ هق ()يم٣ًمن 

 (.6/078أيقب زمـ فم٣مَمر زمـ إي٣مس ايمٕم٣مهمٗمل )وم٣مل ازمـ يقٞمس : همٝمف ٞمٓمر ()يم٣ًمن 

 (.6/078أيقب زمـ فمٌد ايمرمحـ ايمٔمدوي )جمٜمقل ()يم٣ًمن 

 (،6/079أيقب زمـ فمٌد ايمًالم أزمق فمٌد ايمًالم )سم٣ميمػ ()يم٣ًمن 

 (.6/650()ضم٣مسمؿ 0436أيقب زمـ فمٌد اهلل أزمقفمٚمرو إٞمِم٣مري اؽمؿ صمده فمٚمرو )سمخ 

 (.6/678أيقب زمـ فمٌد اهلل ايم٘مقدم )ؤمٖمف إزدي ()يم٣ًمن 

 (.0449()سمخ 6/650أيقب زمـ فمٌد اهلل ايمٙمخٚمل )ضم٣مسمؿ 

 (.6/078أيقب زمـ فمٌد اهلل اظمالح فمـ ضمًـ )وم٣مل ايمذهٌل : ٓ ئمرف ()يم٣ًمن 

 (.0430()سمخ 6/650أيقب زمـ فمٌد اهلل اهلٚمداين فمـ ايمًٔمٌل )ضم٣مسمؿ 

 (.6/650()ضم٣مسمؿ 000أيقب زمـ فمٌد اهلل زمـ فمٚمرو زمـ فمقف إٞمِم٣مري )ىم٣مؾمػ 
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٣ميمف إزدي، ووم٣مل احل٣مهمظ: جمٜمقل، ووم٣مل َمرة: أيقب زمـ فمٌد اهلل زمـ ي٣ًمر )إؽمٛم٣مد ضمديثف يمٝمس زمحجف وم

 (.662( )حتٖم٥م/6/078شمٗم٥م()يم٣ًمن 

 (.01/003أيقب زمـ فمثامن ايمدَمُمٗمل )فم٣ًمىمر 

 (.6/079أيقب زمـ فمثامن ايم٘مقدم ؾمٝمٔمل )يم٣ًمن 

أيقب زمـ فمروة فمـ أيب َم٣ميمؽ )صدوق وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ووم٣مل ازمـ فمدي : روى نمغم ضمدي٧م َمٛم٘مر ـ شمؿ وم٣مل ـ يمٔمؾ 

 (.6/653()ضم٣مسمؿ 6/079 َم٣ميمؽ ٓ َمٛمف ()يم٣ًمن اإلوْمراب َمـ أيب

 (.6/081أيقب زمـ فمْمٝم٥م احلذاء إفمرج أزمق فمٌد ايمرمحـ ايم٘مقدم ؾمٝمٔمل )يم٣ًمن 

 (.6/081أيقب زمـ فمٗم٣مل ايم٘مٙمٌل )جمٜمقل ()يم٣ًمن

 (.6/081أيقب زمـ فمٗم٥ٌم زمٌمي )ؤمٖمف أزمقداود( )يم٣ًمن 

 (.6/656: ؾمٝمخ ()ضم٣مسمؿ  أيقب زمـ فمقم زمـ هٝمِمؿ زمـ أيقب أزمقؽمٙمٝمامن ايم٘مٛم٣مين )وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ

 ( .6/656أيقب زمـ فمقم ىمقدم أزمق فمقم )جمٜمقل ضم٣مل ()ضم٣مسمؿ 

( ) وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من ذا فمٙمؿ وهمّمؾ وذف وَمروءة، وأشمٛمك ايمٛم٣مس 498أيقب زمـ فمٚمر ايمٌ٘مري )ت 

 (.627فمٙمٝمف( )صف/

 (.0/664أيقب زمـ فمٚمران زمـ أيقب زمـ فمٚمران )ذىمر 

 (.0435)سمخ  أيقب زمـ فمٚمرو زمـ ؽمٙمٝمؿ ايمزرومل إٞمِم٣مري

 (.6/654أيقب زمـ فمٝم٣مض فمـ فمٌد اظمٙمؽ زمـ ئمقم )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ()ضم٣مسمؿ

 (.6/653أيقب زمـ همراس فمـ أزمٝمف )جمٜمقل وم٣ميمف أزمقضم٣مسمؿ ()ضم٣مسمؿ 

 ( 6/655أيقب زمـ ومرط ايمْم٣مئل ) ضم٣مسمؿ 

 (.026أيقب زمـ ومًْمٛمْمكم أزمق اظمٝمث٣م جتٝمٌل َمٌمي )ويٗم٣مل: أزمق اظمٛمغم( )يقٞمس

 ( 6/652فمٌد ايمرمحـ زمـ نمٛمؿ ) ضم٣مسمؿ أيقب زمـ ىمريز فمـ 
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 ( 2/05أيقب زمـ ىمٝم٣ًمن أزمق زم٘مر ايمٔمؼمي )ؽمغم 

( )سمخ 6/659( )ضم٣مسمؿ 7/8أيقب زمـ َمتقىمؾ إٞمِم٣مري ايمٗم٣مرئ ) وشمٗمف ازمـ َمديٛمل وايمدارومْمٛمل( )طمط 

0421. ) 

 (.6/086أيقب زمـ حمٚمد أزمق ضمًـ ايم٘مقدم )ضمديثف َمٛم٘مر وم٣ميمف ايمٌخ٣مري ()يم٣ًمن 

ايمٔمجقم ـ يمٗمٌف أزمقاجلٚمؾ ـ )وم٣مل أزمقزرفمف : َمٛم٘مر احلدي٧م ووم٣مل ايمدار ومْمٛمل جمٜمقل أيقب زمـ حمٚمد أزمق ؽمٜمؾ 

ووشمٗمف ايمٖمًقي ووم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ : ٓ زمٟمس زمف وؤمٖمف ايمٔمٗمٝمقم همٗم٣مل:هيؿ دم زمٔمض ضمديثف ووم٣مل زمـ َمٔمكم:ٓ ؾمئ 

 (.6/080وؤمٖمف ازمـ ضم٣ٌمن ()يم٣ًمن 

 (.0426أيقب زمـ حمٚمد زمـ ؽمٔمٝمد زمـ أيب ايمٖمٗمٝمف )سمخ 

()فم٣ًمىمر 078زمـ حمٚمد زمـ أيقب ازمقاظمٝمٚمقن ايمِمقري )رَم٣مه ايمدار ومْمٛمل زم٣ميم٘مذب ()ؽمٜمؿ  أيقب زمـ حمٚمد

01/007.) 

 (.0420أيقب زمـ خمراق فمـ فم٘مرَم٥م )سمخ 

 (.6/086أيقب زمـ َمدرك احلٛمٖمل ايمٝمامَمل )ىمذزمف ازمـ َمٔمكم ونمغمه ()يم٣ًمن 

 (.0453()سمخ 6/658أيقب زمـ َمرشمد إزدي فمـ أَمرأة )ضم٣مسمؿ 

 (. 0455()سمخ 6/658أيقب زمـ َمرشمد فمـ فمقم )ضم٣مسمؿ 

 ( .01/064أيقب زمـ َمروان زمـ ضم٘مؿ ) فم٣ًمىمر 

 ( .0/666أيقب زمـ َمٔمٚمر زمـ ذيس إًصٌٜم٣مين ) ىم٣من َمـ احل٣مهمظ ( ) ذىمر 

 (.6/658()ضم٣مسمؿ 41أيقب زمـ َمٛمٗمذ ايمٌٌمي )وم٣مل ازمـ َمٔمكم : أرصمق أن ٓ ي٘مقن زمف زمٟمس ()ؾم٣م 

 (.0/664 اظم٘مت٤م )ذىمر أيقب زمـ َمقؽمك زمـ زىمري٣م ايمٗمرر

أيقب زمـ َمٝمنة زمـ ضمٙمٌس اجلٝمالين ايمدَمُمٗمل أطمق يقٞمس )وم٣مل احل٣مهمظ: رأي٦م يمف َم٣م يٛم٘مر()يم٣ًمن 

 (.80()سمؿ 6/084
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 (.6/084()يم٣ًمن 6/657أيقب زمـ َمٝمنة سم٣مزمٔمل فمـ أيب هريرة )ضم٣مسمؿ 

 (.01/042أيقب زمـ ٞم٣مهمع زمـ ىمٝم٣ًمن )فم٣ًمىمر 

 (.6/621أفمرهمف ()ضم٣مسمؿ أيقب زمـ ٞمجٝما احلراين )وم٣مل أزمقضم٣مسمؿ : ٓ 

 (.629أيقب زمـ ٞمٌم زمـ فمقم زمـ َم٣ٌمرك ايمُم٣مَمل اظمٗمدد أزمق فمالء )ىم٣من شمٗم٥م ضم٣مهمٓم٣ًم..( )صف/

 (.7/9()طمط 652( )ت 017أيقب زمـ ٞمٌم زمـ َمقؽمك أزمق أمحد ايمٔمِمٖمري ايمٌٕمدادي )نمرزم٣مء/

 (.6/083أيقب زمـ ٞمٔمامن فمـ زيد زمـ أرومؿ )وم٣مل ايمدار ومْمٛمل : يمٝمس زم٣ميمٗمقي ()يم٣ًمن 

ـ هنٝمؽ احلٙمٌل فمـ جم٣مهد )وم٣مل أزمق زرفم٥م : َمٛم٘مر احلدي٧م ووم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ : ؤمٝمػ احلدي٧م ()ضم٣مسمؿ أيقب زم

 (.6/083()يم٣ًمن 6/659

 (.6/083()يم٣ًمن 6/083أيقب زمـ ٞمقح زمـ دراج ايمٛمخٔمل َمقٓهؿ ايم٘مقدم )يم٣ًمن 

دي : ٓأفمرهمف أيقب زمـ وائؾ فمـ ٞم٣مهمع )وم٣مل ايمدار ومْمٛمل : َمٗمؾ ٓ زمٟمس زمف ووم٣مل إزدي : جمٜمقل ووم٣مل إزمـ فم

 (.6/085ووم٣مل ايمٌخ٣مري : ٓيت٣مزمع فمعم ضمديثف ()يم٣ًمن 

أيقب زمـ واصؾ ايمٌٌمي أزمقؽمٙمٝمامن )وم٣مل ازمـ َمٔمكم : ٓ أفمرهمف ،ووم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ : يروى فمٛمف( )يم٣ًمن 

6/085.) 

 (.7/01()طمط 621أيقب زمـ ويمٝمد أزمقؽمٙمٝمامن ايميير )جمٜمقل ضم٣مل ()ت 

 (.0429أيقب زمـ وه٤م زمـ َمٛمٌف ايمِمٛمٔم٣مين )سمخ 

 (.6/085()يم٣ًمن 6/626أيقب زمـ يزيد ـ ويٗم٣مل: فمـ يزيد  )وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ : جمٜمقل ()ضم٣مسمؿ 

 أيقب زمـ يزيد : هق ازمـ أيب طم٣ميمد سمٗمدم وهق )جمٜمقل (.

 (.40أيقب زمـ يزيد ايمديقم )ؾم٣م 

 (.01/031()فم٣ًمىمر 3/097أيقب زمـ يزيد زمـ ومٝمس ايمٛمٚمري اهلالرم )ؽمغم 

 (.6/626أيقب زمـ ي٣ًمر )ضم٣مسمؿ 
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 (.0474()سمخ 6/626يٛم٣مق اهلذرم فمـ أيب هريرة )ضم٣مسمؿ  أيقب زمـ

 (7/00( ) جمٜمقل ضم٣مل () طمط 405أيقب زمـ يقؽمػ زمـ أيقب ايمٌزاز أزمق وم٣مؽمؿ اظمٌمي )ت

 (.6/624أيقب فمـ أزمٝمف )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ()ضم٣مسمؿ 

 (.6/624أيقب فمـ أَمف )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ()ضم٣مسمؿ 

 (.6/624ق ضم٣مسمؿ ()ضم٣مسمؿأيقب فمـ ؽمٔمٝمد زمـ صمٌغم )جمٜمقل وم٣ميمف أزم

 (.0473()سمخ 6/626أيقب فمـ فمٌد اهلل زمـ فمٚمرو : وهق احل٣مرشمل سمٗمدم )ضم٣مسمؿ 
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 ضمرف ايم٣ٌمء

 .(3/81زم٣مزم٣مه فمـ فمٚمر وفمٛمف ازمٛمف فمٌد اهلل زمـ زم٣مزم٣مه)ضم٤م 

 ( 603زم٣مزمقي٥م أزمق حمٚمد ؾمٝمخ يمٙمْمػماين )وم٣مل ايمدار ومْمٛمل : ٓ زمٟمس زمف ( )ؽمٜمؿ 

 ( 6/087زم٣مزمقي٥م زمـ ؽمٔمد زمـ حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ زم٣مزمقي٥م ) ؾمٝمٔمل ( ) يم٣ًمن 

 زم٣مزمقيف زمـ طم٣ميمد إيقم: هق أزمق حمٚمد ؾمٝمخ ايمْمػماين ؽمٌؼ.

 ( 3/84زم٣ميب َمقلم ازمـ فم٣ٌمس )ضم٤م 

 ( 0985( ) سمخ 3/84زم٣ميب َمقلم فم٣مئُم٥م ضمج٣مزي ) ضم٤م 

 (.07/602زم٣مديس زمـ َمٛمِمقر ايمِمٛمٜم٣مصمل)ؽمغم

 ( .4/602 زم٣مديس زمـ َمٛمِمقر ايمّمٛمٜم٣مصمل ) ؽمغم

 (6111( ) سمخ 2/008زم٣مذام أزمق إؽمح٣مق فمـ ؽمٔمٝمد زمـ صمٌغم )ضم٤م

 ( 0989( ) سمخ 6/346زم٣مذام فمـ إي٣مس زمـ َمٔم٣موي٥م ) ضم٣مسمؿ 

( )ؤمٝمػ صمدًا وم٣ميمف إزدي ووم٣مل اخلْمٝم٤م :مل ي٘مـ َمـ أصح٣مب 678زم٣مرح زمـ أمحد زمـ زم٣مرح اهلروي )ت 

 ( 6/087احلدي٧م ( )يم٣ًمن 

 ( 6/349اجلقين ) جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( ) ضم٣مسمؿ  زم٣مذ زمـ ضم٣مزم ايمُم٣مَمل فمـ أيب فمٚمران

 (.098زم٣ميمقيف زمـ حمٚمد زمـ زم٣ميمقيف أزمق فم٣ٌمس اظمزيٛم٣مين )ٞمٝم٣ًمزمقر/

 .-سمٗمدم -زم٣مٞمقيف زمـ طم٣ميمد: صقازمف: زم٣مزمقيف

 (.7/042()طمط356زم٣مي زمـ صمٔمٖمر زمـ زم٣ميب ايمٖمٗمٝمف أزمق َمٛمِمقر ايمٌجقم )وشمٗمف اخلْمٝم٤م()ت

 (.6/048)ذىمرزمػمويف زمـ فمقم زمـ نم٣ًمن ايمٌٌمي 
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 ( 6/347()ضم٣مسمؿ0998زمج٣مد زمـ َمقؽمك زمـ ؽمٔمد ) سمخ 

 (.0180زمجغم زمـ أيب زمجغم اجلرصم٣مين )صمر 

 (.0180زمجغم زمـ أيب زمجغم اجلرصم٣مين )صمر 

 ( .3/86( )ضم٤م 0974زمجغم زمـ أمحد فمـ ازمـ فم٣ٌمس ) سمخ 

 ( .6/365زمجغم زمـ محران ايمٗمٝمز ايمٌٌمي ) جمٜمقل ضم٣مل ( )ضم٣مسمؿ 

 ( 0976( ) سمخ 6/365فمـ فمٚمر )ضم٣مسمؿ زمجغم زمـ ؽم٣ممل أزمق فمٌٝمد 

 (.0/648زمحر زمـ إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ زي٣مد ايمٗمرومري أزمق همّمؾ ايمت٣مصمر )ذىمر

 (.039زمحر زمـ إؽمح٣مق إمخٝمٚمل)فمٙمامء 

 ( 459زمحر زمـ ضم٘مؿ ايم٘م٣ًمئل ) ومط 

 ( 0965( )سمخ 6/309زمحر زمـ زي٣مد فمـ ٞم٣مهمع ) ضم٣مسمؿ 

 ( 6/088زمحر زمـ ؽم٣ممل ويٗم٣مل: زمحغم )ذىمره ايمٌخ٣مري دم ايمّمٔمٖم٣مء ( )يم٣ًمن 

 ( 043( )فم٨م 6/309زمحر زمـ ؽمٔمد زمٌمي ايمًدود ) وشمٗم٥م ايمٔمجقم ( )ضم٣مسمؿ 

 ( 7/046زمحر زمـ ؽمٔمٝمد احلٛمٖمل )طمط 

 ( 6/088زمحر زمـ ؽمٔمٝمد فمـ زممم زمـ هنٝمؽ )وم٣مل ايمذهٌل : ٓ ئمرف /ووم٣مل ايمٌخ٣مري: همٝمف ٞمٓمر ( )يم٣ًمن 

 (.6/309ٝم٤م أزمق ايمْم٣مهر ايمٛمًقي )صدوق وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿزمحر زمـ ؾمٔم

 (.023زمحر زمـ وٌع زمـ أسمف زمـ حيٚمر ايمرفمٝمٛمل َمٌمي )يقٞمس

 ( 8/054زمحر زمـ حمٚمقد ايمًقين )ضم٤م 

 ( 2/004زمحر زمـ َمًٝمؽ ) ضم٤م 

 زمحر زمـ َمٛمٜم٣مل فمـ َمًٙمٚم٥م زمـ فمٙمٗمٚم٥م : هق َمٛمٜم٣مل زمـ فمٚمرو)ؽمٝمٟميت (.

 ( 4141( )آصمري 6/309ق ضم٣مسمؿ:ص٣ميما ( )ضم٣مسمؿ زمحر زمـ َمقؽمك أزمق َمقدود ايمٌٌمي )وم٣مل أزم
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 (. 3/80( )ضم٤م6/300( ) ضم٣مسمؿ 6/088زمحغم اظمٔم٣مهمري فمـ أيب هريرة )يم٣ًمن 

 (.617زمحغم زمـ أيب صمرصم٣مين )صمر

 ( 6/306زمحغم زمـ أيب َمثٛمك أزمق فمٚمر يامين ) جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( )ضم٣مسمؿ 

 ( 0924( ) سمخ 6/300ضم٣مسمؿ زمحغم زمـ أوس فمـ طم٣ميمد زمـ واؾمٚم٥م ) جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( )

 زمحغم زمـ داطمر فمـ فمٌد اهلل هق اظمٔم٣مهمري

 (.025زمحغم زمـ ذاىمر زمـ فم٣مَمر اظمٔم٣مهمري ايمٛم٣مذي مهداين، َمٌمي )روى فمٛمف شمالشم٥م( )يقٞمس

 ( 6/088زمحغم زمـ ري٣ًمن ايمٝمامين )فمٛمف شمالشم٥م/ومل يًٚمع َمـ فم٣ٌمدة()يم٣ًمن 

 ( 6/088زمحغم زمـ ؽم٣ممل أزمق فمٌٝمد فمـ ازمـ فمٚمر ) جمٜمقل وم٣ميمف ازمـ َمديٛمل ( )يم٣ًمن 

 (.027زمحغم زمـ ذضمٌٝمؾ زمـ َمٔمدي ىمرب إصٌحل )يقٞمس

 (.028زمحغم زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ زمحغم زمـ ري٣ًمن )يقٞمس

 (.693زمحغم زمـ حمٚمد زمـ أيب زمحغم اظمح٣مريب ايم٘مقدم )فمٛمف مج٣مفم٥م( )إرؾم٣مد/

 ( 360ٔمٖمر أزمق ضم٣مَمد ايمٌحغمي )وشمٗمف ايمٖم٣مرد ( )خم٤م زمحغم زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ صم

 ( 0/647زمحغم زمـ حمٚمد زمـ زمحغم ايمٔمٌدي اظمٔمدل )ذىمر 

 (.0957()سمخ6/367زمخؼمي إٞمِم٣مري فمـ ؽمٖمٝم٣من )ضم٣مسمؿ

 ( 0959( ) سمخ 6/367زمخؼمي زمـ فمروة َمٌمي فمـ فمٚمر ) ضم٣مسمؿ 

 ( 7/044ف ( )طمط زمخؼمي زمـ حمٚمد زمـ زمخؼمي أزمق ص٣ميما ايمٙمخٚمل )وم٣مل ايمدار ومْمٛمل ٓ زمٟمس زم

 ( 005/ 2( )3/78زمخؼمي زمـ خمت٣مر ايمٔمٌدي )طم٤م 

( 407زمخؼمي زمـ ٞمٌم زمـ أمحد زمـ زمخؼمي أزمق حمٚمد َمقلم ايمِمدف َمٌمي )شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( )ت

 (.029)يقٞمس

 ( .2/005زمخؼمي زمـ يزيد زمـ ضم٣مرشم٥م إٞمِم٣مري ) ضم٤م 
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 (.2/005زمخؼمي زمـ يزيد زمـ ضم٣مرشم٥م إٞمِم٣مري )ضم٤م

 ( 0952( ) سمخ 6/367ؽمؾ )ضم٣مسمؿ زمخؼمي فمـ ؾمٔم٥ٌم َمر

 (.4/47زمداح زمـ فمدي إٞمِم٣مري )ضم٤م

 (.7/044زمدال زمـ ؽمٔمٝمد زمـ طم٣ميمد ايمٖمرؽم٣مين أزمق حمٚمد ) طمط 

 (.0971زمدر زمـ ضم٣ًمن )سمخ 

 (.2/002()ضم٤م6/304زمدر زمـ ضمقيزة فمـ ايمُمٔمٌل )جمٜمقل ضم٣مل()ضم٣مسمؿ 

 .(6/306()ضم٣مسمؿ042()فم٨م3/86زمدر زمـ طم٣ميمد ىمقدم فمـ فمثامن )وشمٗمف ايمٔمجقم()ضم٤م

 (.24()آصمري6/306()ضم٣مسمؿ0927زمدر زمـ طمٙمٝمؾ إؽمدي )وشمٗمف ازمـ َمٔمكم وأزمق داود ونمغممه٣م()سمخ

 (.46()ومف6/306زمدر زمـ راؾمد إؽمدي فمـ ضمًـ )ضم٣مسمؿ

 (.6/089زمدر زمـ رؾمديـ ايم٘مقدم َمقٓهؿ ؾمٝمٔمل )يم٣ًمن

 (.7/013()طمط685زمدر زمـ فمٌد اهلل أزمق ضمًـ اجلِم٣مص ايمروَمل )ت

 (.6/089ٝميص فمـ ضمًـ زمـ فمثامن زمخػم زم٣مؿمؾ )يم٣ًمنزمدر زمـ فمٌد اهلل أزمق ؽمٜمؾ اظمِم

 (.035زمدر زمـ فمٌد اهلل ايم٘م٣مسم٤م ايمٔمً٘مري)فمٙمامء 

 (.0927زمدر زمـ همالن فمـ ايمُمٔمٌل )سمخ

 (.6/089زمدر زمـ َمِمٔم٤م ايمتٚمٝمٚمل فمـ فمٚمر زمـ ذر )يم٣ًمن

)وشمٗمف  -وهق زمدر زمـ أيب زمدر –زمدر زمـ َمٛمذر زمـ زمدر زمـ ٞمي أزمق زم٘مر اظمٕم٣مزرم 

 (.7/014()طمط686اخلْمٝم٤م()ت

()شمٗم٥م وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل()ؽمٜمؿ 403زمدر زمـ هٝمثؿ زمـ طمٙمػ ايمٙمخٚمل أزمق وم٣مؽمؿ ايم٘مقدم )ت

 (.7/017()طمط607

 (.6/304زمدر وايمد رزمٝمع فمـ أزمٝمف )ضم٣مسمؿ 
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 (.605زمدل زمـ حمٚمد زمـ ؽمٜمؾ زمـ حيٝمك أزمق حمٚمد اإلؽمٖمرائٝمٛمل)صمر

 (.0992()سمخ3/84ر زمـ أيب ؿم٣ميم٤م )ضم٤مزمديا َمقلم فمٌد اهلل زمـ صمٔمٖم

 ( .7/045زمديؾ زمـ أمحد زمـ حمٚمد أزمق زم٘مر اهلروي )ىم٣من ضم٣مهمٓم٣ًم وم٣ميمف اخلالل ()طمط 

 ( .2/007( ) ضم٤م 6/368زمديؾ زمـ ؾمداد فمـ أزمٝمف ) ضم٣مسمؿ 

 ( .0/659زمديؾ زمـ فم٣مَمر زمـ وروم٣مء ) صح٣ميب ( ) ؾمٝمخ 

 (.6/368وم٣مل ازمـ َمٔمكم : ص٣ميما()ضم٣مسمؿزمديؾ زمـ فمٌد اهلل زمـ زممم زمـ زمديؾ زمـ وروم٣مء اخلزافمل َم٘مل )

 (.8/053زمديؾ زمـ فمٚمرو زمـ َمِمٔم٤م )ضم٤م

 ( .4/34زمديؾ زمـ ىمٙمثقم اخلزافمل ) ضم٤م 

 (.604زمديؾ زمـ حمٚمد اإلؽمٖمرائٝمٛمل ايمزاهد )صمر

 (.0979()سمخ6/368)ضم٣مسمؿ -ؽمٌؼ -زمديؾ زمـ وروم٣مء اخلزافمل )صح٣ميب( اؽمؿ أزمٝمف فم٣مَمر

 ( .2/007زمديؾ زمـ وو٣مح أزمق زمحر ) ضم٤م 

زمٛمل خلؿ أٞمف رأى رؽمقل اهلل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ يٚمًا فمعم اخلٖمكم وايمًٛمد إيمٝمف ؤمٝمػ  زمديؾ ضمٙمٝمػ

 (.071)يقٞمس

 (.0980زمديؾ فمـ وح٣مك )سمخ

 (.4/47زمر زمـ زمر زمـ فمٌد اهلل )ضم٤م

 (.2/001زمراء زمـ أيب ٞمٌمة )ضم٤م

 (.4/67زمراء زمـ ضمزم )ضم٤م

 (.2/000زمراء زمـ ؽمٙمامن ايمّمٌل )ضم٤م

 (.0897زمراء زمـ ؽمٙمٝمؿ ايمّمٌل )صدوق()سمخ

 (.0898()سمخ007()ؾم٣م6/311زمراء زمـ فمٌد ايمرمحـ فمـ همروة )ضم٣مسمؿ
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 (.686زمراء زمـ فمٌد اظمٙمؽ ايم٣ٌمصمل أزمق فمٚمر فمٛمف ازمـ ضمزم ) وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: َمـ أهؾ إدب وايمٖمّمؾ( )صف/

زمراء زمـ فمثامن زمـ ضمٛمٝمػ زمـ وه٤م إٞمِم٣مري )وم٣مل احلًٝمٛمل: يمٝمس زمٚمُمٜمقر، ووم٣مل احل٣مهمظ: زمؾ هق َمٔمروف  

 (.0/431( )سمؿ٥6/091م()يم٣ًمنايمٛم٤ًم وايمرواي

 (.0891()سمخ6/399زمراء زمـ ومٌٝمِم٥م اخلزافمل )ضم٣مسمؿ  

 ( .3/77( ) ضم٤م 6/499زمراء زمـ ومٝمس ايمً٘مقين ) ضم٣مسمؿ 

 (.6/499ضم٤م()ضم٣مسمؿ 4/62زمراء زمـ َم٣ميمؽ إٞمِم٣مري )صح٣ميب()

 (.4/62( )ضم٤م6/499زمراء زمـ َمٔمرور زمـ صخر زمـ طمٛم٣ًمد )صح٣ميب( )ضم٣مسمؿ  

 (.6/209()ضم٣ٌمن003()ؾم٣م6/499زمراء زمـ ٞمقهمؾ أزمق هٛمٝمدة )وم٣مل ازمـ َمٔمكم:شمٗم٥م( )ضم٣مسمؿ 

 (.0892()سمخ6/311زمراء زمـ يزيد ايمٕمٛمقي ايمٔم٣مزمد أزمق يزيد )ضم٣مسمؿ  

 (.0614زمراء زمـ يزيد ايم٘مقدم )شمٗم٥م وم٣ميمف أزمق داود()آصمري 

 (.005()ؾم٣م6/311زمراء زمـ يزيد اهلٚمداين )وم٣مل ازمـ َمٔمكم: شمٗم٥م ()ضم٣مسمؿ 

 (.6/091ٕمٛمل )سمالف()يم٣ًمنزمرزمر اظم

 (.6/32زمرزمر زمـ صمٛم٣مدة ايمٕمٖم٣مر: هق أزمق ذر ايمٕمٖم٣مر ايمِمح٣ميب )ؽمغم

 ( .6/32زمرزمر زمـ فمٌد اهلل ايمٕمٖم٣مري : هق أزمق ذر ايمِمح٣ميب ) ؽمغم 

 (.6105زمرزمري فمـ فمٚمر َمرؽمؾ )سمخ

 (.070زمرسم٣م زمـ أؽمقد زمـ فمٌد ؾمٚمس ومّم٣مفمل )يمف صح٥ٌم وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( )يقٞمس

 (.076ومّم٣مفمل )صح٣ميب( )يقٞمسزمرح زمـ فمً٘مر زمـ وسم٣مد 

 (.6/366زمرد أزمق َمٕمغمة فمـ ايمُمٔمٌل )وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: ؾمٝمخ()ضم٣مسمؿ

 (.6/096زمرد اإلؽم٘م٣مف إزدي فمـ فمقم زمـ ضمًكم )جمٜمقل ضم٣مل()يم٣ًمن

 (.049زمرد زمـ أيب زي٣مد ىمقدم )وشمٗمف ايمٔمجقم وايمٛم٣ًمئل( )فم٨م 
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 (.032زمرد زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ حمٚمد زمـ أمحد)فمٙمامء 

 (.2/005()ضم٤م6/090يٛم٤م)ؤمٖمف إزدي()يم٣ًمنزمرد زمـ فمريـ فمـ فمٚمتف ز

 (.6/090()يم٣ًمن478زمرد زمـ فمقم زمـ زمرد زمـ فمقم أزمق ؽمٔمٝمد إهبري )ت

 (.0954()سمخ6/366زمرد زمٝم٣مع احلرير فمـ ضمٌٝم٤م زمـ أيب شم٣مزم٦م )جمٜمقل ضم٣مل()ضم٣مسمؿ

 (.6/096زمرد فمـ أٞمس )وم٣مل ايمذهٌل: ٓ ئمرف()يم٣ًمن

 (.0951()سمخ6/360زمرد َمقلم آل ززمغم وفمٛمف صمقيري٥م زمـ أؽمامء )ضم٣مسمؿ

 (.6/090()يم٣ًمن2/003زمرد َمقلم زمـ اظمًٝم٤م فمـ ازمـ َمًٝم٤م )خيْمئ وم٣ميمف زمـ ضم٣ٌمن()ضم٤م

 ( .8/52زمردان زمـ أيب ايمٛمٌم ) ضم٤م 

 (.6/096زمرذفم٥م زمـ فمٌد ايمرمحـ فمـ أٞمس )وم٣مل ايمٌخ٣مري: جمٜمقل/ ووم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن: أضم٣مديثف َمٛم٣مىمغم()يم٣ًمن

 (.6115()سمخ3/83زمرىم٣من أزمق ص٣ميما َمقلم فمثامن فمـ أيب هريرة )ضم٤م

 (.2/008زمرىم٥م إزدي )ضم٤م

 (.6/096زمرىم٥م زمـ فمٌٝمد ايمُم٣مَمل )ؤمٝمػ وم٣ميمف إزدي()يم٣ًمن

 (.6/462زمرىم٥م زمـ فمٌٝمد اهلل أزمق زمحران )ضم٣مسمؿ

 زمرىم٥م زمـ حمٚمد إٞمِم٣مري أزمق ؽمٔمٝمد: هق احلٙمٌل.

ط زمرىم٥م زمـ حمٚمد احلٙمٌل اؽمؿ ضمًكم، وزمرىم٥م يمٗم٤م )وم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن: ىم٣من ينق احلدي٧م ووم٣مل احل٣مهمظ: ؽم٣موم

 (.641( )حتٖم٥م/6/096َمؼموك ىمذاب()يم٣ًمن

 (.6/093زمرىم٥م زمـ حمٚمد زمـ زمرىم٥م إؽمدي أزمق طمغم )سم٣ميمػ، َمؼموك()يم٣ًمن

 (.3/83زمرىم٥م زمـ ويمٝمد أزمق ويمٝمد اظمج٣مؾمٔمل )ضم٤م

 (.6/093زمرىم٥م زمـ حيٝمك ايم٘م٣مسمٌل ؾمٝمٔمل )يم٣ًمن

 (.640( )حتٖم٥م/6/093زمرىم٥م زمـ ئمقم ايمتٚمٝمٚمل )جمٜمقل ضم٣مل()يم٣ًمن
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 (.6/095)ؾمٝمٔمل()يم٣ًمنزمري٥م ايمٔم٣ٌمدي 

 (.6/095()يم٣ًمن7/045زمري٥م زمـ حمٚمد ايمٌٝمع فمـ إؽمامفمٝمؾ ايمِمٖم٣مر )ىمذاب وم٣ميمف ايمذهٌل()طمط

 (.6/095زمريد أزمق ضم٣مزم َمقلم فمٌد ايمرمحـ ايمٗمِمغم )ؾمٝمٔمل()يم٣ًمن

 (.6/095زمريد ايم٘مٛم٣مد فمـ صمٔمٖمر ايمِم٣مدق )ؾمٝمٔمل()يم٣ًمن

 (.٨030مزمريد زمـ أيب َمريؿ ىمقدم )وشمٗمف ايمٔمجقم وأزمق زرفم٥م وازمـ َمٔمكم()فم

 (.6113()سمخ3/83زمريد زمـ وٚمرة ايم٣ٌمهقم فمـ ازمـ فم٣ٌمس )ضم٤م

 (.6/095()جمٜمقل ضم٣مل()يم٣ًمن051زمريد زمـ َمٔم٣موي٥م زمـ أيب ضم٘مٝمؿ أزمق وم٣مؽمؿ )ت

 (.037زمريد زمـ ٞمجٝما )َمقلم جتٝم٤م( )فمٙمامء 

 (.6/095زمريد زمـ وه٤م زمـ صمرير زمـ ضم٣مزم )وم٣مل ايمذهٌل: ٓ ئمرف()يم٣ًمن

 ( .4/32ايمٕمٖم٣مر ايمِمح٣ميب ) ؽمغم  زمرير زمـ صمٛم٣مدة ايمٕمٖم٣مر : هق أزمق ذر

 (.6/095زُمزرج زمـ حمٚمد ايمٔمجقم َمقٓهؿ )ىمذزمف ازمـ درؽمتقيف()يم٣ًمن

 (.6/098زمزيغ أزمق احلقراء فمـ أٞمس )ٓ ئمرف وم٣ميمف ايمذهٌل()يم٣ًمن

 (.6/099()يم٣ًمن6/360زمزيغ أزمق فمٌد اهلل ايمٌٌمي فمـ فمٖم٣من )وم٣مل ايمذهٌل: ٓ ئمرف()ضم٣مسمؿ

 (.0931()سمخ6/361فمٌٝمد اهلل ونمغمه )ضم٣مسمؿ زمزيغ أزمق فمٚمرو َمقلم زمٛمل خمزوم فمـ

 (.6/360زمزيغ أزمق َمٕمغمة فمـ ؿم٣مووس )ضم٣مسمؿ

 (.6/361()ضم٣مسمؿ0947زمزيغ احلٛمٓمقم أزمق هٝمثؿ فمـ فم٘مرَم٥م )جمٜمقل ضم٣مل()سمخ

 (.0930زمزيغ ايمّمٌل فمـ ضمج٣مج َمٛمٗمْمع )سمخ

 (.6/360()ضم٣مسمؿ2/003زمزيغ ايمٔمْم٣مر )ضم٤م

 (.6/360زمزيغ ايمٗمْم٣من زمٌمي فمـ ضمًـ )ضم٣مسمؿ 
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ضم٣ًمن فمـ إفمٚمش )وم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن: يٟميت فمـ ايمثٗم٣مت زمٟمؾمٝم٣مء َمقوقفم٣مت ىمٟمهن٣م اظمتٔمٚمد هل٣م ووم٣مل زمزيغ زمـ 

ايمذهٌل: َمتٜمؿ ووم٣مل ازمـ فمدي: يمف ه٘مذا َمٛم٣مىمغم ٓ يت٣مزمع فمٙمٝمٜم٣م ووم٣مل ايمدارومْمٛمل: َمؼموك، ووم٣مل احل٣مهمظ: 

 (.646( )حتٖم٥م/6/092ؤمٝمػ صمدًا()يم٣ًمن

 ( .2/003زمزيغ زمـ رضير ) ضم٤م 

 (.6/098()يم٣ًمن6/361فمـ ٞم٣مهمع )ؤمٝمػ احلدي٧م وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿزمزيغ زمـ فمٌد ايمرمحـ 

 (.25()آصمري6/097زمزيغ زمـ فمٌد اهلل ايمٙمح٣مم أزمق طم٣مزم )وم٣مل أزمق داود: يمٝمس زمًمء()يم٣ًمن

 (.6/098زمزيغ زمـ فمٌٝمد زمـ زمزيغ اظمٗمري ايمٌزار ) وم٣مل ايمذهٌل: ٓ ئمرف( )يم٣ًمن

 (.6/361زمزيغ ىمقدم فمـ أيب وائؾ )جمٜمقل ضم٣مل)ضم٣مسمؿ

 (.0/645زمزيغ َمقلم فمٌد اظمجٝمد إٞمِم٣مري أصٌٜم٣مين )ذىمر

 (.0987()سمخ6/343زم٣ًمم أزمق حمٚمد فمـ أٞمس )ضم٣مسمؿ 

( 416زم٣ًمم زمـ أمحد زمـ زم٣ًمم زمـ فمٚمران أزمق ضمًـ اظمٔم٣مهمري َمقٓهؿ اظمٌمي )شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( )ت

 (.074)يقٞمس

 (.6/099زم٣ًمم زمـ طم٣ميمد روى ضمديث٣ًم َمٛم٘مرًا)يم٣ًمن

 (.7/068)طمطزم٣ًمم زمـ همّمؾ ايمٌٕمدادي 

زم٣ًمم زمـ يزيد ايمٛمٗم٣مل ايمٌٌمي ايمٌٕمدادي)روى فمٛمف مجع ووم٣مل ايمذهٌل :هق وؽمط ايمرواي٥م، ووم٣مل إزدي: يت٘مٙمؿ 

 (.6/099()يم٣ًمن8/055همٝمف أهؾ ايمٔمراق()ضم٤م

 (.6/343زم٣ًمم زمـ يزيد فمـ مح٣مد زمـ ؽمٙمٚم٥م )ضم٣مسمؿ

 (.6/099زمن زمـ أيب نمٝمالن َمقلم ؾمٝم٣ٌمن )ؾمٝمٔمل()يم٣ًمن

 (.075أزمق حمٚمد اظمرادي )يقٞمس زمن زمـ فم٣مئد اجلٛمٌل َمٌمي

 (.2/019زمن زمـ فمْمٝم٥م )ضم٤م
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 (.6/363زمن ؾم٣مَمل وايمد فمٌد اهلل )وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ يمف صح٥ٌم()ضم٣مسمؿ

 (.8/055زمًْم٣مم زمـ صمٔمٖمر إزدي )ضم٤م

 (.6/099()يم٣ًمن2/006زمًْم٣مم زمـ مجٝمؾ ؾم٣مَمل )يمٝمس ضمديثف زمًمء وم٣ميمف إزدي()ضم٤م

 (.6/611ٔمل()يم٣ًمنزمًْم٣مم زمـ ضمِمكم زمـ فمٌد ايمرمحـ اجلٔمٖمل ايم٘مقدم )ؾمٝم

 (.01/025زمًْم٣مم زمـ درهؿ ايمٔمٌز )فم٣ًمىمر

 (.6/611زمًْم٣مم زمـ ؽم٣مزمقر ايمزي٣مت أزمق ضمًكم ايمقاؽمْمل ؾمٝمٔمل )جمٜمقل ضم٣مل()يم٣ًمن

 (.2/000(.)ضم٤م6/303زمًْم٣مم زمـ ؽمقيد ايمػممجل أزمق اظمٔمذل )وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ جمٜمقل()ضم٣مسمؿ

 (.6/611زمًْم٣مم زمـ فمٌد ايمقه٣مب فمـ َم٘محقل )جمٜمقل وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل()يم٣ًمن

 (.6/611()يم٣ًمن8/055زمًْم٣مم زمـ همّمؾ زمٌمي )وم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن: َمًتٗمٝمؿ احلدي٧م رزمام أنمرب()ضم٤م 

 (.6/611زمًْم٣مم زمـ َمرة فمـ فمٚمرو زمـ شم٣مزم٦م )جمٜمقل ضم٣مل()يم٣ًمن

 (.6/303()ضم٣مسمؿ2/00زمًْم٣مم زمـ ٞمي أزمق ٞمي ايم٘مقدم )جمٜمقل ضم٣مل()ضم٤م

 (.0966()سمخ6/305زمًْم٣مم زمـ وائؾ )جمٜمقل ضم٣مل()ضم٣مسمؿ

 (.0908()سمخ6/305فمٚمر )ضم٣مسمؿزمًْم٣مم فمـ ازمـ 

 (.6/614زمُم٣مر إؽمٙمٚمل ىمقدم )ؾمٝمٔمل ( )يم٣ًمن 

 زمُم٣مر اخلٝم٣مط فمـ فمٌد ايمٔمزيز : هق ازمـ فمٌد اظمٙمؽ وهق )ؤمٝمػ(.

 (.0943()سمخ6/302زمُم٣مر زمـ إزمراهٝمؿ أزمق فمقن ايمٛمٚمري )جمٜمقل ضم٣مل()ضم٣مسمؿ

 ( .01/022زمُم٣مر زمـ أمحد زمـ حمٚمد أزمق ايمرصم٣مء إصٌٜم٣مين ايمٗمِم٣مر ) فم٣ًمىمر 

 (.6/610زمـ أؽمقد ايم٘مٛمدي )ؾمٝمٔمل()يم٣ًمن زمُم٣مر

 (.7/63()ؽمغم7/006زمُم٣مر زمـ زمرد ايمُم٣مفمر أزمق َمٔم٣مذ )طمط 

 (.6/610زمُم٣مر زمـ زمُم٣مر ايمّمٌٔمل ايم٘مقدم )ؾمٝمٔمل( )يم٣ًمن
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 (.643زمُم٣مر زمـ زم٘مغم احلٛمٖمل )حتٖم٥م/

)َمٛم٘مر احلدي٧م وم٣ميمف أزمق زرفم٥م وازمـ فمدي ووم٣مل ازمـ  -يٗم٣مل أزمق زمدر –زمُم٣مر زمـ ضم٘مؿ ازمق زيد ايمّمٌٔمل ايمٌٌمي 

 (.6/610ضم٣ٌمن: يٛمٖمرد فمـ شم٣مزم٦م زمٟمؾمٝم٣مء يمٝم٦ًم َمـ ضمديثف()يم٣ًمن

 (.6/308زمُم٣مر زمـ ذراع ايمٔمٌدي )ضم٣مسمؿ

 (.6/616زمُم٣مر زمـ زيد زمـ ٞمٔمامن )ؾمٝمٔمل()يم٣ًمن

 (.6/302زمُم٣مر زمـ ؽمٔمٝمد فمـ أيب ص٣ميما )ضم٣مسمؿ

 (.0946()سمخ6/307جمٜمقل ضم٣مل()ضم٣مسمؿزمُم٣مر زمـ ؽمٙمامن أزمق زمالل ايمٌٌمي )

 (.6/64زمُم٣مر زمـ ؽمقاد إمحر )ؾمٝمٔمل()يم٣ًمن 

 (8/054()ضم٤م 6/608زمُم٣مر زمـ فمٌد ايمٙمٙمف أزمق زممم إٞمِم٣مري )جمٜمقل احل٣مل( ضم٣مسمؿ 

 (.6/616زمُم٣مر زمـ فمٌد اظمٙمؽ اظمزين ؾمٝمخ ٕيب ؽمٙمٚم٥م ايمتٌقذىمل )يم٣ًمن 

 (.6/616)يم٣ًمن زمُم٣مر زمـ فمٌٝمد اهلل فمـ فمْم٣مء زمـ أيب َمٝمٚمقن )وه٣مه إزدي( 

 (6/616زمُم٣مر زمـ فمٌٝمد َمقلم فمٌد ايمِمٚمد ىمقدم ) ؾمٝمٔمل ( )يم٣ًمن 

 (.6/616زمُم٣مر زمـ فمٚمر اخلرؽم٣مين )سمرىمف أزمق ضم٣مسمؿ( )يم٣ًمن 

 (.6/614زمُم٣مر زمـ ومغماط أزمق ٞمٔمٝمؿ ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ىمذزمف أزمق زرفم٥م( )يم٣ًمن 

 (.380( )ك 6/602زمُم٣مر زمـ ىمدام ايمًٙمٚمل )جمٜمقل ضم٣مل( )ضم٣مسمؿ 

 (.6/307ين زمٌمي )ضم٣مسمؿ زمُم٣مر زمـ حمٚمد ايمٌٛم٣م

 (.6/614زمُم٣مر زمـ َمٖمزع ايمٔمجقم ايم٘مزدم )ؾمٝمٔمل( )يم٣ًمن 

 (.6/614زمُم٣مر َمقلم َمزاضمؿ ىمقدم )ؾمٝمٔمل( )يم٣ًمن 

 ( 3/28( )ضم٤م 6/476زممم أزمق ٞمٌم ) جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ()ضم٣مسمؿ 

 ( 6/470زممم ايمتٕمٙمٌل )ضم٣مسمؿ  
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 ( 4/470زممم اخلقٓين فمـ ازمـ أيقب ونمغمه )ضم٣مسمؿ 

 ( 6/470ايمٛمٌل صعم هلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ )يمف صحٌف وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ()ضم٣مسمؿ  زممم ايمٕمٛمقي فمـ

 (.692زممم زمـ أزم٣من احل٘م٣مب )ؿمػمي  

 (.6/615زممم زمـ إزمراهٝمؿ إٞمِم٣مري ايمٌٌمي أزمق فمٚمر و )رَم٣مه زمـ فمدي زم٣ميمقوع( )يم٣ًمن 

 ( .01/668زممم زمـ أيب ضمٖمص ـ ويٗم٣مل ازمـ أيب صمٔمٖمر ـ ايم٘مٛمدي ) فم٣ًمىمر 

 ( .3/048( ) ؾمٝمخ 0/644د إصٌٜم٣مين ) وشمٗم٥م أزمق ايمُمٝمخ وأزمق ٞمٔمٝمؿ ()ذىمر زممم زمـ أيب هي أزمق أمح

 (.697زممم زمـ أيب فم٣مصؿ ايمتٝمٚمل أزمق ويمٝمد ايم٘مقدم )جمٜمقل ضم٣مل( )إرؾم٣مد/

 (0752( )سمخ 4/424زممم زمـ أيب فم٣ميمٝم٥م فمـ ازمـ ؽمغميـ ) جمٜمقل ضم٣مل ( )ضم٣مسمؿ 

 ( 4/424زممم زمـ أيب فمٌد اهلل ) ضم٣مسمؿ 

 (6/603)ؾمٝمٔمل ()يم٣ًمن  زممم زمـ أيب فمٗم٥ٌم ايمراسمٌل

زممم زمـ أيب فمٚمرو زمـ فمالء اظم٣مزين ) جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ،ووم٣مل ازمـ ؿم٣مهر : أضم٣مدي٧م َمقوقفم٥م ()يم٣ًمن 

6/603 ) 

 ( 6/608زممم زمـ أيب نمٝمالن ايم٘مقدم )ؾمٝمٔمل ()يم٣ًمن 

ع( زممم زمـ أمحد زمـ زممم زمـ حمٚمقد اإلؽمٖمرايٝمٛمل ايمدهٗم٣من )وشمٗمف ايمٖم٣مرد وأشمٛمك فمٙمٝمف احل٣مىمؿ وروى فمٛمف مج

 (368(. )خم٤م 02/668)ؽمغم 

 (.01/029زممم زمـ أمحد زمـ همّم٣ميم٥م زمـ صٗمر أزمق ضمٛمتؾ ايمٙمخٚمل ايمدَمُمٗمل )جمٜمقل ضم٣مل()فم٣ًمىمر

 ( .0/643زممم زمـ أزهر أزمق إزهر اظمديٛمل )ذىمر 

 (.6/612زممم زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ فمٙمٝمف )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( )يم٣ًمن 

 (.7/83زممم زمـ زمُم٣مر ) جمٜمقل ضم٣مل ( )طمط 

 (.6/456( )ضم٣مسمؿ2/03( )ضم٤م 0764مم زمـ َمٔمٌد )جمٜمقل ضم٣مل( )سمخ زممم زمـ زم
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 ( .6/612زممم زمـ زم٘مر زمـ ضم٘مؿ فمـ مح٣مد زمـ ؽمٙمٚم٥م )وم٣مل إزدي : َمٛم٘مر احلدي٧م ٓئمرف ( )يم٣ًمن 

 ( .6/456زممم زمـ متٝمؿ َم٘مل )ضم٣مسمؿ 

 (. 6/612) جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )يم٣ًمن  -أو صم٣ًمس -زممم زمـ صمُم٣مش فمـ َمٙم٘مٝم٥م ويٗم٣مل ضمًت٣مس

 (.6/612زمـ صمٔمٖمر اجلٔمٖمل ايم٘مقدم )ؾمٝمٔمل ( )يم٣ًمن زممم 

 (.001زممم زمـ صمٛم٣مدة أٞمديمز أزمق فمٌد اهلل ايمػمزمري )نمرزم٣مء/

 ( .0740( )سمخ 6/655( )ضم٣مسمؿ 660زممم زمـ ضم٣مسمؿ أزمق ضم٣مسمؿ ايمرومل )ت 

 (.31زممم زمـ ضم٣ٌمن فمـ ازمـ فمٗمٝمؾ )جمٜمقل ( )ومف 

 ( .386( )ك 6/455زممم زمـ ضمجر ايم٣ًمَمل ايمٌٌمي )صدوق وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.6/617زممم زمـ ضمرب ايمٌزاز أزمق فمٚمرو ايمٛمدي ) َمٛم٘مر احلدي٧م صمدًا وم٣ميمف ازمـ ضم٣ٌمن( )يم٣ًمن 

 (.6/453زممم زمـ ضمزن ايمٛمٌمي )ضم٣مسمؿ 

 (.6/617زممم زمـ ضم٣ًمن ايمرَمقم )ؾمٝمٔمل( )يم٣ًمن 

 (.8/031زممم زمـ ضم٣ًمن اهلذرم )ىمٟمٞمف إول( )ضم٤م 

وم٣ميمف ايمدار ومْمٛمل ووم٣مل أزمقضم٣مسمؿ :ي٘مذب فمعم أيب ايمززمغم  زممم زمـ ضمًكم أزمق حمٚمد اهلالرم إصٌٜم٣مين ) َمؼموك

( 6/617ورَم٣مه ازمـ ضم٣ٌمن زم٣ميمقوع، وىمذزمف أزمق داود ايمْمٝم٣ميمز، ووم٣مل احل٣مهمظ: ؤمٝمػ صمدًا ؽم٣مومط( )يم٣ًمن 

 ( .645)حتٖم٥م/

 ( .6/453زممم زمـ ضم٘مؿ إمحًك ) ضم٣مسمؿ 

 (.6/455زممم زمـ ضم٘مؿ فمـ شم٣مزم٦م )ضم٣مسمؿ

 (.0768( )سمخ 2/95زممم زمـ ضمالل اظمروزي )ضم٤م 

 (.615زممم زمـ محدان فمٛمف ىمٚمٝمؾ زمـ صمٔمٖمر )صمر

 (.0767()سمخ 6/453زممم زمـ محٝمد زمـ أيب َمريؿ فمـ فمروة )جمٜمقل ضم٣مل ( )ضم٣مسمؿ 
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 (.0765( )سمخ 6/453( )ضم٣مسمؿ 3/71()ضم٤م 01/641زممم زمـ ضمٝم٣من اخلُمٛمل ايمٗمرر )فم٣ًمىمر 

 (.31زممم زمـ ضمٝم٣من ايمرومل )رومف/

 (.0/644()ذىمر7/85)طمطزممم زمـ ضمٝم٣من زمـ زممم أزمق اظمخ٣مرق إؽمدي 

 ( .0/644()ذىمر 7/85زممم زمـ ضمٝم٣من زمـ زمممأزمق اظمخ٣مرق إؽمدي ) طمط 

 (.0744( )سمخ 6/452زممم زمـ طم٣ميمد فمـ فمْمٝم٥م زمـ ضم٣مرث )ضم٣مسمؿ 

 (.6/619زممم زمـ طمثٔمؿ فمـ صمٔمٖمر ايم٣ٌمومر )ؾمٝمٔمل ( )يم٣ًمن 

 (.6/619زممم زمـ طمٙمٝمٖم٥م )جمٜمقل ؤمٝمػ احلدي٧م وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )يم٣ًمن 

 ( .7/83ٕٞم٣ٌمري )طمط زممم زمـ داود ا

 (.6/619زممم زمـ دضمٝم٥م فمـ ومزفم٥م )يم٣ًمن

 (.0745( )سمخ 6/452زممم زمـ دويد أزمق دويد ىمقدم )ضم٣مسمؿ 

 ( .3/29زممم زمـ ديٛم٣مر ) ضم٤م 

 (.6/457زممم زمـ ذىمقان ايمروه٣موي أزمق ضمٛمٝمٖم٥م )ضم٣مسمؿ 

 ( .01/644زممم زمـ رازم ايمٗمرر ) فم٣ًمىمر 

 (.6/619زممم زمـ رزم٣مط ايم٘مقدم )ؾمٝمٔمل( )يم٣ًمن 

 (.0748زمـ زي٣مد فمـ ؽمٙمٝمامن زمـ فمٌد اهلل )سمخ زممم 

 (.0747()سمخ 6/457زممم زمـ زيد زمـ َمٔم٣موي٥م )ضم٣مسمؿ 

 ( .7/53زممم زمـ ؽم٣ممل زمـ َمًٝم٤م ايمٌجقم ايم٘مقدم ) جمٜمقل ضم٣مل () طمط 

 (.2/97زممم زمـ ؽم٣ٌمع )ضم٤م

 زممم زمـ هي٨م : يٟميت دم زمُمغم .

 (.6/458( )ضم٣مسمؿ 0731زممم زمـ ؽمٔمٝمد ايم٘مٛمدي )سمخ 
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 (.6/0425( )ضم٣مسمؿ 6/601ىمقدم اهلٚمداين )َمٛم٘مر احلدي٧م وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )يم٣ًمن  زممم زمـ ؽمٙمؿ ايمٌجقم

 ( .6/601زممم زمـ ؽمٙمٝمامن ايم٘مقدم ايمٌجقم )ؾمٝمٔمل ( )يم٣ًمن 

 (.094زممم زمـ ؽمٙمٝمامن ايمٛمٜمدي )شمٗمف وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم ( )َمل 

 (.6/458( )ضم٣مسمؿ6/601زممم زمـ ؽمٜمؾ ايمٔمٌدي )رضب أزمق ضم٣مسمؿ فمعم ضمديثف( )يم٣ًمن 

 (.26ٝمخ يمٙمْمػمي )ؿمغمي/زممم زمـ ؽمقيد ؾم

( 6/601زممم زمـ ؽمٝمح٣من أزمق فمقم ايمٌٌمي )وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ :َم٣مزمف زمٟمس ، ووم٣مل أزمقزرفم٥م :ص٣ميما ( )يم٣ًمن 

 ( 6/458)ضم٣مسمؿ 

 (7/54زممم زمـ ؾمػم ) طمط 

 ( 0733( )سمخ 4/459زممم زمـ صح٣مر زمـ فم٣ٌمد زمـ فمٌد فمٚمرو إزدي )شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ َمديٝمٛمل ( )ضم٣مسمؿ 

 (.000( )نمرزم٣مء/01/644زممم )فم٣ًمىمرزممم زمـ صٖمقان زمـ سمقيؾ زمـ 

 ( 6/601زممم زمـ صٙم٦م ايمٔمٌدي ايم٘مقدم ) ؾمٝمٔمل ( )يم٣ًمن 

 ( 6/600زممم زمـ فم٣مئذ إؽمدي )ؾمٝمٔمل( )يم٣ًمن

 ( 4/421زممم زمـ فم٣مصؿ )يمف صحٌف وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ()ضم٣مسمؿ 

 (6/601زممم زمـ فم٣مصؿ فمـ صمٔمٖمر زمـ فمٚمر ) جمٜمقل وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ( ) يم٣ًمن 

 ( 6/600( ) يم٣ًمن6/426امفمٝمؾ ) جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( )ضم٣مسمؿ زممم زمـ فم٣ٌمد فمـ ضم٣مسمؿ زمـ إؽم

زممم زمـ فمٌد احلٚمٝمد فمـ ازمـ أيب يمٝمقم )وشمٗمف أزمق ؽمٔمٝمد إؾم٨م ووم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ : ٓ أفمرهمف()ضم٣مسمؿ 

 ( 6/600()يم٣ًمن 4/420

 زممم زمـ فمٌد ايمرمحـ إٞمِم٣مري 

 (.612زممم زمـ فمٌد ايمرمحـ إلؽمؼمازم٣مذي)صمر
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( 610محد ٞمزيؾ ٞمٝم٣ًمزمقر ضمدث فمـ أيب طمٙمٝمٖم٥م زمحدي٧م َمٛم٘مر )ٞمٝم٣ًمزمقر/زممم زمـ فمٌد اهلل ايمٌٌمي أزمق أ

 (.6/63)اظمٝمزان

 (6/600زممم زمـ فمٌد اهلل ايمُمٝم٣ٌمين )ؾمٝمٔمل ( )يم٣ًمن 

 ( 6/600زممم زمـ فمٌد اهلل ايمٗمِمغم زمٌمي )َمٛم٘مر احلدي٧م صمدًا وم٣ميمف ازمـ ضم٣ٌمن ( )يم٣ًمن 

 زممم زمـ فمٌد اهلل زمـ أيب أيقب ـ يٟميت دم زمُمغمـ . 

 ( 4/420 زمـ ؽمٙمٚم٥م زمـ زمديؾ )ضم٣مسمؿ زممم زمـ فمٌد اهلل

 ( 01/649زممم زمـ فمٌد اهلل زمـ ص٣ميما أزمق فمٌٝمد اهلل ايمٗمرر ايمّزَمٔمل )فم٣ًمىمر 

( )سمخ 4/420زممم زمـ فمٌد اهلل زمـ فمٚمر فمٌد ايمٔمزيز ايمٗمرر إَمقي )وم٣مل ازمـ َمٔمكم :يمٝمس زمف زمٟمس ( )ضم٣مسمؿ 

 (.7/54( )طمط 0739

 (.642احل٣مهمظ: جمٜمقل( )حتٖم٥م/ زممم زمـ فمٌد اهلل زمـ فمٚمرو زمـ ؽمٔمٝمد اخلثٔمٚمل )وم٣مل

 (4/626زممم زمـ فمٌد اظمٙمؽ أزمق يزيد ايم٘مقدم )وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ :ؾمٝمخ ( )ضم٣مسمؿ 

 ( 6/606زممم زمـ فمٌد ايمقه٣مب إَمقي ) أهتٚمف ايمذهٌل زم٣ميمقوع ( )يم٣ًمن 

زممم زمـ فمٌٝمد أزمق فمقم ايمدارد )َمٛم٘مر احلدي٧م فمـ إئٚم٥م زمكم ايمّمٔمػ صمدًا وم٣ميمف ازمـ فمدي، ووم٣مل احل٣مهمظ: 

 (.647( )حتٖم٥م/6/606()يم٣ًمن َمؼموك

  –سمٗمدم  –زممم زمـ فمٌٝمد اهلل ايمٗمٌمي :هق ازمـ فمٌد اهلل 

 زممم زمـ فمٌٝمد زمـ فمٚمغم :صقازمف ازمـ ىمثغم يٟميت وهق )شمٗم٥م (.

 (0754()سمخ 4/420زممم زمـ فمروة فمـ فمٌد اهلل زمـ أيب أودم )ضم٣مسمؿ 

 (4/421( )ضم٣مسمؿ 01/636زممم زمـ فمِمٚم٥م اظمزين أو اظمري )ذىمر دم ايمِمح٣مزم٥م ()فم٣ًمىمر 

 (4/426()ضم٣مسمؿ 8/036زممم زمـ فمٗم٥ٌم أزمق فمٗم٥ٌم ايم٘مقدم )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ()ضم٤م 

 (6/603زممم زمـ فمٗم٥ٌم فمـ يقٞمس زمـ طم٣ٌمب )ئمتػم ضمديثف َمـ نمغم روايتف فمـ يقٞمس وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )يم٣ًمن 
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 (0750زممم زمـ فمٗمرزم٥م ايمٖمٙمًْمٝمٛمل )سمخ 

 ( 4/424( )ضم٣مسمؿ01/037) جمٜمقل ضم٣مل ()فم٣ًمىمر  –يٟميت دم زمُمغم  -زممم زمـ فمالء زمـ ززمر ايمرزمٔمل 

 (6/603زممم زمـ فمٙمٗمٚم٥م سم٣مزمٔمل ىمٌغم )جمٜمقل وم٣ميمف ازمـ َمديٛمل ()يم٣ًمن 

 (.698زممم زمـ فمقم زمـ زممم ايمٔمٚمل أزمق ايمٕمٝم٧م إٞمْم٣مىمل )إرؾم٣مد/

 (4/420زممم زمـ فمٚمر زمـ ذر اهلٚمداين )جمٜمقل ضم٣مل ()ضم٣مسمؿ 

  (01/634زممم زمـ فمٚمر زمـ فمٌد ايمٔمزيز إَمقي ) فم٣ًمىمر 

 (4/420زممم زمـ فمٚمران زمـ ىمٝم٣ًمن ايمٗم٣ٌمين )صح٣ميب ( )ضم٣مسمؿ 

 (.3/93)ضم٤م  -يٟميت دم ازمـ ىمثغم–زممم زمـ فمٚمغم زمـ ىمثغم إؽمٝمدي 

 ( 6/603زممم زمـ فمقن ايمٗمرر )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ،ووم٣مل ايمذهٌل :روى ٞمًخ٥م َمقوقفم٥م( )يم٣ًمن 

 ( 01/639( )فم٣ًمىمر 4/424زممم زمـ نم٣مز زمـ رزمٝمٔم٥م )ضم٣مسمؿ 

 ( 6/605( )يم٣ًمن 3/29زممم زمـ نم٣ميم٤م إؽمدي فمـ ضمًـ )جمٜمقل وم٣ميمف إزدي ()ضم٤م 

 ( 6/605زممم زمـ نم٣ميم٤م ايم٘مقدم )َمؼموك هم٣ميمف إزدي ()يم٣ًمن 

 ( 7/52( )طمط 01/099زممم زمـ نمٝم٣مث زمـ أيب ىمريٚم٥م اظمريز صمٜمٚمل )سم٣ميمػ ()ؽمغم 

 ( 6/608زممم زمـ هم٣مهم٣م أزمق هٝمثؿ فمـ أيب ٞمٔمٝمؿ )ؤمٖمف ايمدار ومْمٛمل ()يم٣ًمن 

 ( 6/609زممم زمـ همّمؾ ايمٌجقم )جمٜمقل وم٣ميمف إزدي ()يم٣ًمن 

 ( 4/424زممم زمـ همّمؾ فمـ فم٘مرَم٥م )ضم٣مسمؿ 

 (6/609زممم زمـ وم٣مؽمؿ ايمٛمٝم٣ًمزمقري فمـ َم٣ميمؽ )وم٣مل احل٣مىمؿ : ٓأفمرهمف ()يم٣ًمن 

( 6/424( )ضم٣مسمؿ 0724زممم زمـ ومحٝمػ ايمٔم٣مَمري )وم٣مل احل٣مهمظ دم ؽمٛمد هذا همٝمف: إؽمٛم٣مده صحٝما( )سمخ 

 (.649)حتٖم٥م/
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ىمثغم ايمِمغمدم أزمق ؿمٙمح٥م إؽمٝمدي )وشمٗمف أمحد وازمـ َمٔمكم ( وسمٗمدم دم ازمـ فمٌٝمد زمـ فمٚمغم )ضم٣مسمؿ  زممم زمـ

4/424) 

 ( 4/471زممم زمـ ٓضمؼ ايمرومل )ضم٣مسمؿ 

 ( 3831()ك 8/034زممم زمـ َم٣ٌمرك ايمراؽمٌل )ضم٤م 

( )يم٣ًمن 424()ومط 4/422()ؤمٖمف إزدي ( )ضم٣مسمؿ 099زممم زمـ َمٌمم ايمقاؽمْمل أزمق َمًٝم٤م )ت 

6/609 ) 

 ( 2/94زمـ جم٣مهد )ضم٤م زممم 

 ( 4/425زممم زمـ حمٚمد ايمِمٛمٔم٣مين )ضم٣مسمؿ 

 ( 4/425زممم زمـ حمٚمد ايم٘مٛمدي ) ضم٣مسمؿ 

زممم زمـ حمٚمد زمـ أزم٣من زمـ َمًٙمؿ ايمً٘مري ايمقاؽمْمل أزمق حمٚمد ايمٌٌمي )وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ :ؾمٝمخ ووم٣مل إزدي 

 ( 6/609:َمٛم٘مر احلدي٧م ووم٣مل ازمـ فمدي : أرصمق أٞمف ٓ زمٟمس زمف ( )يم٣ًمن 

 (.01/656زممم زمـ هنٝمؽ ايمْم٣مئل)فم٣ًمىمر زممم زمـ حمٚمد زمـ

 ( 302زممم زمـ حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ وم٣مؽمؿ أزمق ؽمٜمؾ إؽمٖمرايٛمل )وشمٗمف ايمٖم٣مرد ()خم٤م 

 (.050زممم زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اجل٣ٌمر )وم٣م  زويٙم٥م( )فمٙمامء 

 ( 01/656زممم زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل أزمق وم٣مؽمؿ اخلْمٝم٤م )فم٣ًمىمر 

 ( 305زممم زمـ حمٚمد زمـ فمٌٝمد اهلل اخلْمٝم٤م ) ىمٟمٞمف ازمـ فمٌد اهلل اظمتٗمدم ( )خم٤م /

 (.8/030زممم زمـ َمرزوق )ضم٤م 

 ( 6/661زممم زمـ َمريا اخلقٓين )وم٣مل ايمٌخ٣مري :همٝمف ٞمٓمر()يم٣ًمن 

 ( 4/427زممم زمـ َمزاضمؿ )ضم٣مسمؿ 

 ( 6/661زممم زمـ َمًٔمقد فمـ فمقم )يٗم٣مل يمف صحٌف ودم إؽمٛم٣مده ٞمٓمر وم٣ميمف ازمـ ضم٣ٌمن ()يم٣ًمن 
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 ( 4/478زممم زمـ َمًٙمؿ زمـ فمٌد ايمرمحـ ايمُمقطمل احلٚميص )صدوق وم٣ميمف ازمـ أيب ضم٣مسمؿ ()ضم٣مسمؿ 

 ( 6/661زممم زمـ َمًٙمٚم٥م ايم٘مقدم أزمق فم٣ٌمس )ؾمٝمٔمل( )يم٣ًمن 

()وشمٗمف ايمدار ومْمٛمل ووم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ صدوق ووم٣مل 626زممم زمـ َمْمر زمـ شم٣مزم٦م ايمدوم٣مق أزمق أمحد ايمقاؽمْمل )ت 

 ( 7/83( )طمط 6/661ازمـ ضم٣ٌمن :خيْمئ وخي٣ميمػ()يم٣ًمن 

 ( 4/425زممم زمـ َمٔم٣موي٥م زمـ شمقر ايمٌ٘م٣مئل )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ()ضم٣مسمؿ 

 (01/614زممم زمـ َمٔمتٚمر أزمق ؽمٜمؾ ايم٘مقدم ) ؽمغم 

 ( 01/627زممم زمـ َمٗم٣مسمؾ ايمًٚمرومٛمدي ) جمٜمقل ضم٣مل ( ) فم٣ًمىمر 

( 6/660يم٣ًمن ( )4/427زممم زمـ َمٛمذر ايمرَمقم )صدوق وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ووم٣مل ايمٔمٗمٝمقم:دم ضمديثف وهؿ ()ضم٣مسمؿ 

 ( 01/022)فم٣ًمىمر 

 ( .6/666( )يم٣ًمن 6/479فمـ ذيؽ )سمرىمف أزمق ضم٣مسمؿ ()ضم٣مسمؿ  –احلذاء  –زممم زمـ َمٜمران اخلِم٣مف 

 ( 605زممم زمـ َمقؽمك أزمق حمٚمد ايمٕمزي )صدوق وم٣ميمف ايمدار ومْمٛمل ()ؽمٜمؿ 

 زممم زمـ َمقؽمك اظمٗمرئ: هق ازمـ َمقؽمك زمـ ؾمٝمخ.

 اؽمؿ صمده ص٣ميما .زممم زمـ َمقؽمك زمـ ؾمٝمخ زمـ فمٚمغم أزمق فمقم إؽمدي : 

زممم زمـ َمقؽمك زمـ ص٣ميما أزمق فمقم إؽمدي )شمٗم٥م ٞمٌٝمؾ وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل ووم٣مل اخلْمٝم٤م : ىم٣من شمٗم٥م أَمٝمٛم٣ًم فم٣موماًل 

رىمٝمٛم٣ًم ، ووم٣مل ايمذهٌل : اإلَم٣مم احل٣مهمظ ايمثٗم٥م اظمٔمٚمر، ووم٣مل احل٣مهمظ: حمدث زمٕمداد دم فمٌمه وىم٣من َمـ ايمثٗم٣مت()ت 

 ( .631ٖم٥م/( )حت699( )إرؾم٣مد/04/456( ) ؽمغم 7/82( )طمط 688

زممم زمـ َمٝمٚمقن فمـ وم٣مؽمؿ أيب فمٌد ايمرمحـ )وم٣مل ازمـ َمٔمكم :يمٝمس زمف زمٟمس / ووم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: أضم٣مديثف فمـ وم٣مؽمؿ 

 ( 6/622( )ضم٣مسمؿ 6/666َمٛم٘مرة ()يم٣ًمن 

 ( 6/628زممم زمـ ٞمٌم أزمق ٞمٌم ) جمٜمقل ضم٣مل ()ضم٣مسمؿ 

 ( 01/627زممم زمـ ٞمٌم زمـ َمًٔمقد ايمٔمراومل ) فم٣ًمىمر 
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(. )وىم٣من همٗمٝمًٜم٣م َمتّمٙمًٔم٣م ديٛم٣ًم وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( 416ؽمؿ ايمٖمٗمٝمف نمالم فمرهمف)ت زممم زمـ ٞمٌم زمـ َمٛمِمقر أزمق وم٣م

 (.7/88( )طمط 006( )نمرزم٣مء/416)ت

 (.630زممم زمـ ٞمٚمغم )وم٣مل احل٣مهمظ دم ؽمٛمد هذا أضمد رصم٣ميمف: رصم٣ميمف شمٗم٣مت( )حتٖم٥م/

 ( 6/471زممم زمـ هذيؾ أزمق ضمقايم٥م ايم٘مقدم )جمٜمقل ضم٣مل ()ضم٣مسمؿ  

 ايم٘مٛمدي. زممم زمـ ويمٝمد )ص٣مضم٤م أيب يقؽمػ (هق

( )وشمٗمف ايمدار ومْمٛمل ونمغمه وؿمٔمٛمقا همٝمف ٕصمؾ إصم٣مزمتف دم  648زممم زمـ ويمٝمد زمـ طم٣ميمد ايم٘مٛمدي زمٕمدادي )ت 

 (. 8/034( )ضم٤م6/429( )ضم٣مسمؿ6/262()ضم٣ٌمن7/81( ) طمط 6/464ايمٗمقل زمخٙمؼ ايمٗمرآن ( )يم٣ًمن 

 ( 6/429( )ضم٣مسمؿ 01/671زممم زمـ وه٤م أزمق َمروان ايمدَمُمٗمل ايمناج )فم٣ًمىمر 

 ( 425( )ومط 6/471زممم زمـ حيٝمك اظمروزي وفمٛمف أزمق ضم٣مسمؿ )ضم٣مسمؿ 

 ( 6/664زممم زمـ يزيد إزدي إهمريٗمل )جمٜمقل وم٣ميمف ايمدار ومْمٛمل ()يم٣ًمن 

  –اؽمؿ صمده أزهر  -زممم زمـ يزيد إزهري ايمٛمٝم٣ًمزمقري 

 ( 6/471( )ضم٣مسمؿ 6/664زممم زمـ يزيد زمـ أزهر إزهري ايمٛمٝم٣ًمزمقري )صدوق وم٣ميمف أزمق زرفم٥م () يم٣ًمن 

 ( 6/664زممم زمـ ي٣ًمر ىمقدم )ؾمٝمٔمل ()يم٣ًمن 

( )سمخ 4/471( ) صدوق وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ()ضم٣مسمؿ 602زممم زمـ يقؽمػ ايمٌٌمي أزمق يقؽمػ ايمًدود )ت 

0772 . ) 

 ( 6/470زممم فمـ ازمـ فم٣ٌمس )ضم٣مسمؿ 

 ( 3/28زممم فمـ أيب ايمدرداء )ضم٤م 

 ( 6/663زممم فمـ جم٣مهد )ؾمٝمخ يروى اظمٗم٣مؿمٝمع وم٣ميمف ايمٌخ٣مري ( ) يم٣ًمن 

 (. 6/476زممم َمقلم أزم٣من زمـ فمثامن )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ()ضم٣مسمؿ 

 (6/470( ) ضم٣مسمؿ 3/29زممم َمقلم فمٌد ايمرمحـ ايمٗمرر فمـ ضمًـ زمـ فمقم )ضم٤م 
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 ( 606()ؿم٤م 7/068زمممان زمـ فمٌد اظمٙمؽ ايمٌٕمدادي )شمٗم٥م وم٣ميمف فمٌد ايمٕمٛمل اظمٌمي ()طمط 

  (6/643زمممان زمـ همقرك وهق ازمـ حيٝمك )وشمٗمف أزمق ٞمٔمٝمؿ ( )ذىمر 

 ( 7/069زمممان زمـ حمٚمد زمـ ؽمٝمػ ايمٗمزاز أزمق زم٘مر )جمٜمقل ضم٣مل ( )طمط 

 ( .01/027زمممى زمـ فمٌد اهلل ايمروَمل ايمرَمقم ) فم٣ًمىمر 

 (.7/045زمممى زمـ َمًٝمس ايمروَمل )طمط 

 (6/669( )يم٣ًمن 6/480زمُمغم أزمق إؽمامفمٝمؾ ايمّمٌٔمل فمـ فمٌٝمد أيب فمقام ) جمٜمقٓن وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( )ضم٣مسمؿ 

 ( 6/641ف هي زمـ حيٝمك )وم٣مل ايمذهٌل : ٓئمرف ( )يم٣ًمن زمُمغم أزمق ؽمٜمؾ روى فمٛم

 ( 0882( )سمخ 6/481زمُمغم إودي فمـ ازمـ َمًٔمقد ) ضم٣مسمؿ 

 ( .01/402زمُمغم ايمدَمُمٗمل ) فم٣ًمىمر 

 ( 4/493زمُمغم ايمًٙمٚمل )صح٣ميب وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( )ضم٣مسمؿ 

 ( 6/669زمُمغم ايم٘مت٣مين فمـ صمٔمٖمر ايمِم٣مدق )َمٛم٘مر احلدي٧م ()يم٣ًمن 

 ( 6/641زمُمغم ايمٛم٣ٌمل ايمُمٝم٣ٌمين ايم٘مقدم فمـ صمٔمٖمر ايم٣ٌمومر )ؾمٝمٔمل ()يم٣ًمن 

 ( 6/481( )ضم٣مسمؿ 0839زمُمغم اهلٚمداين فمـ ايمُمٔمٌل )سمخ 

 ( 01/680()فم٣ًمىمر 8/050زمُمغم زمـ أزم٣من زمـ زمُمغم زمـ ٞمٔم٣من أزمق حمٚمد اخلزاصمل ) جمٜمقل ضم٣مل ( )ضم٤م 

 ( 0861()سمخ 6/674زمُمغم زمـ أيب صمٔمد فمـ ضمًـ )ضم٣مسمؿ 

 ص٣ميما فمـ أيب هريرة )جمٜمقل (زمُمغم زمـ أيب 

 ( 3/74زمُمغم زمـ أيب ىمٝم٣ًمن )ضم٤م 

 ( 0833( )سمخ 6/479زمُمغم زمـ أيب َمٝمٚمقن فمـ فمقم )ضم٣مسمؿ 

 ( 0808( )سمخ 6/476زمُمغم زمـ سمٝمؿ زمـ َمرة )ضم٣مسمؿ 

 (.072زمُمغم زمـ صم٣مزمر زمـ فمراب ايمٔمٌز ايمٕم٣مهمٗمل )صح٣ميب( )يقٞمس
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 زمُمغم زمـ ضمرب ايمٌزاز : صقازمف زممم سمٗمدم وهق )ؤمٝمػ صمدًا (

 ( 2/98( )ضم٤م 6/474زمُمغم زمـ ضمٙمٝمس ايمّمٌٔمل )ضم٣مسمؿ 

 ( 6/665زمُمغم زمـ طم٣مرصم٥م اجلٜمٛمل اظمدين )ؾمٝمٔمل ()يم٣ًمن 

 ( 6/665زمُمغم زمـ طمالد وايمد حيٝمك )صمٜمٙم٥م ازمـ ومْم٣من ()يم٣ًمن 

 (.3/29زمُمغم زمـ ديٛم٣مر )ضم٤م

زمُمغم زمـ زاذان فمـ رؾمديـ زمـ ؽمٔمد )وم٣مل ازمـ َمٔمكم : يمٝمس زمًمء، ووصٖمف ازمـ اجلقزي زم٣ميمتديمٝمس فمـ 

 (. 636()حتٖم٥م/6/476( )ضم٣مسمؿ 6/665يمّمٔمٖم٣مء ()يم٣ًمن ا

 ( 7/040زمُمغم زمـ زي٣مد ايمٌٙمخل )طمط 

 ( 6/662زمُمغم زمـ زي٣مد اخلراؽم٣مين )َمٛم٘مر احلدي٧م ومل يؼمك وم٣ميمف ايمذهٌل ووم٣مل ازمـ فمدي : يمف َم٣ميٛم٘مر()يم٣ًمن 

 ( 6/662زمُمغم زمـ زيد فمـ ازمـ فم٣ٌمس )يمٝمس زم٣مظمُمٜمقر وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ()يم٣ًمن 

 (.3/71د فمٌد ايمرمحـ ) جمٜمقل (ضم٤م زمُمغم زمـ زيد وايم

 ( 6/667()يم٣ًمن 6/673زمُمغم زمـ هيا فمـ زمٔمض ايمت٣مزمٔمكم )وم٣مل ازمـ َمٔمكم :ٓي٘مت٤م ضمديث٥م ()ضم٣مسمؿ 

 ( 0868( )سمخ 6/473زمُمغم زمـ ؽمٔمد اظمدين ) ضم٣مسمؿ 

 ( 0862( )سمخ 6/473زمُمغم زمـ ؽمٙمامن إٞمِم٣مري َمقلم صٖمٝمف زمٛم٦م فمٌد ايمرمحـ ) ضم٣مسمؿ 

 ( 6/667حمٚمد زمـ وراد )أو رداد( )جمٜمقيمقن وم٣ميمف احل٣مهمظ ()يم٣ًمن  زمُمغم زمـ ؽمٙمٚم٥م زمـ حمٚمد زمـ

 (.6/667زمُمغم زمـ ؽمٙمٝمامن اظمدين ؾمٝمٔمل )يم٣ًمن

 ( 8/051( )ضم٤م 4/475زمُمغم زمـ ص٣ميما ايمرَمقم )جمٜمقل ضم٣مل () ضم٣مسمؿ 

 ( 0869زمُمغم زمـ ص٣ميما فمـ فمْم٣مء ) سمخ 

 ( 6/667()يم٣ًمن 6/475سمؿ زمُمغم زمـ ؿمٙمح٥م اخلٛمًم أزمق ٞمٌم ايمُم٣مَمل )وم٣مل أزمقضم٣مسمؿ : يمٝمس زمف زمٟمس ()ضم٣م

 ( 6/477زمُمغم زمـ فم٣مصؿ ىمقدم )جمٜمقل ضم٣مل()ضم٣مسمؿ 
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 ( 6/472( )ضم٣مسمؿ 0446زمُمغم زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ ىمٔم٤م زمـ َم٣ميمؽ إٞمِم٣مري ) جمٜمقل ضم٣مل ( )سمخ 

 ( 4/668زمُمغم زمـ فمٌد ايمِمٚمد زمـ زمُمغم ايم٘مقدم )ؾمٝمٔمل ()يم٣ًمن 

 ( 6/472زمُمغم زمـ فمٌد اهلل أزمق سمقزمف ) جمٜمقل ضم٣مل ()ضم٣مسمؿ

 (.01/693 زمـ فمٌد اهلل أزمق ؽمٜمؾ ايمًٙمٚمل )فم٣ًمىمرزمُمغم

 ( 6/668زمُمغم زمـ فمٌد اهلل زمـ أيب أيقب ) جمٜمقل وم٣ميمف احل٣مهمظ ()يم٣ًمن 

 ( 6/495( )ضم٣مسمؿ 2/016زمُمغم زمـ فمٌد اهلل زمـ زمُمغم زمـ ي٣ًمر )ضم٤م 

 (01/649زمُمغم زمـ فمٌد اهلل زمـ ص٣ميما أزمق فمٌٝمد اهلل ايمٗمرر ايمزَمٔمل )فم٣ًمىمر

 ( 0840( ) سمخ 6/472زمُمغم زمـ فمٌد اهلل زمـ َم٘مٛمػ زمـ حمٝمِم٥م إٞمِم٣مري )ضم٣مسمؿ 

 ( 0832زمُمغم زمـ فمٌد اهلل فمـ صمده زمُمغم زمـ ي٣ًمر ) سمخ 

 ( .01/692زمُمغم زمـ فمٌٝمد اهلل زمـ أيب زم٘مرة ايمثٗمٖمل ) جمٜمقل ضم٣مل () فم٣ًمىمر 

 ( .2/010زمُمغم زمـ فمٌٝمد ايمٛم٣مصمل ) ضم٤م 

 ( 4/472ْمٝمٛمل )صح٣ميب ( )ضم٣مسمؿ زمُمغم زمـ فمٗمرزمف اجلٜمٛمل أزمق ايمٝمامن ايمٖمٙمً

 ( 6/477زمُمغم زمـ فمالء زمـ ززمر ايمُم٣مَمل ) ضم٣مسمؿ 

 (.01/634زمُمغم زمـ فمٚمر زمـ فمٌد ايمٔمزيز إَمقي )فم٣ًمىمر

 ( 0843()سمخ 6/472زمُمغم زمـ فمٝم٣مض فمـ ص٣ميما زمـ ذىمقان )ضم٣مسمؿ 

 ( 0842( )سمخ 6/477زمُمغم زمـ نم٣ميم٤م إؽمدي )ضم٣مسمؿ 

 ( 3/74زمُمغم زمـ نمقث ايمٔمٛمزي )ضم٤م 

()ؾم٣م 6/478زمُمغم زمـ ىمثغم زمـ فمٚمغم أزمق ؿمٙمح٥م إؽمدي وسمٗمدم دم زممم )وم٣مل أمحد وازمـ َمٔمكم :شمٗم٥م ()ضم٣مسمؿ 

060 ) 

 ( .3/450( ) ؽمغم 3/74زمُمغم زمـ ىمٔم٤م زمـ أيب أزمق أيقب احلٚمغمي زمٌمي )ضم٤م 
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 ( .3/76زمُمغم زمـ ىمٔم٤م زمـ فمجرة إٞمِم٣مري ) ضم٤م 

 ( 2/98زمُمغم زمـ ىمقؽم٨م أزمق ٞمٌم )ضم٤م 

 ( 3/74زمُمغم زمـ حمرز )ضم٤م 

 ( 6/668زمُمغم زمـ حمٚمد ايمً٘مري :صقازمف زممم سمٗمدم وهق ) ؤمٝمػ ()يم٣ًمن 

 ( 391( )ك 01/414زمُمغم زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ زيد إٞمِم٣مري )فم٣ًمىمر 

 ( 6/668زمُمغم زمـ َمًتٛمغم اجلٔمٖمل أزمق حمٚمد إزرق )ؾمٝمٔمل ()يم٣ًمن 

 زمُمغم زمـ َمٜمران اخلِم٣مف :صقازمف زممم سمٗمدم وهق )وٝمػ و ا هـ ( 

 ( 0831( )سمخ 2/010َمٜمٙم٤م فمـ فمٚمر زمـ فمٌد ايمٔمزيز )ضم٤م زمُمغم زمـ 

 (.077( )يقٞمس71زمُمغم زمـ ٞمي زمـ زمُمغم زمـ فمٚمرو اظمزين اظمٜمري )ت

 زمُمغم زمـ ٞمٔمامن زمـ أزم٣من زمـ زمُمغم أزمق حمٚمد ـ سمٗمدم دم ازمـ أزم٣من ـ .

 زمُمغم زمـ ٞمٔمامن زمـ زمُمغم زمـ ؽمٔمد إٞمِم٣مري ـ هق ازمـ أزم٣من اظمتٗمدم واهلل أفمٙمؿ ـ

 ( .01/404زمـ فمعم زمـ حمٚمد ايمٛمٔمامين اظمٗمرئ )فم٣ًمىمر زمُمغم زمـ ٞمٔمامن 

 ( 0851زمُمغم زمـ يزيد ايمّمٌٔمل )صح٣ميب () سمخ 

 ( 6/481( )ضم٣مسمؿ 3/74زمُمغم زمـ ي٣ًمر اظمدين )ضم٤م 

 (.6/480زمُمغم َمقلم اظم٣مزٞمٝمكم )ضم٣مسمؿ

 (6/669زمُمغم َمقلم زمٛمل ه٣مؾمؿ فمـ إفمٚمش ) جمٜمقل وم٣ميمف ايمٔمٗمٝمقم ()يم٣ًمن 

 (.01/402()فم٣ًمىمر6/480)ضم٣مسمؿزمُمغم َمقلم َمٔم٣موي٥م زمـ زم٘مر 

 (.0836()سمخ 6/481زمُمغم َمقلم َمٔم٣موي٥م ؾم٣مَمل فمـ زمٔمض ايمِمح٣مزمف ) ضم٣مسمؿ 

 ( 0807( ) سمخ 6/476زمُمغمان زمـ أيب زمُمغم َمقلم ايمززمغم )ضم٣مسمؿ 

 ( 053زمُمغمان زمـ إؽمامفمٝمؾ أزمق إؽمامفمٝمؾ ايم٘مقدم )وشمٗمف ايمٔمجقم ()فم٨م /
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 .(051زمٖم٣م زمـ إزمراهٝمؿ زمـ يقؽمػ زمـ رَمّم٣من ايمٛمْمروين)فمٙمامء 

 (.078( )ىم٣من يٖمٜمؿ احلدي٧م وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( )يقٞمس448زمٗم٣مء زمـ ؽمالَم٥م زمـ حمٚمد أزمق وم٣مؽمؿ اظمٌمي )ت

 (.079( )يقٞمس463زمٗمل زمـ فم٣مص ايمٗمراؿمل )ت

 (.681زمٗمل زمـ وم٣مؽمؿ زمـ فمٌد ايمرؤوف أزمق طم٣ميمد إٞمديمز )صف/

ازمـ زمُم٘مقال: َمـ ( ) وم٣مل 672زمٗمل زمـ خمٙمد إٞمديمز أزمق فمٌد ايمرمحـ احل٣مهمظ ص٣مضم٤م اظمًٛمد ايم٘مٌغم )ت

ضمٖم٣مظ اظمحدشمكم وأئٚم٥م ايمديـ وايمزه٣مد ايمِم٣محلكم، ووم٣مل فمقم زمـ أمحد: َمع شمٗمتف ووٌْمف وإسمٗم٣مٞمف واضمتٖم٣ميمف دم 

احلدي٧م وصمقدة ؾمٝمقطمف، همِم٣مرت سمقايمٝمػ هذا اإلَم٣مم ايمٖم٣موؾ ومقافمد يمإلؽمالم ٓ ٞمٓمغم هل٣م.. وأشمٛمقا فمٙمٝمف ىمثغمًا 

 (.04/685( ) ؽمغم 01/453() فم٣ًمىمر 680ووم٣مل ازمـ يقٞمس: ىم٣مٞم٦م يمف رضمٙم٥م وؿمٙم٤م َمُمٜمقر( )صف/

 (.679زمٗمل زمـ ٞمٚمر زمـ زمٗمل ايمٗمٝمز أزمق فمٌد اهلل فمٛمف أزمق حمٚمد زمـ أضمدب )صف/

 (.2/009( )ضم٤م6/342زمٗمٝم٥م زمـ ؾمٔم٣ٌمن ايمزهراين زمٌمي فمـ شم٣مزم٦م )ضم٣مسمؿ

 (.7/067()طمط8/053زمٗمٝم٥م زمـ َمٜمران ايمزٞمدروذي )ضم٤م

 (.6/645ؽ()يم٣ًمنزم٘م٣مر أزمق يقٞمس ايمٗم٣مهمالين )وم٣مل ازمـ فمدي: أرصمق أٞمف َمتامؽم

 (.6/301زم٘م٣مر ايمثٗمٖمل فمـ حمٚمد زمـ فمقم )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ

 زم٘م٣مر ايمًغميٛمل: هق ازمـ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل .

 (.6/301زم٘م٣مر ايمٖمزاري فمـ ضمًـ )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ

 (.6/640زم٘م٣مر زمـ أيب زم٘مر احليَمل )ؾمٝمٔمل( )يم٣ًمن

 (.036ٌد اهلل)فمٙمامء زم٘م٣مر زمـ أمحد زمـ زم٘م٣مر زمـ ؽمٔمٝمد زمـ ضمًكم زمـ فم

 (.6/641)يم٣ًمن -يٟميت دم زم٘مر –زم٘م٣مر زمـ أؽمقد ايمٔمٌدي ايم٘مقدم 

 زم٘م٣مر زمـ زمُمغم زمـ َمًٙمؿ هق ازمـ فمٌد اهلل زمـ زمُمغم ـ يٟميت ـ 

 (.034زم٘م٣مر زمـ زم٘مر زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ ؽمدوس ايمذهقم ايمٔمراومل)فمٙمامء 
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 (.6/300()ضم٣مسمؿ01/421زم٘م٣مر زمـ زمالل ايمٔم٣مَمقم )فم٣ًمىمر

َم٘محقل )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ووم٣مل ايمذهٌل : جمٜمقل وذا ٞمًخ٥م زم٘م٣مر زمـ متٝمؿ فمـ 

 (.6/640()يم٣ًمن6/318زم٣مؿمٙم٥م()ضم٣مسمؿ

 (.6/640زم٘م٣مر زمـ صم٣مرؽم٦م اظمدين: واؽمؿ أزمٝمف حمٚمد )صدوق( يٟميت )يم٣ًمن

 (.6/040()ؾمٝمخ0/647()ذىمر648زم٘م٣مر زمـ ضمًـ زمـ فمثامن ايمٔمٛمػمي )ت

 (.8/356زم٘م٣مر زمـ ضمِمٝم٤م ايمراَمل زمٌمي )ضم٤م

 (.6/640٘مل فمـ ازمـ صمري٨م زمخػم َمٛم٘مر)يم٣ًمنزم٘م٣مر زمـ رزم٣مح اظم

 (.2/019زم٘م٣مر زمـ رؾمٝمد )ضم٤م

 (.6/640زم٘م٣مر زمـ زىمري٣م فمـ إصمٙما )َمٛم٘مر احلدي٧م وم٣ميمف إزدي()يم٣ًمن

 (.6/646زم٘م٣مر زمـ زي٣مد اخلزاز ايم٘مقدم )ؾمٝمٔمل()يم٣ًمن

 (.6/318()ضم٣مسمؿ0918زم٘م٣مر زمـ ؽمٗمغم ايمٌٌمي اظم٣مزين )جمٜمقل ضم٣مل()سمخ

 (.6/317()ضم٣مسمؿ0899)سمخ زم٘م٣مر زمـ ؽمالم ايمٔمٛمزي فمـ فمقم

زم٘م٣مر زمـ ؾمٔمٝم٤م دَمُمٗمل ايمٔمٌدي ؾمٝمٔمل )وم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن: يروي فمـ ايمثٗم٣مت َم٣م يمٝمس َمـ ضمديثٜمؿ ٓ جيقز 

 (.6/646اإلضمتج٣مج زمف ووم٣مل اجلقزصم٣مين : َمٛم٘مر صمدًا( )يم٣ًمن

 (.0913()سمخ6/318زم٘م٣مر زمـ فمٌد ايمرمحـ ايمٌ٘مراوي ايمٌٌمي فمـ ضمًـ )ضم٣مسمؿ

 (.6/319زم٘م٣مر زمـ فمٌد ايمرمحـ اظم٘مل )ضم٣مسمؿ

 . -هق ايمٝمامين أيت اؽمؿ صمده وه٤م  –زم٘م٣مر زمـ فمٌد اهلل ايمٝمامَمل فمـ وه٤م  

 (.6/646()يم٣ًمن6/301زم٘م٣مر زمـ فمٌد اهلل زمـ زمن ايمٗمرر )صدوق وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ

 -سمٗمدم همٝمٚمـ صمده زمن-زم٘م٣مر زمـ فمٌد اهلل زمـ زم٘م٣مر زمـ ويمٝمد زمـ زمن أزمق فمٌد ايمرمحـ ايمٗمرر 

 (.01/424)فم٣ًمىمر
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ٌد اهلل زمـ فمٌٝمدة ايمرزمذي )وم٣مل ايمٌخ٣مري : سم٘مٙمؿ همٝمف َمـ أصمؾ فمٚمف َمقؽمك زمـ فمٌٝمدة ووشمٗمف ازمـ َمٔمكم زم٘م٣مر زمـ فم

 (.6/644وازمـ ضم٣ٌمن()يم٣ًمن

 (.030زم٘م٣مر زمـ فمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ زىمغم ايمِمقاف ايم٘مٛمدي)فمٙمامء 

 (.041()ؾم٣م97()سمؿ6/318زم٘م٣مر زمـ فمٌد اهلل زمـ وه٤م ايمِمٛمٔم٣مين )وشمٗمف أمحد وازمـ َمٔمكم()ضم٣مسمؿ

 (.6/646()يم٣ًمن6/319ـ فمٌد اهلل زمـ حيٝمك )وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: يمٝمس زم٣ميمٗمقي()ضم٣مسمؿزم٘م٣مر زم

-أـمٛمف ازمـ فمٌد اهلل زمـ زمن -زم٘م٣مر زمـ فمٌد اظمٙمؽ زمـ ويمٝمد زمـ زمن ايمٌني )وم٣مل أزمقضم٣مسمؿ: صدوق(

 (.6/644)يم٣ًمن

 (.6/301زم٘م٣مر زمـ فمت٥ٌم فمـ َم٘محقل )ضم٣مسمؿ

 (.6/644)يم٣ًمن(6/317زم٘م٣مر زمـ فمثامن فمـ صم٣مزمر)جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ

 (.6/300زم٘م٣مر زمـ فمالء )ضم٣مسمؿ

 (.01/497زم٘م٣مر زمـ فمقم زمـ رزم٣مح ايمري٣مضمل )فم٣ًمىمر

()روى فمٛمف مجع 671زم٘م٣مر زمـ ومتٝم٥ٌم زمـ أؽمد زمـ فمٌٝمد اهلل ايمٌ٘مراوي ايمٌٌمي أزمق زم٘مر)ت

 (..06/599( )ؽمغم01/428نمٖمغم()فم٣ًمىمر

 (.6/644زم٘م٣مر زمـ ىمردم ايم٘مقدم )ؾمٝمٔمل()يم٣ًمن

 (.98( )سمؿ0915( )سمخ2/018يـ )جمٜمقل( )ضم٤مزم٘م٣مر زمـ َم٣مه٣من فمـ أٞمس زمـ ؽمغم

 (.031زم٘م٣مر زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ إؽمح٣مق زمـ ضمًكم زمـ إزمراهٝمؿ)فمٙمامء 

 (.01/473زم٘م٣مر زمـ حمٚمد زمـ زم٘مر )فم٣ًمىمر

 (.6/317()ضم٣مسمؿ2/019زم٘م٣مر زمـ حمٚمد زمـ صم٣مرؽم٦م اظمٗمرئ ايمٛمحقي )ٓ زمٟمس زمف وم٣ميمف أزمق زرفم٥م()ضم٤م

 (.6/643زم٘م٣مر زمـ حمٚمد زمـ ؾمٔم٥ٌم )يم٣ًمن
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()وم٣مل زمـ َمٔمكم: يمٝمس زمف زمٟمس، ووم٣مل أزمق 663ر زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ ؽمغميـ ايمًغميٛمل )تزم٘م٣م 

زرفم٥م: ذاه٤م احلدي٧م روى أضم٣مدي٧م َمٛم٣مىمغم ووم٣مل ايمٌخ٣مري: يت٘مٙمٚمقن همٝمف، ووم٣مل ازمـ فمدي: ٓ يت٣مزمع فمعم 

 (.632( )حتٖم٥م/6/643رواي٣مسمف ىمٙمٜم٣م، ووم٣مل احل٣مهمظ: ؤمٝمػ()يم٣ًمن

 (.6/319)ؤمٝمػ()سمٗمدم دم ازمـ فمٌد اهلل زمـ حيٝمك()ضم٣مسمؿ -مه٣ممزم٘م٣مر زمـ حيٝمك زمـ أطمل 

 (.427زم٘م٣مر زمـ يقٞمس أزمق يقٞمس ايمرام: هق اخلِم٣مف )ومط

 (.6/645زم٘م٣مر زمـ يقٞمس اخلِم٣مف )َمٛم٘مر احلدي٧م وم٣ميمف إزدي()يم٣ًمن

 (.6/645زم٘م٣مر ؾمٝمخ اظمٗم٣مٞمٔمل )سم٣ميمػ()يم٣ًمن

 (.6/301زم٘م٣مر فمـ فم٘مرَم٥م)جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ

 (.3/73ين )ضم٤مزم٘متؾ اخلقٓ

 (.656زم٘مر أزمق فمْمٝم٥م إؾمجٔمل )وم٣مل احل٣مهمظ: جمٜمقل( )حتٖم٥م/

 (.6/654زم٘مر إرومط )ؾمٝمٔمل()يم٣ًمن

 زم٘مر إفمٛمؼ: هق ازمـ رؽمتؿ.

 (.7/92زم٘مر زمـ إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد أزمق وم٣مؽمؿ ايمرزاز )طمط

 (.364زم٘مر زمـ أيب زم٘مر زمـ فمٌد اهلل زمـ حمٚمد )خم٤م/

 (.01/478زم٘مر زمـ أيب زم٘مر زمـ يزيد إَمقي )فم٣ًمىمر

 (.6/649زم٘مر زمـ أيب ضمٌٝم٥ٌم )ؾمٝمٔمل()يم٣ًمن

 (.465زم٘مر زمـ أيب زهغم ايمثٗمٖمل سم٣مزمٔمل )جمٜمقل ضم٣مل()ؿمػمي

 (.0814()سمخ6/490زم٘مر زمـ أيب همرات اظمديٛمل ىمقدم )ضم٣مسمؿ

 (.0/645()ذىمر6/421()ؾمٝمخ688زم٘مر زمـ أمحد احلٛمٓمقم )ت

 (.663زم٘مر زمـ أمحد ايمزهري اظمٔمٚمر )ؽمٜمؿ



431 
 

 (.6/647إؾم٨م أزمق حمٚمد ايمٔمٌدي )ؤمٖمف ايمٛمج٣مر()يم٣ًمن زم٘مر زمـ أمحد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ زي٣مد

 (.038زم٘مر زمـ أمحد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ وز)فمٙمامء 

 (.7/95زم٘مر زمـ أمحد زمـ إدريس أزمق فمٚمر ايمٛمخ٣مس اخلّمٝم٤م )طمط

 (.407زم٘مر زمـ أمحد زمـ زم٣مزمٙمقس أزمق زم٘مر ايمػمٞمقي )خم٤م/

 (.7/043زم٘مر زمـ أمحد زمـ زم٘م٣مر اظمٗمرئ أزمق فمٝمًك ايمٌٕمدادي )وشمٗمف اخلْمٝم٤م()طمط

 ( .7/043() طمط 454زم٘مر زمـ أمحد زمـ زم٘م٣مر زمـ زمٛم٣من أزمق فمٝمًك اظمٗمرئ وشمٗمف اخلْمٝم٤م ) ت 

زم٘مر زمـ أمحد زمـ ضمٖمص ايمتٛمز ايمُمٔمراين : هق ازمـ حمٚمد زمـ ضمٖمص )شمٗم٥م ضمًـ احلدي٧م وم٣ميمف ازمـ 

 (.002( )نمرزم٣مء/01/477()فم٣ًمىمر05/418يقٞمس()ايمًغم

 (.097ٝم٣ًمزمقر/زم٘مر زمـ أمحد زمـ زىمري٣م أزمق فمٚمرو ايمُم٣مهد ايمٔمدين )ٞم

 (.6/647زم٘مر زمـ أمحد زمـ ؽمخٝم٤م ايمٗمزاز )وم٣مل ضمًـ زمـ فمقم ايمٌٌمي : همٝمف ٞمٓمر()يم٣ًمن

( 600زم٘مر زمـ أمحد زمـ ؽمٔمدويف ايمْم٣مرضمل ايمٌٌمي ايمٔم٣مئذي )شمٗم٥م هم٣موؾ زاهد وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل( )ؽمٜمؿ رومؿ/

 (.416( )إرؾم٣مد/6/239)ضم٣ٌمن 

 (.8/051زم٘مر زمـ أمحد زمـ ؽمٔمٝمد ايم٣ٌمهقم )ضم٤م

 ؽمٔمٝمد ايمٔم٣مئذي ـ سمٗمدم همٝمٚمـ صمده ؽمٔمدويف.زم٘مر زمـ أمحد زمـ 

 (.07/58زم٘مر زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمٌدوس ايمٛمًقي )جمٜمقل ضم٣مل()ؽمغم

 (.308زم٘مر زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ ٞمي أزمق ؽمٔمد ايمرزيٛمجل )وشمٗمف ايمٖم٣مرد()خم٤م/

 (.6/642()يم٣ًمن7/95زم٘مر زمـ أمحد زمـ حمٚمل ايمقاؽمْمل أزمق وم٣مؽمؿ )جمٜمقل ضم٣مل()طمط

٣مؾمٚمل َمقٓهؿ أزمق حمٚمد ايمٌٌمي )شمٗم٥م وم٣ميمف زم٘مر زمـ أمحد زمـ َمٗمٌؾ اهل

 (.03/615()ؽمغم609ايمدارومْمٛمل()ؽمٜمؿ
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زم٘مر زمـ إدريس زمـ ضمج٣مج زمـ ه٣مرون أزمق وم٣مؽمؿ إزدي احلجري )ىم٣من همٗمٝمٜم٣ًم وم٣ميمف ازمـ 

 (.081()رصم٣مل ايمْمح٣موي()يقٞمس627يقٞمس()ت

 (.6/648زم٘مر زمـ أؽمق ايمْم٣مئل أزمق َمٛمٜم٣مل زمٌمي )ؾمٝمٔمل()يم٣ًمن

 ويٗم٣مل: زم٘م٣مر )وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ : صدوق ووم٣مل ايمدارومْمٛمل: يمٝمس زم٣ميمٗمقي وؤمٖمف ازمـ زم٘مر زمـ أؽمقد ايمٔم٣مئذ ايم٘مقدم

 (.6/647( )يم٣ًمن6/486صمقزي وإزدي()ضم٣مسمؿ

أزمق فمٌٝمدة ايمٛم٣مصمل )ىمذزمف ازمـ َمٔمكم ونمغمه، ووم٣مل احل٣مهمظ: واه  -أو ازمـ أيب أؽمقد -زم٘مر زمـ أؽمقد

 (.637()حتٖم٥م/6/647ؤمٝمػ()يم٣ًمن

 (.6/648ؾمٝمٔمل()يم٣ًمنزم٘مر زمـ أؾمٔم٧م ايم٘مقدم أزمق إؽمامفمٝمؾ )

 (.2/016زم٘مر زمـ أفمٛمؼ أزمق فمت٥ٌم )ضم٤م

 (.0781()سمخ6/480زم٘مر زمـ أَمٝم٥م ايمّمٚمري )يمف صح٥ٌم وم٣ميمف ازمـ أيب ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ

 (.6/648زم٘مر زمـ أيٚمـ ايمٗمٝمز)جمٜمقل وم٣ميمف اخلْمٝم٤م()يم٣ًمن

 (.8/032زم٘مر زمـ أيقب ايمًختٝم٣مين )ضم٤م

 (.7/95زم٘مر زمـ أيقب زمـ أمحد أزمق إؽمح٣مق ايمٗمٛمْمري )طمط

 (.8/051زمحر ايمٔمٚمري )ضم٤مزم٘مر زمـ 

 (.6/486زم٘مر زمـ زمُمغم ايمؼمَمذي ايمٔمًٗمالين )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ

زم٘مر زمـ زم٘م٣مر أزمق فمٚمرو ايمٗمٝمز )وه٣مه ازمـ َمٔمكم وازمـ صم٣مرود وايمٛم٣ًمئل وؤمٖمف أزمق ضم٣مسمؿ وازمٛمف وايم٣ًمصمل 

 (.6/648ونمغمهؿ ووشمٗمف ازمـ ضم٣ٌمن وايمٛمٌٝمؾ وأؾمٜمؾ()يم٣ًمن

 (.6/649()يم٣ًمن8/032ٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٤مزم٘مر زمـ صمدان فمـ وه٤م زمـ أزم٣من )جم

 (.6/649)يم٣ًمن -يٟميت –زم٘مر زمـ صمٛم٣مح ايم٘مقدم أزمق حمٚمد )ؾمٝمٔمل( وهق ازمـ حمٚمد زمـ صمٛم٣مح 
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زم٘مر زمـ ضمٌٝم٤م إمحز ايمٌجقم ايم٘مقدم أزمق َمريؿ ايم٣ٌمهقم ايمًٜمٚمل)وم٣مل ازمـ َمٔمكم: 

 (.6/649()يم٣ًمن6/484()ضم٣مسمؿ043شمٗم٥م()ؾم٣م

 (.6/046زمق ضم٣مسمؿ:جمٜمقل يمٝمس زمًمء()ضم٣مسمؿزم٘مر زمـ ضمذمل: هق ايمذي ومٌٙمف)وم٣مل أ

 (.6/484زم٘مر زمـ ضمران ايمرهم٣مء )جمٜمقل ضم٣مل()ضم٣مسمؿ

 (.6/631زم٘مر زمـ ضمرب ايمُمٝم٣ٌمين َمقٓهؿ )ؾمٝمٔمل()يم٣ًمن

 (.6/631زم٘مر زمـ طم٣ميمد ايم٘مقدم )ؾمٝمٔمل()يم٣ًمن

 (.6/631()يم٣ًمن7/96()طمط6/0398زم٘مر زمـ طمداش أزمق ص٣ميما )ووم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن: رزمام طم٣ميمػ()ضم٣مسمؿ

 (.6/630ـ ضم٣ًمن أزمق ضمٖمص إؾم٨م )يم٣ًمنزم٘مر زمـ طمْم٣مب زم

 (.6/483()ضم٣مسمؿ0787زم٘مر زمـ طمٛمٝمس فمـ أيب ايمدرداء )سمخ

 (.6/485زم٘مر زمـ طمقط ايمٝمُم٘مري )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ

 (.6/483()ضم٣مسمؿ079زم٘مر زمـ داب ايمٙمٝمثل اظمدين )سمخ

 (.6/630()يم٣ًمن6/486زم٘مر زمـ رؽمتؿ أزمق فمت٥ٌم إفمٛمؼ )ؤمٖمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ

 (.6/630زي٣مد ايم٣ٌمهقم)وم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن: دصم٣مل يّمع احلدي٧م()يم٣ًمنزم٘مر زمـ 

 (.672زم٘مر زمـ ؽمٔمٝمد ايمٗمرؿمٌل فمـ أيب زىمري٣م زمـ فم٣مئذ )صف/

 (.080( )يقٞمس647زم٘مر زمـ ؽمٔمٝمد زمـ فمٌد اهلل زمـ زم٘مر اخلقٓين إؽمدي اظمٌمي إضمرب أزمق فمٌد اهلل )ت

 (.092زم٘مر زمـ ؽمٙمٝمؿ فمـ فمٌد احل٘مٝمؿ ايمًدود )جمٜمقل()َمل

ؽمٙمٝمامن ايمٌٌمي أزمق حيٝمك إؽمقاري )جمٜمقل زم٘مر زمـ 

 (.6/636()يم٣ًمن8/038()ضم٤م6/487ضم٣مل()ضم٣مسمؿ

 (.0/645زم٘مر زمـ ؽمٙمٝمٚم٥م زمـ واومد ايمتٚمٝمٚمل )ذىمر

 (.6/636زم٘مر زمـ ؽمامك إؽمدي ىمقدم )ؾمٝمٔمل()يم٣ًمن
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 (.6/636()يم٣ًمن7/93زم٘مر زمـ ؽمٚمٝمدع )وم٣مل ايمذهٌل: ٓ ئمرف()طمط

()ؤمٝمػ وم٣ميمف ايمٛم٣ًمئل ونمغمه، ووم٣مل 687قلم زمٛمل ه٣مؾمؿ )تزم٘مر زمـ ؽمٜمؾ زمـ إؽمامفمٝمؾ ايمدَمٝم٣مؿمل أزمق حمٚمد َم

احل٣مهمظ: ؤمٖمف ايمٛم٣ًمئل وومقاه نمغمه، ومل يتٜمٚمف أضمد 

 (.638( )حتٖم٥م/086()يقٞمس01/479()فم٣ًمىمر6/636زم٣ميم٘مذب()يم٣ًمن

 (.01/480زم٘مر زمـ ؽمٜمؾ زمـ حمٚمد ايمرومل ايمقراق )فم٣ًمىمر

 (.7/92()وشمٗمف اخلْمٝم٤م()طمط315زم٘مر زمـ ؾم٣مذان زمـ زم٘مر أزمق وم٣مؽمؿ اظمٗمرئ )ت

 (.6/634زم٘مر زمـ ذود: هق ازمـ فمٌد اهلل زمـ ذدود ايمِمٛمٔم٣مين )ىمذزمف ازمـ َمٔمكم ونمغمه()يم٣ًمن

 زم٘مر زمـ ذوس: هق ازمـ ذود.

 (.083زم٘مر زمـ ذيا اظمٌمي فمـ طم٣ميمد زمـ ٞمجٝما )يقٞمس

 (.01/480()جمٜمقل ضم٣مل( )فم٣ًمىمر453زم٘مر زمـ ؾمٔمٝم٤م زمـ زم٘مر زمـ حمٚمد زمـ أيقب أزمق ويمٝمد ايمٗمرر )ت

 (.6/635ـ َمقؽمك زمـ صمٔمٖمر )جمٜمقل وم٣ميمف إزدي()يم٣ًمنزم٘مر زمـ ص٣ميما فم

 (.8/038زم٘مر زمـ صدوم٥م أزمق صدوم٥م )ضم٤م

 (.6/637()يم٣ًمن6/488زم٘مر زمـ فمٌد ايمرمحـ اظمزين )جمٜمقل ضم٣مل ووم٣مل أزمق زرفم٥م:ٓ أفمرهمف()ضم٣مسمؿ

 (.047زم٘مر زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ ؽمٙمٚم٥م زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ حمٚمد ايمٌٜمٛمز: )فمٙمامء 

زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ فمٌٝمد اهلل ازمـ أيب َمٜم٣مصمر )وم٣مل ايمٌزار: يمٝمس َمٔمروهم٣ًم زم٣ميمٛمٗمؾ وإن ىم٣من َمٔمروهم٣ًم زم٘مر زمـ فمٌد ايمٔمزيز 

 (.01/486()فم٣ًمىمر6/637زم٣ميمٛم٤ًم()يم٣ًمن

 (.65زم٘مر زمـ فمٌد اهلل ازمـ اطم٦م فمٌد ايمٔمزيز زمـ أيب داود .)جمٜمقل()ذيؾ

 (.6/635زم٘مر زمـ فمٌد اهلل احليَمل ايم٘مقدم )ؾمٝمٔمل()يم٣ًمن

 (.6/635ىمقدم )ؾمٝمٔمل()يم٣ًمنزم٘مر زمـ فمٌد اهلل احلٛمٖمل 

 (.8/038زم٘مر زمـ فمٌد اهلل ايمٗمٝمز)ضم٤م
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 (.6/632زم٘مر زمـ فمٌد اهلل زمـ ذود ايمِمٛمٔم٣مين )ىمذزمف ازمـ َمٔمكم( )يم٣ًمن

 (.085زم٘مر زمـ فمٌد اهلل زمـ صح٣مر ايمٕم٣مهمٗمل )يقٞمس

 (.6/688زم٘مر زمـ فمٌد اهلل زمـ يمٝم٧م ايمٌٌمي )شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم()ضم٣مسمؿ

 (.6/632أزمق فمقم احل٣ٌمل ايمرازي )وم٣مل احل٣مىمؿ: ضمدث زم٣مظمٛم٣مىمغم( )يم٣ًمنزم٘مر زمـ فمٌد اهلل زمـ حمٚمد ايمٗم٣م  

 (.0/642زم٘مر زمـ فمٌد اهلل زمـ واوا أزمق حمٚمد ايمقدم )ذىمر

 (.6/632()يم٣ًمن8/039زم٘مر زمـ فمٌد اهلل فمـ فمقم زمـ أيب ؽم٣مري٥م )ؤمٖمف إزدي( )ضم٤م 

 زم٘مر زمـ فمٌد اهلل فمـ َم٣ميمؽ: هق ازمـ فمٌد اهلل زمـ ذود )َمؼموك( سمٗمدم.

 (.6/637فمٌد اظمٙمؽ )يم٣ًمن زم٘مر زمـ

 -يٟميت-زم٘مر زمـ فمٌد ايمقه٣مب ايمٗمزاز: هق ازمـ حمٚمد زمـ فمٌد ايمقه٣مب

 (.6/491()ضم٣مسمؿ0799زم٘مر زمـ فمثامن ايمػمؽم٣مين)وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ ٓ زمٟمس زمحدي٧م( )سمخ

 (.664زم٘مر زمـ فمقم زمـ حمٚمد ايمِمٝمدٓين )وم٣مل أزمق حمٚمد ايمٌٌمي: يمٝمس زم٣مظمر ( )ؽمٜمؿ

 (.082ٛمف مج٣مفم٥م( )يقٞمسزم٘مر زمـ فمٚمرو اظمٔم٣مهمري اظمٌمي )فم

 (.0810()سمخ6/490زم٘مر زمـ فمٝم٣مض فمـ حمٚمد زمـ أيب ذئ٤م )ضم٣مسمؿ

 (.8/039زم٘مر زمـ فمٝمًك أزمق زممم )ضم٤م 

 (.6/637زم٘مر زمـ فمٝمًك اظمروزي )جمٜمقل وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل()يم٣ًمن

( )وم٣مل أزمق فمقم ايمٕم٣ًمين: هق 353زم٘مر زمـ فمٝمًك زمـ ؽمٔمٝمد زمـ أمحد ايم٘مٛمدي ايمزاهد أزمق صمٔمٖمر ايمٗمرؿمٌل )ت

وَمٔمٙمٚمل.. مل سمر فمٝمٛمل َمثٙمف ٞمً٘م٣ًم وزهدًا وصٝم٣مٞم٥م يمٛمٖمًف.. اطمتٙمٖم٦م إيمٝمف مخس ؽمٛمكم دم سمٔمٙمؿ ايمٖمٗمف ؾمٝمخل 

 (.677وإدب...( )صف/

 (.6/638()يم٣ًمن660زم٘مر زمـ همّمؾ أزمق حمٚمد اهلالرم )وم٣مل أزمق حمٚمد ايمٌٌمي: يمٝمس زم٣مظمر ()ؽمٜمؿ

 (.048زم٘مر زمـ همّمؾ زمـ َمقؽمك زمـ َمْمروح اظمٔم٣مهمري ايمٛمٔم٣مرم)فمٙمامء 
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 (.6/638همْمر زمـ طمٙمٝمٖم٥م أزمق فمٚمرو ايم٘مقدم )ؾمٝمٔمل()يم٣ًمنزم٘مر زمـ 

 (.087( )يقٞمس677زم٘مر زمـ وم٣مؽمؿ زمـ ومّم٣مفم٥م ايمٗمّم٣مفمل ايمٖم٣مراين أزمق همّمؾ اظمٌمي آؽم٘مٛمدراين )ت

 (.3/75()ضم٤م6/638()يم٣ًمن024زم٘مر زمـ ومرواش ايم٘مقدم )وشمٗمف ايمٔمجٝمقم()فم٨م

 (.01/485زم٘مر زمـ ومغماط ومحٝمط )فم٣ًمىمر

 (.3/73ٌمي )ضم٤مزم٘مر زمـ ومٝمس أزمق ايمِمديؼ ايمٛم٣مصمل زم

( 6/638زم٘مر زمـ ومٝمس أزمق ومٝمس اجلرَمل )وم٣مل إزدي: َمٛم٘مر احلدي٧م()يم٣ًمن

 (.6/490)ضم٣مسمؿ2/01499)ضم٤م

 زم٘مر زمـ ومٝمس فمـ حمٚمد زمـ زي٣مد اجلٚمحل )هق اجلرَمل اظمتٗمدم(.

 (.6/638زم٘مر زمـ ىمرب ايمِمغمدم )ؾمٝمٔمل()يم٣ًمن

 (.6/639زم٘مر زمـ ىمردم ايم٘مقدم )ؾمٝمٔمل()يم٣ًمن

 (.6/490ضم٣مل()ضم٣مسمؿ زم٘مر زمـ ىمٙمٝم٤م ايمٙمٝمثل )جمٜمقل

 (.0804()سمخ6/496زم٘مر زمـ َمٌمم فمـ حيل)ضم٣مسمؿ

 (.6/651زم٘مر زمـ حمٚمد أزمق ايمقهم٣مء فمـ ايمْمػماين زمخػم زم٣مؿمؾ )يم٣ًمن

 (.8/035زم٘مر زمـ حمٚمد ايمّمٌل )ضم٤م

 (.6/494()ضم٣مسمؿ8/037زم٘مر زمـ حمٚمد ايمٔم٣مزمد )ضم٤م

 (.6/639زم٘مر زمـ حمٚمد زمٌمي فمـ زي٣مد )ؤمٖمف إزدي()يم٣ًمن

 (6/651()اطمتٙمط زمآطمره()يم٣ًمن462إزمراهٝمؿ أزمق وم٣مؽمؿ اإلؽم٘مٛمدٓين)تزم٘مر زمـ حمٚمد زمـ 

 (.362زم٘مر زمـ حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ فمقم أزمق فمثامن ايمُم٣مَمل )خم٤م/

زم٘مر زمـ حمٚمد زمـ أيب ؽمٔمٝمد زمـ فمزيز ايمٝمحِمٌل أزمق زم٘مر ايمٝمٛمُمتل إٞمديمز ) وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: َمـ أهؾ اظمٔمرهم٥م 

 (.678( )صف/501وايمذىم٣مء وايمٛمٌؾ( )ت



437 
 

) وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمـ أهؾ  -ازمـ َمُم٣مط -ٚمد زمـ أمحد زمـ فمٌٝمداهلل ايمرفمٝمٛمل أزمق صمٔمٖمر ايمٗمرؿمٌلزم٘مر زمـ حم

 (.675اظمٔمرهم٥م وايمٝمٗمٓم٥م( )صف/ 

( 639زم٘مر زمـ حمٚمد زمـ زمٗمٝم٥م : وهق ازمـ حمٚمد زمـ فمدي زمـ ضمٌٝم٤م أزمق فمثامن اظم٣مزين ايمٛمحقي راهميض )ت

 (.639( )حتٖم٥م/06/671( ) ؽمغم 7/94)َمُمٜمقر ( ) طمط 

 (.361زمـ حمٚمد زمـ زم٘مر أزمق زم٘مر ايمْمقد ايمٛمقهم٣مين )وشمٗمف ايمٖم٣مرد()خم٤م/زم٘مر 

 (.01/485زم٘مر زمـ حمٚمد زمـ زم٘مر زمـ طمريؿ أزمق وم٣مؽمؿ اظمزي ايمْمرائٖمل )جمٜمقل ضم٣مل()فم٣ًمىمر

 (.0/645زم٘مر زمـ حمٚمد زمـ زم٘مر زمـ حمٚمد أزمق حمٚمد ايمٔمٛمػمي )ذىمر

 ( .02/492ؽمغم  ( )481زم٘مر زمـ حمٚمد زمـ صمٔمٖمر زمـ راه٤م أزمق فمٚمر ايمٛمًٖمل اظم٠مذن )ت 

 (.6/651زم٘مر زمـ حمٚمد زمـ صمٛم٣مح فمـ َمقؽمك زمـ صمٔمٖمر )راهميض()يم٣ًمن

 زم٘مر زمـ حمٚمد زمـ ضمٖمص )سمٗمدم همٝمٚمـ اؽمؿ أزمٝمف أمحد زمـ ضمٖمص(.

() وم٣مل ايمًٚمٔم٣مين: َم٣م فمٙمٚم٦م زمف زمٟمؽم٣ًم ووم٣مل 438زم٘مر زمـ حمٚمد زمـ محدان ايمِمغمدم ايمدومخًٛمل أزمق أمحد )ت

 (.399()ك05/553()ؽمغم092احل٣مىمؿ: حمدث طمراؽم٣من دم فمٌمه( )ٞمٝم٣ًمزمقر/

 (.7/92زم٘مر زمـ حمٚمد زمـ هي زمـ ي٣مؽمكم أزمق أمحد ايمٔمْم٣مر )طمط

 (.6/639زم٘مر زمـ حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ إزدي أزمق حمٚمد ايمٔم٣مَمري )وشمٗمف ايمٛمج٣مر()يم٣ًمن

زم٘مر زمـ حمٚمد زمـ فمٌد ايمقه٣مب ايمٗمزاز ايمٌٌمي )وم٣مل ايمدارومْمٛمل: ص٣ميما َم٣م فمٙمٚم٦م زمف زمٟمؽم٣ًم يم٘مـ رزمام أطمْمٟم ، 

 (.415( )إرؾم٣مد/6/250()ضم٣ٌمن601ومْمٛمل َمرة: شمٗم٥م()ؽمٜمؿووم٣مل ايمدار

 سمٗمدم همٝمٚمـ صمده زمٗمٝم٥م.-زم٘مر زمـ حمٚمد زمـ فمدي اظم٣مزين

 (.05/547زم٘مر زمـ حمٚمد زمـ فمالء أزمق همّمؾ ايمٌٌمي )ؽمغم

زم٘مر زمـ حمٚمد زمـ فمقم زمـ حمٚمد أزمق َمٛمِمقر ايمت٣مصمر ايمٛمٝم٣ًمزمقري )وشمٗمف 

 (.08/654()ؽمغم7/97()طمط366اخلْمٝم٤م()خم٤م/
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( )ؽمغم 323)أشمٛمقا فمٙمٝمف( )ت -اظم٠ممتـ-قم زمـ حمٚمد زمـ ضمٝمد ايمٛمٝم٣ًمزمقري أزمق َمٛمِمقر ايمت٣مصمرزم٘مر زمـ حمٚمد زمـ فم

08/656.) 

زم٘مر زمـ حمٚمد زمـ همرومد ايمتٚمٝمٚمل فمـ حيٝمك ايمٗمْم٣من )وم٣مل ايمدارومْمٛمل: يمٝمس زم٣ميمٗمقي ووم٣مل َمًٙمٚم٥م: 

 (.7/93()طمط6/651()يم٣ًمن8/051شمٗم٥م()ضم٤م

 (.369ل )وشمٗمف ايمٖم٣مرد()خم٤م/زم٘مر زمـ حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ حمٚمل أزمق ؽمٔمد ايم٘م٣ًمئل ايمًٌْم٣مَم

 (.429زم٘مر زمـ حمٚمد زمـ َم٘مرم ايمٖمزاري هق ازمـ حمٚمقد يٟميت )ومط

( 6/494زم٘مر زمـ خمت٣مر زمـ همٙمٖمؾ فمـ أزمٝمف )وم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن: ٓ حتؾ ايمرواي٥م فمٛمف، ووم٣مل احل٣مهمظ: واهل( )ضم٣مسمؿ

 (.651( )حتٖم٥م/6/656)يم٣ًمن

 (.363زم٘مر زمـ َمًتقر زمـ زم٘مر أزمق وم٣مؽمؿ ايمُمٝم٣ٌمين )خم٤م/

 (.6/496( )ضم٣مسمؿ8/039َمٔمٌد ايمٔمٌدي فمٛمف أزمق ؽمٙمٚم٥م اظمٛمٗمري )وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ جمٜمقل( )ضم٤م زم٘مر زمـ

 (.603زم٘مر زمـ َمٔمروف ىم٣من وم٣م  صمرصم٣من )صمر

 زم٘مر زمـ َمٖمّمؾ ايمٌٌمي: صقازمف: ازمـ َمٗمٌؾ.

 زم٘مر زمـ َمٗمٌؾ: هق ازمـ حمٚمد زمـ َمٗمٌؾ ايمٌٌمي.

 (.6/494زم٘مر زمـ َمٜم٣مصمر )ضم٣مسمؿ

 ( .2/014زم٘مر زمـ َمقؽمك اجلٔمٖمل ) ضم٤م 

 (.0801()سمخ2/013زمـ َمٝمٚمقن فمـ ضمًـ )ضم٤مزم٘مر 

 (.7/91زم٘مر زمـ ٞمٓم٣مم أزمق وائؾ احلٛمٖمل )طمط 

 (.6/656زم٘مر زمـ هُم٣مم فمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ َمٜمران )ؾمٝمٔمل()يم٣ًمن 

 (.6/494زم٘مر زمـ وائؾ )ضم٣مسمؿ 

 (.348زم٘مر زمـ وصم٥ٌم زمـ ؿم٣مهر أزمق ايمٖمخر ايمُمح٣مَمل )خم٤م/ 
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 (.7/96()طمط6/493زم٘مر زمـ يزيد ايمْمقيؾ احلٚميص )صدوق وم٣ميمف ازمـ َمديٛمل()ضم٣مسمؿ

 (.6/656زم٘مر زمـ يزيد اظمدين وفمٛمف ايمٗمٔمٛمٌل )وم٣مل أمحد: ٓ أفمرهمف()يم٣ًمن

 (.7/040زم٘مران زمـ فمٌد ايمرمحـ أزمق وم٣مؽمؿ ايمٌٕمدادي )طمط 

 (.7/046زم٘مران زمـ فمٌد اهلل زمـ فمالء أزمق وم٣مؽمؿ ايمٗمْم٣من ايمٛمٜمرواين )طمط

 (.6/654زم٘مرويف ايم٘مٛمدي )ؾمٝمٔمل()يم٣ًمن

 (.6/654يم٣ًمنزم٘مرويف اظمح٣مريب ايم٘مقدم )ؾمٝمٔمل() 

 (.2/012زم٘مغم أزمق فمٌد اهلل )ضم٤م

 (.2/017زم٘مغم أزمق هنٝمؽ )ضم٤م

 (.6/312زم٘مغم ايمٌٌمي وفمٛمف هُمٝمؿ)جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ 

 (.7/006زم٘مغم احلالج ايمِمقدم )طمط

 (.7/006زم٘مغم ايمدراج )طمط 

 (.7/006زم٘مغم ايممماك )طمط 

 (.0/603زم٘مغم زمـ أيب زم٘مغم فمٛمف اظمًٔمقدي )دفم٣مء 

 (.438زم٘مغم زمـ أطمل صمقيري٥م)صدوق( )ج 

 (.6/654زم٘مغم زمـ أفمكم فمـ صمٔمٖمر ايمِم٣مدق )ؾمٝمٔمل()يم٣ًمن 

 (.6/653فمـ واشمٙم٥م زمـ أؽمٗمع )جمٜمقل / ووم٣مل إزدي:يمٝمس زمذاك()يم٣ًمن -زم٘مغم زمـ زممم وومٝمؾ زمُمغم

٣ًم زم٘مغم زمـ صمٔمٖمر اجلرصم٣مين ايمًٙمٝمٚمل ايمٗم٣م  )َمٛم٘مر احلدي٧م وم٣ميمف ايمذهٌل، ووم٣مل ازمـ فمدي: ىم٣من ؾمٝمخ٣ًم ص٣محل

ضمدث زم٣مظمٛم٣مىمغم فمـ اظمٔمروهمكم، ودم َمٗمدار َم٣م يرويف أرصمق أٞمف ٓ زمٟمس زمف..، ووم٣مل ازمـ ؾم٣مهكم: ؾمٝمخ 

 (.613( )صمر650( )حتٖم٥م/6/653ص٣ميما()يم٣ًمن

 زم٘مغم زمـ ضمداد: هق أمحد زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ ؽمٜمؾ سمٗمدم .
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 (.049زم٘مغم زمـ ضمًـ زمـ ؽمٙمٚم٥م زمـ زي٣ٌمن ايمدرمهل: )فمٙمامء 

 (.6/653()يم٣ًمن8/050َم٣ٌمرك )جمٜمقل ضم٣مل()ضم٤مزم٘مغم زمـ زي٣مد وفمٛمف ازمـ 

زم٘مغم زمـ ؽمٙمٝمؿ أو ازمـ ؽمٙمٝمامن )َمٛم٘مر احلدي٧م وم٣ميمف أزمق زرفم٥م ووم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: ؤمٝمػ 

 (.6/653احلدي٧م()يم٣ًمن

 زم٘مغم زمـ ؽمٜمؾ : هق ازمـ حمٚمد زمـ ؽمٜمؾ .

 (.8/050)ضم٤م -ازمـ أطمل مه٣مم-زم٘مغم زمـ فمٌٝمد اهلل زمـ حيٝمك

 ( .6/317زم٘مغم زمـ فمثامن ايم٘مقدم ) ضم٣مسمؿ 

 (.0886()سمخ6/312زم٘مغم زمـ هم٣مئدة زمـ زم٘مر ايمٔمٌز ايم٘مقدم )ضم٣مسمؿ

 ( .01/488زم٘مغم زمـ َم٣مه٣من أزمق ه٣مؾمؿ احل٣مرشمل ) فم٣ًمىمر 

 ( .7/006زم٘مغم زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ ؽمٜمؾ احلداد )طمط 

 (.6/317زم٘مغم زمـ حمٚمد زمـ أؽمامء زمـ فمٌٝمد ايمٌٌمي )صدوق وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ

 ( .01/493وم٣مؽمؿ اظمٛمذري ) فم٣ًمىمر  زم٘مغم زمـ حمٚمد زمـ زم٘مغم ايمْمرؽمقد أزمق

 (.6/655زم٘مغم زمـ َمٔمتٚمر ايمٌٕمدادي )سم٣ميمػ()يم٣ًمن

 (.6/655زم٘مغم زمـ واصؾ ايمػممجل ايم٘مقدم )ؾمٝمٔمل()يم٣ًمن

 (.6/655زم٘مغم زمـ وه٤م زمـ ىمٝم٣ًمن)جمٜمقل وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل()يم٣ًمن

 (.01/488زم٘مغم َم٣م ه٣من أزمق ه٣مؾمؿ ضم٣مرشمل )فم٣ًمىمر

 (.089( )يقٞمس026 فمـ َمٜم٣مصمر َمقلم أم ؽمٙمٚم٥م )تزم٘مغم َمقلم فمٚمرة زمٛم٦م ضمٛمكم صمد حيٝمك زمـ زم٘مغم

 (.01/567زمالل أزمق مح٣مَم٥م )فم٣ًمىمر

 (.090()يقٞمس0828زمالل أزمق زرفم٥م ايمتجٝمٌل اظمٌمي فمٛمف إزمراهٝمؿ زمـ ٞمُمٝمط)سمخ

 (.0822زمالل أزمق فمٙمٗمٚم٥م فمـ فم٣مئُم٥م )سمخ
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 (.0829زمالل ايمٗمرر ايمتٝمٚمل اظم٠مذن )يمٔمٙمف هق ازمـ فمٌد اهلل()سمخ

 (.6/498زمالل زمـ أيب زم٘مر )ضم٣مسمؿ

 (.0827()سمخ6/497زمالل زمـ أيب َمًٙمؿ ضمج٣مزي )ضم٣مسمؿ 

 (01/560( ) فم٣ًمىمر 6/253زمالل زمـ أيب هريرة ايمدود )جمٜمقل ضم٣مل( )ضم٣ٌمن 

 (.3/25( )ضم٤م 0858()سمخ6/492زمالل زمـ زمٗمْمر ايمٌٌمي )ضم٣مسمؿ

 (.01/301زمالل زمـ صمرير زمـ فمْمٝم٥م ايمتٚمٝمٚمل ايمغمزمقفمل ايم٘مٙمٌل )فم٣ًمىمر

 (.0870زمالل زمـ ؽمٜمؾ زمـ ضم٣مرث )سمخ 

 (.2/96( )ضم٤م0825زمالل زمـ صٝمٖمل فمـ ضمًـ )سمخ

 (.0826زمالل زمـ فم٣ٌمدة )سمخ

 (.6/499()ضم٣مسمؿ01/561زمالل زمـ فمٌد اهلل أزمق همّمؾ ايمٗمرر )صدوق وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()فم٣ًمىمر

 (.0855( )سمخ2/90( ) ضم٤م 6/492زمالل زمـ فمٌد اهلل زمـ أٞمٝمس اجلٜمٛمل)ضم٣مسمؿ

 (.6/498زمالل زمـ فمٌد اظمٙمؽ زمـ ؽمٜمٝمؾ ايمٔمٝمًم )ٓ زمٟمس زمف وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ 

 (.6/655زمالل زمـ فمٌٝمد ايمٔمت٘مل )ؤمٖمف آزدي()يم٣ًمن

 (.516زمالل زمـ فمٌٝمد اهلل َم٠مذن زمٝم٦م اظمٗمدس )ك

 (.3/95)ضم٤م -زمالل زمـ فمِمٚم٥م 

 (.097زمالل زمـ فمقم صقازمف فمقم زمـ زمالل )سمؿ

 (.033)فمٙمامء زمالل زمـ فمٚمر إزدي ايمدَمٝم٣مؿمل: 

 (.0871زمالل زمـ َمقؽمك فمـ فمٌد اظمٙمؽ )سمخ

 (.6/498زمالل زمـ َمٝمٚمقن أزمق ضمٌٝم٤م )ضم٣مسمؿ

 ( ـ صقزمف زم٘مغم سمٗمدم ـ2/90زمالل زمـ وه٤م زمـ ىمٝم٣ًمن ) ضم٤م 
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 (.514زمالل زمـ حيٝمك زمـ زمالل زمـ ضم٣مرث )ك

 (.094( )يقٞمس607زمالل زمـ حيٝمك زمـ ه٣مرون إؽمقاين أزمق ويمٝمد )ت

 ٣ًمن: صقازمف زم٘مغم زمـ وه٤م سمٗمدم وهق جمٜمقل(.زمالل فمـ وه٤م زمـ ىمٔم٤م زمـ ىمٝم 

 (.6/348زمالن زمـ فمِمٚم٥م )سمٗمدم دم زمالل()ضم٣مسمؿ

 (.608زمٙمٌؾ زمـ إزمراهٝمؿ زمـ زمٙمٌؾ أزمق حمٚمد اخلالل )وم٣مل ايمدارومْمٛمل: ٓ زمٟمس زمف()ؽمٜمؿ

 .-ُٞم٤ًم إلم صمده -زمٙمٌؾ زمـ إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ زمـ زمٙمٌؾ اخلالل: سمٗمدم دم: ازمـ إزمراهٝمؿ

 (.37()زوائد6103ٌٌمي )سمخزمٙمٌؾ زمـ ضمرب أزمق زم٘مر ايم

 (.7/044زمٙمٌؾ زمـ ه٣مرون ايمديرفم٣مومقرم )طمط

 (.6/643()ضم٣مسمؿ2/008زمٙم٨م زمـ إي٣مس أزمق صخر اظمروزي )ضم٤م

 (.8/054زمٙم٨م زمـ زي٣مد زمـ فمٝمًك زمـ فمٌٝمد اظمروزي )ضم٤م

 / (.6زمٙم٨م زمـ فمٌد اهلل اظمٜمري )وم٣مل ايمذهٌل: ٓ يدري َمـ ذا()يم٣ًمن

 (.6/331()ضم٣مسمؿ6/652ٗمف ايمْمػماين( )يم٣ًمنزمٙمٜمط زمـ فم٣ٌمد )وم٣مل ايمذهٌل: ٓ ئمرف ووشم

 ( .6/652()يم٣ًمن 8/053زمٙمٝمؾ زمـ ضمرب زمٌمي : ىمٟمٞمف زمٙمٌؾ وومد سمٗمدم ومري٣ًٌم ) جمٜمقل() ضم٤م 

( ) 6/652زمٛم٣من زمـ أمحد فمٙمقي٥م أزمق حمٚمد ايمٗمْم٣من ) وم٣مل ايمدار ومْمٛمل : ٓ زمٟمس ىم٣من ص٣محل٣ًم همٝمف نمٖمٙم٥م( ) يم٣ًمن 

 ( .602( )ؽمٜمؿ 7/011طمط 

 : هق ازمـ أمحد اظمتٗمدم . زمٛم٣من زمـ زمٛم٣من زمـ أمحد

 ( .510( )ك 7/98زمٛم٣من زمـ ؽمٙمٝمامن أزمق ؽمٜمٝمؾ ايمدوم٣مق ) شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ( ) طمط 

 ( .661زمٛم٣من زمـ حمٚمد أزمق ضمًـ ايمقاؽمْمل : هق احلامل أيت  ) ؽمٜمؿ 

 (.7/016زمٛم٣من زمـ حمٚمد زمـ زمٛم٣من أزمق وم٣مؽمؿ طمْمٝم٤م ايمزفمٖمراٞمٝم٥م )صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م()طمط
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زمـ ؽمٔمٝمد أزمق ضمًـ ا يمزاهد ـ احلامل ـ ايمقاؽمْمل ـ زمٕمدادي ـ ) وشمٗم٥م ازمـ يقٞمس ( )ت زمٛم٣من زمـ حمٚمد زمـ محدان 

 ( .661( ) ؽمٜمؿ 7/011( ) طمط 402

 ( .7/99( ) طمط 623زمٛم٣من زمـ حيٝمك زمـ زي٣مد أزمق ضمًـ اظمٕم٣مزرم ) وشمٗمف ايمْمقد ( ) ت 

 (.7/98زمٛم٣من ؾمٝمخ جمٜمقل )طمط

 ايمٌٛم٣مهل: فمٌد اهلل زمـ أمحد اظم٣ميمٗمل.

 ( .7/043) طمط زمٛمدار ايمٌِمالين 

 (.606زمٛمدار زمـ إزمراهٝمؿ زمـ ضمٝم٣من أزمق حمٚمد ايمٖمٗمٝمف اجلرصم٣مين )صمر

( 0181( )جمٜمقل ضم٣مل( )صمر 464زمٛمدار زمـ إزمراهٝمؿ زمـ فمٝمًك زمـ فمٚمرو ايمٗم٣م  اإلؽمؼمازم٣مذي أزمق حمٚمد )ت 

 (.618)صمر

 (.601زمٛمدار زمـ إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ يقؽمػ زمـ زىمري٣م أزمق همّمؾ آؽمؼمازم٣مذي )صمر

 ( .0/642اهٝمؿ فمـ حمٚمد زمـ محٝمد ) ذىمر زمٛمدار زمـ إزمر

 (.602( )صمر310زمٛمدار زمـ أمحد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ أمحد ايمُم٣مذىمقهل أزمق حمٚمد اجلرصم٣مين ايمت٣مصمر )ت

 (.0179زمٛمدار زمـ صمٔمٖمر زمـ َمٔمٌد اإلؽمؼمازم٣مذي أزمق فمٌد اهلل )صمر 

 (.0178زمٛمدار زمـ طمٙمٝمؾ ايمْمػمي ايمنوي أزمق َمقؽمك )صمر 

 (.٣600مين )صمرزمٛمدار زمـ زيد زمـ أيب طمْم٣مب اجلرصم

 ( .347زمٛمدار زمـ فمٌد ايمقاضمد زمـ أمحد ايمدهًت٣مين ) خم٤م / 

 ( . 0/642( ) ذىمر 484زمٛمدار زمـ فمقم زمـ أمحد زمـ َمٛمده أزمق أمحد ايمٖمٗمٝمف ) ت 

 ( .6/657زمٛمدار زمـ فمٚمر ايمروي٣مين ) وم٣مل ايمٛمخُمٌل : ىمذاب ( ) يم٣ًمن 

 ( . 0/642زمٛمدار زمـ َمْمٝم٣مر ) ذىمر 

 ( .0/442( ) ذىمر 442) ت زمٛمدار زمـ ٞمٌم أزمق همّمؾ ايمِمح٣مف 
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 (.619زمٛمدار زمـ ئمٗمقب زمـ إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ اجلرصم٣مين )صمر

 ( .6/657زمٛمقس زمـ أمحد ايمقاؽمْمل ) جمٜمقل وم٣ميمف ازمـ صمقزي ( ) يم٣ًمن 

 ( .6118( ) ٞمخ  6/348هبدل أزمق وو٣مح ايمُمٝم٣ٌمين ايم٘مقدم ) ضم٣مسمؿ 

 ( .6/658هبرام زمـ حيٝمك ايم٘مًم اخلزاز ايم٘مقدم ) ؾمٝمٔمل ( ) يم٣ًمن 

( )ؽمٜمؿ 698هبٙمقل زمـ إؽمح٣مق زمـ هبٙمقل زمـ ضم٣ًمن زمـ ؽمٛم٣من أزمق حمٚمد ايمتٛمقطمل ) شمٗم٥م وم٣ميمف ايمدار ومْمٛمل ( )ت

 (. 7/019( )طمط 606

( طمط 471()جمٜمقل ضم٣مل ()ومط 613هبٙمقل زمـ ضم٣ًمن زمـ ؽمٛم٣من أزمق هٝمثؿ ايمتٛمقطمل ـ صمد إول ـ )ت

7/018. ) 

 ( .014 ( )سمؿ6/77هبٙمقل زمـ ضم٘مٝمؿ ايمٗمروم٣ًمين ) جمٜمقل ضم٣مل ( ) يم٣ًمن 

() ضم٣مسمؿ 0563( ) شمٗم٥م وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ونمغمه ( ) آصمرى084هبٙمقل زمـ راؾمد اظمٕمريب فمـ يقٞمس زمـ يزيد )ت 

 ( .6/659( ) يم٣ًمن 6/369

 (.061( )نمرزم٣مء/644هبٙمقل زمـ ص٣ميما زمـ فمٚمر زمـ فمٌٝمدة ايمتجٝمٌل أزمق ضمًـ ايمٖمردَمل َمٌمي )ت

ؤمٝمػ احلدي٧م ذاه٤م ووم٣مل أزمق زرفم٥م : يمٝمس هبٙمقل زمـ فمٌٝمد ايم٘مٛمدي أزمق فمٌٝمد ايم٘مقدم ) وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ : 

( ) ضم٣مسمؿ 6/621زمًمء ووم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن : ينق ا حلدي٧م وأؽمٗمْمف أمحد وازمـ َمٔمكم ونمغممه٣م ( ) يم٣ًمن 

6/369. ) 

 ( .01/419( ) ايمِمٖمدي 013هبٙمقل زمـ فمٚمر ايمِمغمدم ـ اظمجٛمقن ـ ) جمٜمقل ضم٣مل ( ) سمؿ 

 (060ل( )نمرزم٣مء/هبٙمقل زمـ فمٚمر زمـ ص٣ميما زمـ فمٌٝمدة ايمتجٝمٌل )جمٜمقل ضم٣م

 ( .6/602هبٙمقل زمـ حمٚمد ايمِمغمدم ايم٘مقدم ) ؾمٝمٔمل ( ) يم٣ًمن 

 ( .7/001هبٙمقل زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ إؽمح٣مق أزمق وم٣مؽمؿ ايمتٛمقطمل )طمط 

 يٟميت. -هق هبٝمؿ -هبغم زمـ هٝمثؿ
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 ( .8/054( ) ضم٤م 6/342هبٝمؿ ايمٔمجقم فمـ أيب إؽمح٣مق ايمٖمزاري ) جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( ) ضم٣مسمؿ 

 ( .6/620) جمٜمقل ( ـ وهق هبغم زمـ هٝمثؿ ـ ) يم٣ًمن  هبٝمؿ زمـ هٝمثؿ

 ( .6/626زمقران زمـ حمٚمد ـ اظمجٛمقن ـ ) ؤمٖم٥م َمٙمًٚم٥م ( ) يم٣ًمن 

 ( .6/626زمقري زمـ همّمؾ اهلرَمزي ) وم٣مل ايمذهٌل : ٓ يدري َمـ ذا ( ) يم٣ًمن 

 (.091زمقى زمـ َمٙم٘م٣من ايمِمددم )يقٞمس

 (.091زمقى زمـ َمٙم٘م٣من ايمِمددم )يقٞمس

 ( .6/624يم٘مقدم ) ؾمٝمٔمل ( ) يم٣ًمنزمٝم٣من اجلقزي أزمق أمحد ا

 ( .0075( ) آصمري 6/80زمٝم٣من زمـ صمٛمدب أزمق ؽمٔمٝمد ايمروم٣مر ايمٌٌمي ) خيْمئ وم٣ميمف ازمـ ضم٣ٌمن ( ) يم٣ًمن 

 ( . 7/000( ) طمط 6/626زمٝم٣من زمـ ضم٘مؿ فمـ حمٚمد زمـ ضم٣مسمؿ ) جمٜمقل ضم٣مل ( ) يم٣ًمن 

 ( .7/000زمٝم٣من زمـ محران اظمدائٛمل ) طمط 

 ( .7/000٘م٣مسم٤م اخلراؽم٣مين )طمط زمٝم٣من زمـ جيل زمـ زمٝم٣من أزمق ضمًـ ايم

 (.684زمٝمش زمـ طمٙمػ إٞمِم٣مري )وىم٣من فمٛمده فمٙمؿ وطمغم، وومد ضمّدث وُأطمذ فمٛمف. وم٣ميمف ازمـ زمُم٘مقال( )صف/

 ( .2/007( )ضم٤م 6/341زمٝمٜمس ايم٣ٌمهقم ) جمٜمقل ضم٣مل ( ) ضم٣مسمؿ 

 ( .3/81زمٝمٜمس زمـ ضمٌغمة ) ضم٤م 

 ( .01/567زمٝمٜمس زمـ زَمٝمؾ زمـ فمٚمرو زمـ هٌغمة ايم٘ماليب ) فم٣ًمىمر 

 ( .01/568س زمـ صٜمٝم٤م زمـ فم٣مَمر أزمق َمٗمدام اجلرَمل ) فم٣ًمىمر زمٝمٜم

 (.0996زمٝمٜمس فمـ ىمٔم٤م ومقيمف ) سمخ 

 (.654سم٣مَمٛمٝم٦م )وم٣مل احل٣مهمظ: َمٔمروف( )حتٖم٥م/
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 ضمرف ايمت٣مء

 ( .00/64( ) فم٣ًمىمر 441سمٌقك زمـ أمحد زمـ سمٌقك زمـ طم٣ميمد أزمق حمٚمد ايمًٙمٚمل ) جمٜمقل ضم٣مل ( ) ت 

 ( .00/63( ) جمٜمقل ضم٣مل( )فم٣ًمىمر 478ايم٘ماليب ) ت سمٌقك زمـ ضمًـ زمـ ويمٝمد زمـ َمقؽمك أزمق زم٘مر 

 (.00/62سمٌقك زمـ طم٣ميمد زمـ يزيد ايمًٙمٚمل )فم٣ًمىمر

 ( .8/052( )ضم٤م6/338سمٌٝمع زمـ طم٣ميمد زمـ طم٣ميم٥م ايمرازي ) وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ صدوق( ) ضم٣مسمؿ 

 ( .6/337سمٌٝمع زمـ فمٌدا يمٗمدوس ) ضم٣مسمؿ 

 (.093سمدوم زمـ صٌا ايم٘مالفمل فمٛمف يزيد زمـ فمٚمرو اظمٔم٣مهمري )يقٞمس

 (.627راب زمـ فمٚمر ايم٘م٣مسم٤م )َمٌم سم

 ( .07/516سمراب زمـ فمٚمر زمـ فمٌٝمد أزمق ٞمٔمامن اظمٌمي ) جمٜمقل ضم٣مل ( )ؽمغم 

سمرسمٛم٣مس زمـ ومرؿم٣مس ايم٘مامرم ) وم٣مل ايمًٚمٔم٣مين : صحٝما ايمًامع نمغم أين ؽمٚمٔم٦م مج٣مفم٥م يًئقن ايمثٛم٣مء فمٙمٝمف( 

 ( .6/622)يم٣ًمن 

 ( ٤7/031م ( ) طمط سمرىم٣من زمـ همرج زمـ سمرىم٣من أو ضمًـ ايم٣ٌمومالين )صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم

 ( .3/88سمٔمعم أزمق فمٌٝمد ) ضم٤م 

 ( .6/622سمٕمٙم٤م زمـ وح٣مك ىمقدم ) ؤمٖمف إزدي ( ) يم٣ًمن 

 ( .7/031سمٕمٙم٤م زمـ حمٚمد زمـ يامن زمـ ري٣من أو طمي اظمرصمل ) طمط 

 (. 6/622( راهميض َمُمٜمقر )يم٣ًمن337سمٗمل زمـ فمٚمر زمـ فمٌٝمد اهلل زمـ حمٚمد احلٙمٌل أزمق ايمِمالح )ت

 ( .05/95( )ؽمغم00/45) فم٣ًمىمر سم٘مكم أزمق َمٛمِمقر اخلزري 

 (.00/42سمٙمٝمد اخليص فمـ فمٚمر زمـ فمٌد ايمٔمزيز)فم٣ًمىمر
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 ( .00/48مت٣مم زمـ إزمراهٝمؿ ايمتقزي ) فم٣ًمىمر 

 ( .3/335( ) ضم٣مسمؿ 2/066مت٣مم زمـ أيب ضم٘مؿ ) ضم٤م 

 ( .6/622مت٣مم زمـ زمزيغ ايمْمٖم٣موي َمقٓهؿ فمـ ضمًـ ايمٌٌمي ) وم٣ميمف ايمدار ومْمٛمل:َمؼموك () يم٣ًمن 

 (.685أؽمد زمـ فمٖمغم ايمٌٌمي أزمق ؽمٜمؾ )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من شمٗم٥م هم٣مواًل( )صف/مت٣مم زمـ ضم٣مرث زمـ 

 (.00/49مت٣مم زمـ ضمٌٝم٤م زمـ أوس ايمْم٣مئل ) فم٣ًمىمر 

 ( .3/85( )ضم٤م 4/334() ؽمغم6133مت٣مم زمـ فم٣ٌمس زمـ فمٌد اظمْمٙم٤م اهل٣مؾمٚمل )يمف صح٥ٌم ()سمخ 

 .( 00/30مت٣مم زمـ فمٌد ايمًالم زمـ حمٚمد زمـ أمحد أزمق ضمًـ ايمٙمخٚمل ) فم٣ًمىمر 

 ( .00/31مت٣مم زمـ فمٌد اهلل زمـ َمٓمٖمر أزمق وم٣مؽمؿ ايمناج ايمٓمٌل ) فم٣ًمىمر 

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ؾُمٜمر زم٣ميمزهد وايمقرع 350مت٣مم زمـ فمٖمٝمػ ايمِمددم ايمقافمظ ايمزاهد أزمق حمٚمد إٞمديمز )ت

 (.683وايمِمالح وايمٔمٖم٣مف...( )صف/

 مت٣مم زمـ نم٣ميم٤م زمـ فمٚمر ايمٗمرؿمٌل أزمق مت٣مم ايمٙمٕمقي هق ايمذي زمٔمده.

)وم٣مل احلٚمٝمدي: ىم٣من إَم٣مَم٣ًم دم ايمٙمٕم٥م وشمٗم٥م دم  -ازمـ سمٝم٣مين -نم٣ميم٤م زمـ فمٚمر ايمٙمٕمقي أزمق نم٣ميم٤م ايمٗمرؿمٌل مت٣مم زمـ

إيراده٣م َمذىمقرًا زم٣ميمدي٣مٞم٥م وايمٔمٖم٥م وايمقرع، ووم٣مل ازمـ ضمٝم٣من: ىم٣من إَم٣مَم٣ًم دم ايمٙمٕم٥م وىم٣من شمٗم٥م صدووم٣ًم فمٖمٝمٖم٣ًم( 

 (.07/583( )ؽمغم683()صف/342)ت

 ( .07/583ٙمٕمقي )ؽمغم مت٣مم زمـ نمٙم٤م زمـ فمٚمر ايمٗمرؿمٌل أزمق مت٣مم ايم

 ( .00/30مت٣مم زمـ ىمثغم أزمق ومداَم٥م اجلٌٝمقم ) جمٜمقل ضم٣مل () فم٣ًمىمر 

مت٣مم زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ صمٔمٖمر أزمق وم٣مؽمؿ ايمٌحقم ايمرازي ايمدَمُمٗمل ) وشمٗمف َمٟمَمقن وم٣ميمف ايم٘مت٣مين ( 

 ( .07/689( ) ؽمغم 00/34()فم٣ًمىمر301)ت

ْمٝم٤م )صدوق وم٣ميمف مت٣مم زمـ حمٚمد زمـ ه٣مرون زمـ فمٝمًك أزمق زم٘مر اهل٣مؾمٚمل اخل

 (.7/030()طمط337اخلْمٝم٤م()ت
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 (063مت٣مم زمـ َمقه٤م أٞمديمز ايمٗمػمي )نمرزم٣مء/

 ( .6/334متٝمؿ أزمق طمٙمػ : َمُمٜمقر زم٘مٛمٝمتف : يٟميت هٛم٣مك ) ضم٣مسمؿ 

 ( 6/335متٝمؿ أزمق ص٣ميما اجلدي ) ضم٣مسمؿ 

 (.620متٝمؿ ايمٌٛمدخمٝمٌل )ىمذزمف ازمـ إطمي( )حتٖم٥م/

 ( .006 متٝمؿ اظم٣مزين فمـ أيب هريرة ) جمٜمقل ( ) سمؿ

 (056متٝمؿ زمـ أمحد زمـ متٝمؿ زمـ شم٣مزم٦م ايمٌقٞمْمل ايمِمٔمٝمدي: )فمٙمامء: 

 (.00/50متٝمؿ زمـ إؽمامفمٝمؾ ـ حمؾ ـ ) فم٣ًمىمر 

 (.092متٝمؿ زمـ إي٣مس زمـ زم٘مغم ايمٙمٝمثل )يقٞمس

 ( .6/334متٝمؿ زمـ صمٔمد ) ضم٣مسمؿ 

 ( .21متٝمؿ زمـ ضم٣مرث )ج 

 ( .00/83متٝمؿ زمـ ضم٣مرث زمـ ومٝمس زمـ فمدي ايمٗمرر ) صح٣ميب () فم٣ًمىمر 

 ( .4/30متٝمؿ زمـ ضمجر زمـ أوس إؽمٙمٚمل ) ضم٤م 

 ( .6/333( )ضم٣مسمؿ 8/052متٝمؿ زمـ ضمدير أزمق اظمٔم٣مرك ايمًٙمٝمٚمل زمٌمي ) ضم٤م 

 (.664متٝمؿ زمـ محد زمـ ؽمٝم٣مر )َمٌم 

 ( .6/334متٝمؿ زمـ ضمقؾم٤م ) ضم٣مسمؿ 

)سمخ ( 001متٝمؿ زمـ ضمقيص إزدي أزمق َمٛمذر إهقازي )وشمٗم٥م ايمٛم٣ًمئل وايمٔمجقم ووم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ ص٣ميما ( ) سمؿ 

 ( .6/330( )ضم٣مسمؿ 077( )فم٨م 6162

 ( .2/060متٝمؿ زمـ طمٙمػ ) ضم٤م 

 ( .3/88متٝمؿ زمـ ذهؾ ايمّمٌل ) ضم٤م 

 ( .6/333متٝمؿ زمـ زي٣مد أزمق زي٣مد ايمرازي ) ٓزمٟمس زمحديثف وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( ) ضم٣مسمؿ 
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 ( .6/627متٝمؿ زمـ زي٣مد ؾمٝمٔمل ) يم٣ًمن 

 ( .6145( )سمخ ٣6/333مسمؿ ( )ضم00/82متٝمؿ زمـ ؽمحٝمؿ َمٌمي فمـ فمٚمر زمـ فمٌد ايمٔمزيز )فم٣ًمىمر 

 ( .0/649متٝمؿ زمـ ؽمٔمد أزمق شمامَم٥م ايمتٚمٝمٚمل ) ذىمر 

 ( .00/87متٝمؿ زمـ ؽمٔمد إؽمدي ) فم٣ًمىمر 

 ( .6144( )سمخ 6/334متٝمؿ زمـ ذيؽ زمـ متٝمؿ زمـ فمٌد اهلل ايمٌٌمي ) ضم٣مسمؿ 

 ( .6/336متٝمؿ زمـ فمٌد ايمرمحـ ايمِمٛمٔم٣مين ) جمٜمقل ضم٣مل ( ) ضم٣مسمؿ 

 ( .6146ونمغمه )سمخ متٝمؿ زمـ فمٌد ايمرمحـ فمـ فمْم٣مء 

 ( .6140( )سمخ 6/336متٝمؿ زمـ فمٌد ايمرمحـ ىمقدم فمـ فمدي زمـ ضم٣مسمؿ ) ضم٣مسمؿ 

 ( .00/87متٝمؿ زمـ فمٌد اهلل أزمق همتا ايمًقد ) فم٣ًمىمر 

 (.330متٝمؿ زمـ فمٌد اهلل أزمق حمٚمد اظمْمقفمل ) وشمٗمف ايمٖم٣مرد ( ) خم٤م /

 ( 6/334متٝمؿ زمـ فمٌد اهلل ايمٌٌمي )وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ:جمٜمقل() ضم٣مسمؿ 

 (.607ٝمؿ زمـ فمٌد اهلل ايمٗمْم٣من أزمق فمٌد اهلل اجلرصم٣مين )صمرمت

 (.097متٝمؿ زمـ فمٌد اهلل زمـ ذضمٌٝمؾ ايمٔمٛمز اظمٌمي )جمٜمقل ضم٣مل( )يقٞمس

 ( .6/334متٝمؿ زمـ فمٌد اهلل فمـ أيب ذر ) وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ:جمٜمقل ( ) ضم٣مسمؿ 

 ( .652( )حتٖم٥م/6/333متٝمؿ زمـ فمٌد اظم٠مَمـ أزمق ضم٣مزم ايمتٚمٝمٚمل ) جمٜمقل ضم٣مل ( ) ضم٣مسمؿ 

 ( .6168( )سمخ 2/060متٝمؿ زمـ فمٌٝمد زمـ فم٣مَمر ايمٌٌمي ) ضم٤م 

 ( .6/627متٝمؿ زمـ فمٚمران ايمٗمرر ) جمٜمقل وم٣ميمف ايمٌٝمٜمٗمل ( )يم٣ًمن 

 ( .6/627متٝمؿ زمـ فمٚمرو أزمق ضمٛمش فمـ فمقم ) ؾمٝمٔمل( ) يم٣ًمن 

 ( .4/30متٝمؿ زمـ فمٚمرو اظم٣مزين أزمق ضمًـ ) ضم٤م 

 (.657( )حتٖم٥م/6/628) يم٣ًمن  متٝمؿ زمـ فمقيؿ اهلذرم ) وم٣مل ايمٔمالئل : ٓ أفمرهمف (
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 ( .6164( ) سمخ 6/330متٝمؿ زمـ نمٝمالن زمـ ؽمٙمٚم٥م ايمثٗمٖمل ) جمٜمقل ضم٣مل ( ) ضم٣مسمؿ 

( 079( )فم٨م 6169( ) سمخ 6/330متٝمؿ زمـ همرع اظمٜمري اهلروى َمٌمي ) وشمٗم٥م ايمٔمجقم ( ) ضم٣مسمؿ 

 (.098)يقٞمس

 ( .6148( )سمخ 8/052متٝمؿ زمـ َم٣ميمؽ فمـ صٖمقان زمـ فمٚمرو ) ضم٤م 

 ايمٖم٣مرد: هق: متٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ ؿمٚمٖم٣مج ايمْمقد.متٝمؿ زمـ حمٚمد 

 (.6/628( ) ؤمٝمػ وم٣ميمف ازمـ ص٣مزمر ()يم٣ًمن 451متٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ متٝمؿ ايمتٚمٝمٚمل ) ت 

متٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ ؿمٚمٖم٣مج ايمْمقد أزمق فمٌد ايمرمحـ ايمٖم٣مرد )وم٣مل احل٣مىمؿ: حمدث شمٗم٥م ضم٣مهمظ ىمثغم احلدي٧م 

( 04/492( )ؽمغم 681َم٣مم اجلقال ايمثٗم٥م( )ت زمٔمدوايمرضمٙم٥م وايمتِمٛمٝمػ ووم٣مل ايمذهٌل: احل٣مهمظ اإل

 (.418( )إرؾم٣مد/00/89)فم٣ًمىمر

 ( .00/90متٝمؿ زمـ َمرداس ايمٕمٛمقي ) فم٣ًمىمر 

 ( .6/629متٝمؿ زمـ َمزيد َمقلم زمٛمل رزمٝمٔم٥م ) جمٜمقل ( ) يم٣ًمن 

 ( .6166( )سمخ 6/336متٝمؿ زمـ َمًٝما ايمٕمْمٖم٣مين ايمذهقم ) ضم٣مسمؿ 

 (.7/048( )طمط 6/87ٔمكم فمعم ضمديثف ( )يم٣ًمن متٝمؿ زمـ ٞم٣مصا فمـ صٖمقان زمـ فمٚمرو ) رضب ازمـ َم

 ( .6/330( ) ضم٣مسمؿ 6108متٝمؿ زمـ ٞمذير أزمق ومت٣مدة )وم٣مل ازمـ َمٔمكم:شمٗم٥م ( ) سمخ 

 (.00/96( ) فم٣ًمىمر 508متٝمؿ زمـ ٞمٌم أزمق ؽمٔمد ايمتٚمٝمٚمل ايمُمٖم٣مين ) ضم٤م / 

 ( .2/066متٝمؿ زمـ ٞمٚمر ) ضم٤م 

 (.659متٝمؿ زمـ هٝمثؿ أزمق َمٝمٚمقٞم٥م ايمًٙمٚمل )جمٜمقل( )حتٖم٥م/

 ( .00/94زمـ ورومف اخلثٔمٚمل ) فم٣ًمىمر متٝمؿ 

متٝمؿ زمـ يزيد أوَمزيد َمقلم زمٛمل زَمٔم٥م أو رزمٝمٔم٥م فمـ رصمؾ َمـ ايمِمح٣مزم٥م ) جمٜمقل ( هق ازمـ َمزيد ـ سمٗمدم ) ضم٤م 

3/87.) 
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 (.099متٝمؿ زمـ يقٞمس ايمزودم أزمق إطمٛمس َمٌمي )يقٞمس

 (.621متٝمؿ وايمد فمقم راهميض )حتٖم٥م/

ٓين احلٚميص ) أضم٣مديثف َمًتٗمٝمٚم٥م / وم٣مل اخلْمٝم٤م ( ) طمط متٝمؿ يـ يقؽمػ زمـ متٝمؿ ايمتٛمقطمل أزمق ضمًـ ايمِمٝمد

7/049 . ) 

 ( .6139( )سمخ 2/066سمقاب أو شمقاب زمـ ضمديؾ ايمٌٌمي ) ضم٤م 

 (.6/629سمقزم٥م ايمٗمداَمل وفمٛمف ازمـ فمٝمٝمٛم٥م ) يم٣ًمن 

 ( .6131( )سمخ 2/060سمقزم٥م اهلالرم فمـ ؾمٔم٥ٌم ) ضم٤م 

 (.611سمقزم٥م زمـ زرفم٥م زمـ ٞمٚمر ايمٌز )يقٞمس

 ( .6130( )سمخ 6/332جمٜمقل ضم٣مل ( )ضم٣مسمؿ  سمقزم٥م زمـ ؽم٣ممل ىمقدم )

 ( .6/061سمقزم٥م زمـ ؽمٔمد اظمروزي ) ضم٤م 

 ( .8/051سمقزم٥م زمـ صٚم٥م ) ضم٤م 

 ( .6/332( ) ضم٣مسمؿ 6/029سمقزم٥م زمـ فمٙمقان زمٌمي فمـ ؾمٔم٥ٌم ) َمؼموك وم٣ميمف إزدي ( ) يم٣ًمن 

 ( .2/061سمقزم٥م زمـ ىمٝم٣ًمن ايم٣ٌمهقم ايمٔمٛمػمي أزمق اظمقدع ) ضم٤م 

 ( 427ي سمقزم٥م زمـ َميس اخلٛمقت ) ؿمػم

( ) سمؿ 476( )ومط 6/332( )فمٛمف مج٣مفم٥م( ) ضم٣مسمؿ061سمقزم٥م زمـ ٞمٚمر احليَمل أزمق حمجـ اظمٌمي )ت

 (610()يقٞمس004

 ( .00/010سمقهمٝمؼ زمـ حمٚمد زمـ ضمًكم زمـ فمٌٝمد اهلل ايمٛمحقي ) فم٣ًمىمر 
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 ضمرف ايمث٣مء

 ( .6170شم٣مزم٦م أزمق ؽمٙمٚم٥م ايمدود فمـ ؽمٙمؿ اظمح٣مريب ) سمخ 

 ( .6/678شم٣مزم٦م إؽمدي ) ؾمٝمٔمل ( ) يم٣ًمن 

 ( .6/321شم٣مزم٦م إٞمِم٣مري ) ضم٣مسمؿ 

 ( .6/677شم٣مزم٦م احلٖم٣مز ـ أو احل٣ٌمر ـ فمـ ازمـ أيب َمٙم٘مٝم٥م ) ٓ ئمرف وم٣ميمف ازمـ فمدي ( ) يم٣ًمن 

 ( .6128شم٣مزم٦م ايمُمٗمري فمـ صم٣مزمر زمـ زيد )سمخ 

 ( .6175( )سمخ 6/320شم٣مزم٦م ايمْم٣مئٖمل فمـ صم٣مزمر ) ضم٣مسمؿ 

 (.691شم٣مزم٦م ايمٖمٗمٝمف ايمِمٗمقم ُأطمذ فمٛمف زم٣مٕٞمديمس )صف/

 ( يمٔمٙمف ايمذي ؽمٌؼ فمـ صم٣مزمر.6/320شم٣مزم٦م اظم٘مل فمـ ازمـ فم٣ٌمس ) ضم٣مسمؿ 

 (.608شم٣مزم٦م زمـ إزمراهٝمؿ زمـ فمٚمرو أزمق حمٚمد اجلرصم٣مين )صمر

 ( .670/ 6( )يم٣ًمن6/339شم٣مزم٦م زمـ أيب شم٣مزم٦م وفمٛمف فمقف ) جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( ) ضم٣مسمؿ 

 ( .6/673شم٣مزم٦م زمـ أيب ؽمٔمٝمد ايمٌجقم فمٛمف إفمُمك ) يم٣ًمن 

 (.6/673( )يم٣ًمن 6/354ان وفمٛمف ا زمـ إؽمح٣مق ) جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( ) ضم٣مسمؿ شم٣مزم٦م زمـ أيب صٖمق

( )ضم٤م 6183( )سمخ 6/351()ضم٣مسمؿ 084شم٣مزم٦م زمـ أيب ومت٣مدة ايمًٙمٚمل إٞمِم٣مري )وشمٗم٥م ايمٔمجقم ( )فم٨م

3/90 . ) 

 ( .6/672شم٣مزم٦م زمـ أيب َمٗمدام فمـ زمٔمض ايمت٣مزمٔمكم ) جمٜمقل ( )يم٣ًمن 
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 (.6/670جمٜمقل ( )يم٣ًمنشم٣مزم٦م زمـ أمحد أزمق ايمػمىم٣مت اظم٠مدب ) 

 (.00/015شم٣مزم٦م زمـ أمحد زمـ أيب همقارس أزمق ٞمٌم ا يمٌقؾمٛمجل ) روى فمٛمف مج٣مفم٥م ( ) فم٣ًمىمر 

 ( .00/013شم٣مزم٦م زمـ أمحد زمـ ضمًكم أزمق وم٣مؽمؿ ايمٌٕمدادي ) جمٜمقل ضم٣مل ( ) فم٣ًمىمر 

 ( .339شم٣مزم٦م زمـ أمحد زمـ فمٝم٣مش زمـ وم٣مؽمؿ أزمق ايمٛمدى ايمٔمٙمقي ) خم٤م /

 (.7/034ط شم٣مزم٦م زمـ إؽمامفمٝمؾ ايمرهم٣م ) طم

 (.6/252شم٣مزم٦م زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ إؽمح٣مق ؾمٝمخ ٓزمـ ضم٣ٌمن )ضم٣ٌمن 

( ) ضم٤م 00/012شم٣مزم٦م زمـ أومرم زمـ شمٔمٙم٥ٌم زمـ فمدي ايمٔمجالين ) يمف صحٌف وم٣ميمف ازمـ فم٣ًمىمر ( )فم٣ًمىمر 

4/33. ) 

 (.6/670شم٣مزم٦م زمـ أَمٝم٥م فمـ ايمِم٣مدق ) ؾمٝمٔمل ( ) يم٣ًمن 

 . (6/670( ) يم٣ًمن 3/93شم٣مزم٦م زمـ أٞمس زمـ ـمٜمغم إٞمِم٣مري ) ضم٤م 

 ( .0/631شم٣مزم٦م زمـ زمٛمدار زمـ أؽمد ايمتٖمٙمٝمز ) ذىمر 

شم٣مزم٦م زمـ شم٣مزم٦م ايمػمذيمقري أزمق حمٚمد ايمنومًْمل رضمؾ إلم اظمممق وضمدث فمٛمف أزمق ضمٖمص زمـ ىمري٤م وأزمق 

 (.687حمٚمد ايمُم٣مرومل )صف/

 ( .2/063شم٣مزم٦م زمـ شم٣مزم٦م زمـ فمدي زمـ ززمغم أزمق فمٌد اهلل ) ضم٤م 

 ( .6158)سمخ ( 6/351شم٣مزم٦م زمـ صم٣مزم٣من أزمق ؽمٛم٣من ايمٔمجقم ) ضم٣مسمؿ 

 (.00/008شم٣مزم٦م زمـ صمٔمٖمر زمـ أمحد أزمق ؿم٣مهر ايمٛمٜم٣موٞمدي )فم٣ًمىمر

 (.7/034شم٣مزم٦م زمـ صمٔمٖمر زمـ هي زمـ َمٝمٚمقن أزمق ؿمٝم٤م إٞمامؿمل )طمط

 ( .6/351( )ضم٣مسمؿ 086شم٣مزم٦م زمـ ضم٣مرث إٞمِم٣مري َمٌمي )وشمٗم٥م ايمٔمجقم ( ) فم٨م

 ( .03/526شم٣مزم٦م زمـ ضمزم زمـ فمٌد ايمرمحـ ) ؽمغم 

 (.062( )نمرزم٣مء/416أو  403ـ زمـ َمْمرف ايمنومًْمل أزمق وم٣مؽمؿ )تشم٣مزم٦م زمـ ضمزم زمـ فمٌد ايمرمح
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 (.7/033شم٣مزم٦م زمـ ضمًكم زمـ حمٚمد زمـ فمٝمًك أزمق ٞمٌم ايمٌٕمدادي ) طمط 

 ( .6/676شم٣مزم٦م زمـ مح٣مد أزمق زيد ايمٌٌمي ) ؤمٝمػ صمدًا وم٣ميمف ايمدار ومْمٛمل() يم٣ًمن

 ( .4/35شم٣مزم٦م زمـ طم٣ميمد زمـ ٞمٔمامن ) ضم٤م 

 ( .6/674)يم٣ًمن شم٣مزم٦م زمـ درهؿ اجلٔمٖمل ايم٘مقدم ) ؾمٝمٔمل ( 

 (426شم٣مزم٦م زمـ دٞمٝم٣مر إٞمِم٣مري )ج 

 ( .051( )ؾم٣م 6/350شم٣مزم٦م زمـ ذروة ايمًٔمدي ) شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم ( )ضم٣مسمؿ 

 ( .6/350( )ضم٣مسمؿ 4/35شم٣مزم٦م زمـ رهمٝمع إٞمِم٣مري )يمف صح٥ٌم وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( )ضم٤م 

 (.616شم٣مزم٦م زمـ رويٖمع: هق ازمـ رهمٝمع )يقٞمس

 ( .3/674( )يم٣ًمن شم٣مزم٦م زمـ زائدة ايمٔمجقم ايم٘مقدم )ؾمٝمٔمل 

شم٣مزم٦م زمـ زهغم أزمق زهغم ايمٌٌمي ) َمٛم٘مر احلدي٧م وم٣ميمف ايمٌخ٣مري وايمدار ومْمٛمل ونمغممه٣م، ووم٣مل احل٣مهمظ: 

 (.626( )حتٖم٥م/6/674ؤمٝمػ( )يم٣ًمن

 ( .6/673( ) يم٣ًمن 6/356شم٣مزم٦م زمـ زي٣مد فمـ ازمـ ؽمغميـ ) جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( ) ضم٣مسمؿ 

 ( .318آصمرى ( )6120شم٣مزم٦م زمـ زيد زمـ أرومؿ إرومٚمل )سمخ 

شم٣مزم٦م زمـ زيد زمـ شم٣مزم٦م زمـ زيد زمـ أرومؿ )ؤمٝمػ وم٣ميمف أمحد وايمٔمٗمٝمقم ووم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن : ايمٕم٣ميم٤م فمعم ضمديثف 

 (.6/673ايمقهؿ ( )يم٣ًمن 

( )فم٣ًمىمر 3/93( ) ضم٤م 6/354شم٣مزم٦م زمـ هج ايمدود أزمق ؽمٙمٚم٥م ايمدَمُمٗمل ) جمٜمقل ضم٣مل ( ) ضم٣مسمؿ 

00/009. ) 

 ( .6/673هٌل ( ) يم٣ًمن شم٣مزم٦م زمـ ؽمٙمٝمؿ ايم٘مقدم )ؤمٖمف إزدي وايمذ

 ( .6171()سمخ 6/354شم٣مزم٦م زمـ ؽمٜمؾ ا يمٗمرر ) ضم٣مسمؿ 

 ( .337شم٣مزم٦م زمـ ؾمٌؾ زمـ حمٚمد أزمق هريرة ايمُم٣مر ) خم٤م / 
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 شم٣مزم٦م زمـ ذج : سمٗمدم دم ازمـ هج .

 ( .6/673شم٣مزم٦م زمـ ذيا ايمِم٣مئغ ) جمٜمقل ضم٣مل ( )يم٣ًمن 

 ( .7/033شم٣مزم٦م زمـ ؾمٔمٝم٤م زمـ ىمثغم أزمق وم٣مؽمؿ ) طمط 

 ( .3/93() ضم٤م 614اظمرادي ايمٔمرين)صح٣ميب وم٣ميمف ازمـ يقٞمس()يقٞمس شم٣مزم٦م زمـ ؿمريػ

 ( .6/675شم٣مزم٦م زمـ فمٌد اهلل ايمٌجقم ) ؾمٝمٔمل ( ) يم٣ًمن 

 ( .6/675شم٣مزم٦م زمـ فمٌد اهلل زمـ شم٣مزم٦م ايمٝمُم٘مري ) ؾمٝمٔمل ( ) يم٣ًمن 

( 563شم٣مزم٦م زمـ فمٌد اهلل زمـ شم٣مزم٦م زمـ ؽمٔمٝمد ايمٔمقدم أزمق ضمًـ إٞمديمز ايمٗم٣م  ايمٖمٗمٝمف )َمُمٜمقر( )

 (..68( )همٜمرس/688)صف/

 (.6172()سمخ 6/353( )ضم٣مسمؿ 00/062شم٣مزم٦م زمـ فمٌد اهلل زمـ ززمغم زمـ فمقام ايمٗمرر ) فمً٘مر 

 ( .7/034شم٣مزم٦م زمـ فمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ شم٣مزم٦م أزمق أمحد ايمِمغمدم ) طمط 

 ( .6/353شم٣مزم٦م زمـ فمٌد اهلل زمـ ويمٝمد زمـ مجٝمع يٟميت دم شم٣مزم٦م زمـ ويمٝمد ) ضم٣مسمؿ 

 ( .6/673زمـ فمٚمرو ) وم٣مل ايمذهٌل : ٓ يدري َمـ ذا ( ) يم٣ًمن شم٣مزم٦م زمـ فمٌد اهلل فمـ فمٌد اهلل 

 ( .6/353شم٣مزم٦م زمـ فمٌٝمد اهلل إٞمِم٣مري )شمٗم٥م( هق ازمـ فمٌٝمد دم / سمٗمري٤م ـ ) ضم٣مسمؿ 

شم٣مزم٦م زمـ فمٌٝمد اهلل زمـ أيب زم٘مرة)ؤمٖمف إزدي ووم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن:ئمتػم ضمديثف َمـ نمغم رواي٥م ضم٘مؿ زمـ ـمٜمغم 

 (6/673فمٛمف()يم٣ًمن 

( سمٗمدم دم  ازمـ فمٌد 6/673فمـ فمٌد اهلل زمـ فمٚمرو ) وم٣مل ايمذهٌل : ٓ يدري َمـ ذا ( )يم٣ًمن  شم٣مزم٦م زمـ فمٌٝمد اهلل

 اهلل.

 ( .00/046شم٣مزم٦م زمـ فمٌٝمد زمـ ؽمٔمٝمد ايمٌخ٣مري ) فم٣ًمىمر 

 ( .3/95شم٣مزم٦م زمـ فمٌٝمد زمـ فم٣مزب ازمـ أطمل ايمػماء ) ضم٤م 

 ( .7/033شم٣مزم٦م زمـ فمثامن زمـ فمقم زمـ فمٌد اهلل أزمق فمٚمرو ايمٗمزاز ) طمط 
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 ( .6/675ْمٝم٥م فمـ هُم٣مم ايمدؽمتقائل ) جمٜمقل وم٣مل إزدي ( ) يم٣ًمن شم٣مزم٦م زمـ فم

شم٣مزم٦م زمـ فمقم زمـ أمحد زمـ شم٣مزم٦م زمـ ؽمٔمٝمد أزمق فمٚمرو أزمق فمٚمرو إٞمِم٣مري ايمٌزاز اجلرصم٣مين )ىمت٤م فمٛمف مج٣مفم٥م 

 (.609وم٣ميمف ايمًٜمٚمل( )صمر

 ( .6/355( )ضم٣مسمؿ 8/058شم٣مزم٦م زمـ فمٚمر )وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ : ٓ أفمرهمف ( ) ضم٤م 

 ( .6/675يقٞمس زمـ فمٌٝمدة ) جمٜمقل ( هق ازمـ فمٚمر اظمتٗمدم . ) يم٣ًمن  شم٣مزم٦م زمـ فمٚمرو فمـ

 ( .6/675شم٣مزم٦م زمـ فمٚمغم فمـ رزمٝمٔم٥م زمـ أيب فمٌد ايمرمحـ صقازمف زم٣مب زمـ فمٚمغم سمٗمدم )يم٣ًمن 

 (.3/96( ) ضم٤م083( )فم٨م 6185( )سمخ 6/357شم٣مزم٦م زمـ ومْم٥ٌم اظمدين ىمقدم )وشمٗم٥م ايمٔمجقم ( ) ضم٣مسمؿ 

 ( .6/352( )ضم٣مسمؿ 0/075( )طمط 00/042صح٥ٌم ()فم٣ًمىمرشم٣مزم٦م زمـ ومٝمس زمـ طمْمٝمؿ زمـ فمدي ) يمف 

 ( .4/35شم٣مزم٦م زمـ ومٝمس زمـ زيد زمـ ٞمٔمامن أزمق زيد ) ضم٤م 

 ( .00/049شم٣مزم٦م زمـ ومٝمس زمـ َمٛمٗمع أزمق اظمٛمٗمع ايمٛمخٔمل ) جمٜمقل ضم٣مل ( ) فم٣ًمىمر 

 ( .2/062شم٣مزم٦م زمـ جلالج ايم٘مأليب ) ضم٤م 

 ( .6/675شم٣مزم٦م زمـ َم٣ميمؽ فمـ َم٣ميمؽ ) جمٜمقل وم٣ميمف ايمدار ومْمٛمل() يم٣ًمن 

 (.613شم٣مزم٦م زمـ َمثقب ايمٗمٌيض رفمٝمٛمل )يقٞمس

( )وم٣مل احلٚمٝمدي: ىم٣من إَم٣مَم٣ًم دم ايمٔمرزمٝم٥م َمتٚم٘مٛم٣ًم دم فمٙمؿ 340شم٣مزم٦م زمـ حمٚمد اجلرصم٣مين أزمق ايمٖمتقح ايمٔمدوي )ت

 (.689إدب( )صف/

 ( .335شم٣مزم٦م زمـ حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ إؽمح٣مق اجلزي ) وشمٗمف ايمٖم٣مرد ( ) خم٤م /

إَمقي أزمق وم٣مؽمؿ اإلؾمٌٝمقم )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمـ أهؾ ايمْمٜم٣مرة شم٣مزم٦م زمـ حمٚمد زمـ وه٤م زمـ فمٝم٣مش 

 (.682( )صف/362وايمٔمٖم٣مف وايمثٗم٥م واجلٜم٣مد دم ؽمٌٝمؾ اهلل وىم٣من ضم٣مهمٓم٣ًم يمألطم٣ٌمر ضمًـ ايمٖمٜمؿ( )ت

 ( .3/93شم٣مزم٦م زمـ َمرداس)ضم٤م 

 ( .6/357شم٣مزم٦م زمـ َمًٙمؿ إضمقل ) ضم٣مسمؿ 
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 ( .6187( )سمخ 6/357()ضم٣مسمؿ 3/94شم٣مزم٦م زمـ َمُمٚمؾ ايمدود ـ وومٝمؾ َمُمحؾ ـ ) ضم٤م 

 (.6/357( )ضم٣مسمؿ6/672( )يم٣ًمن 00/031شم٣مزم٦م زمـ َمٔمٌد اظمح٣مريب ) جمٜمقل ضم٣مل( ) فم٣ًمىمر 

 شم٣مزم٦م زمـ َمٔمٌد فمـ متٝمؿ ايمداري هق اظمح٣مريب.

 ( .6/357( )ضم٣مسمؿ 6188شم٣مزم٦م زمـ َمٔمٌد فمـ فمٚمر زمـ طمْم٣مب ) سمخ

 شم٣مزم٦م زمـ َمٛمٗمذ فمـ أيب رَمث٥م ) جمٜمقل (.

 ( .6/388شم٣مزم٦م زمـ َمقؽمك ) ضم٣مسمؿ 

 ( .6/672( ) يم٣ًمن 6/388شم٣مزم٦م زمـ َمٝمٚمقن ) ؤمٖمف ازمـ َمٔمكم ( ) ضم٣مسمؿ 

 ( .7/036شم٣مزم٦م زمـ ٞمٌم زمـ َم٣ميمؽ زمـ هٝمثؿ اخلزافمل ) طمط 

 (.615شم٣مزم٦م زمـ ٞمٔمامن زمـ أَمٝم٥م أزمق ضم٥ٌم ايمٌدري )صح٣ميب وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( )يقٞمس

ٙمٚم٥م: جمٜمقل( شم٣مزم٦م زمـ ٞمٔمٝمؿ أزمق َمٔمـ ـ أو أزمق ٞمٔمٝمؿ ـ اهلقصمل )وفمٛمف ايمْمػماين وآطمران و وم٣مل َمً

 (.419()إرؾم٣مد/6/672)يم٣ًمن

 ( .00/034شم٣مزم٦م زمـ ٞمٔمٝمؿ اجلذاَمل ) فم٣ًمىمر 

 ( .0/92( ) ضم٤م 4/358شم٣مزم٦م زمـ هريؿ ) ضم٣مسمؿ 

 ( .4/35شم٣مزم٦م زمـ هزال زمـ فمٚمرو )ضم٤م 

شم٣مزم٦م زمـ ويمٝمد زمـ فمٌد اهلل زمـ مجٝمع ايمزهري أزمق صمٌٙم٥م ايم٘مقدم ) وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ : ص٣ميما ووم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن : رزمام 

 ( .6/677( ) يم٣ًمن 6/358( ) ضم٣مسمؿ 8/058( )ضم٤م 7/036طاطمْمٟم ( )طم

 (.612()يقٞمس3/94( )ضم٤م6/677( )يم٣ًمن 061شم٣مزم٦م زمـ يزيد اخلقٓين اظمٌمي ) جمٜمقل ضم٣مل ( )ت

 (.6/677شم٣مزم٦م زمـ يزيد فمـ أوزافمل ) جمٜمقل وم٣مل احل٣مىمؿ ( ) يم٣ًمن 

 ( .7/030شم٣مزم٦م زمـ ئمٗمقب زمـ ومٝمس زمـ إزمراهٝمؿ ايمتقزي) خ

 ( .661( )صمر332إزمراهٝمؿ زمـ َمقؽمك أزمق همّمؾ ايمًٜمٚمل ) خم٤م /شم٣مزم٦م زمـ يقؽمػ زمـ 
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 ( .00/039شم٣مزم٦م زمـ يقؽمػ زمـ ضمًـ )ضمًكم( أزمق ضمًـ ايمقرسم٣مين ) فم٣ًمىمر 

 ( .6/678شم٣مزم٦م فمـ ازمـ فم٣ٌمس ) وم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن : ٓ أدري َمـ هق ( ) يم٣ًمن 

 ( .007شم٣مزم٦م فمـ أيب هريرة ) جمٜمقل () سمؿ 

 ( .008شم٣مزم٦م فمـ فمقم زمـ ضمًكم ) جمٜمقل ( ) سمؿ 

 ( .6/320شم٣مزم٦م َمقلم أم ؽمٙمٚم٥م ) ضم٣مسمؿ 

 ( .6/678شم٣مزم٦م َمقلم صمرير ) ؾمٝمٔمل ( ) يم٣ًمن 

 ( .00/051( ) فم٣ًمىمر 6125شم٣مزم٦م َمقلم ؽمٖمٝم٣من زمـ أيب َمريؿ فمـ َمٔم٣موي٥م ) سمخ 

 ( .7/035شم٣ٌمت زمـ فمٌد ايمقه٣مب أزمق فمٝمًك ايمدورَمل ) طمط 

 (.7/035ْمٝم٤م ( ) طمط شم٣ٌمت زمـ فمٚمرو زمـ َمٝمٚمقن أزمق فم٣ٌمس ايمٌجقم ايمٗمْم٣من ) صدوق وم٣ميمف اخل

 (6/371( ) ضم٣مسمؿ 2/069شمٌٝم٦م ايمّمٌٔمل ) ضم٤م 

 ( .6/679شمٌٝم٦م زمـ ؾمط ايم٘مقدم ) ؾمٝمٔمل ( ) يم٣ًمن 

شمٌٝم٦م زمـ ىمثغم ايمٌٌمي ) وم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن : َمٛم٘مر احلدي٧م ، ووم٣مل ازمـ فمدي : نمغم َمٔمروف، ووم٣مل احل٣مهمظ: نمغم 

 (.624( )حتٖم٥م/6/679شم٦ٌم ؤمٖمف ازمـ ضم٣ٌمن وأمحد، ووم٣مل َمرة: ؤمٝمػ( )يم٣ًمن 

 ( .6/679شمٌٝم٦م زمـ حمٚمد ايمٔمً٘مري ) ؾمٝمٔمل ( )يم٣ًمن 

 ( .00/050شمٌٝم٦م زمـ يزيد ايمٌٜمراين ) فم٣ًمىمر 

 ( .6/371( ) ضم٣مسمؿ 6041شمٌٝم٦م َمقلم ؽمقيد زمـ نمٖمٙمف اجلٔمٖمل ) سمخ 

 ( .6/679شمٌكم زمـ إزمراهٝمؿ زمـ ؾمٝم٣ٌمن ) ؾمٝمٔمل ( ) يم٣ًمن 

 ( .00/050شمروان أزمق فمقم َمقرم فمٚمر زمـ فمٌد ايمٔمزيز روى فمٛمف ) فم٣ًمىمر 

( ) ضم٣مسمؿ 3/011( )ضم٤م 6/679( )يم٣ًمن 085شمروان زمـ َمٙمح٣من ايمتٝمٚمل فمـ فمامر ) وشمٗم٥م ايمٔمجقم ( ) فم٨م 

6/090. ) 
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 ( .00/056شمري٣م زمـ أمحد أزمق وم٣مؽمؿ إهل٣مين ايمٌزار ) جمٜمقل ضم٣مل ( ) فم٣ًمىمر 

 شمٔمٙم٤م ايمٌٌمي: هق ازمـ َم٣ميمؽ /سمٗمدم.

 (.3/99() ضم٤م 6019أيب ايم٘مٛمقد( )سمخ  شمٔمٙم٥ٌم أزمق ايم٘مٛمقد احلٚمراوي فمـ فم٣مئُم٥م ) سمٗمدم دم ازمـ

 (6015()سمخ6/624شمٔمٙم٥ٌم أزمق زمحر ) وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ : ص٣ميما احلدي٧م( )اؽمؿ أزمٝم٥م أيب َم٣ميمؽ( ) ضم٣مسمؿ 

 ( .6/681شمٔمٙم٥ٌم احلٚميص فمـ َمٔم٣مذ ) ؤمٖمف إزدي وايمٛم٣ٌميت( ) يم٣ًمن 

 ( .6/679شمٔمٙم٥ٌم زمـ إزمراهٝمؿ ايم٘مقدم ) ؾمٝمٔمل ( )يم٣ًمن 

 ( .475()ومط 6/324) جمٜمقل ضم٣مل ( ) ضم٣مسمؿ  شمٔمٙم٥ٌم زمـ أيب ايم٘مٛمقد احلٚمروى

 (.617شمٔمٙم٥ٌم زمـ أيب رومٝم٥م ايمٙمخٚمل)يقٞمس

 ( .3/98شمٔمٙم٥ٌم زمـ أيب َم٣ميمؽ أزمق صمٔمٖمر ايمٗمرـمل ) ضم٤م 

 ( .6/679() يم٣ًمن 2/068شمٔمٙم٥ٌم زمـ زمالل ايمٌٌمي إفمٚمك ) وم٣مل ايمذهٌل : ٓ ئمرف ( ) ضم٤م 

 (.00/054شمٔمٙم٥ٌم زمـ صمٔمٖمر زمـ أمحد أزمق اظمٔم٣مرم ايمناج )فم٣ًمىمر

 ( .0/649شمٔمٙم٥ٌم زمـ رزمٝمع اظمٔم٣ميم٨م ) ذىمر 

 ( .6/423شمٔمٙم٥ٌم زمـ زي٣مد ) ضم٣مسمؿ 

 (.4/37شمٔمٙم٥ٌم زمـ ؽمٔم٥ٌم )ضم٤م

 ( .3/99شمٔمٙم٥ٌم زمـ ؽمٜمؾ ) ضم٤م 

 (.091()فم٨م3/011شمٔمٙم٥ٌم زمـ ؾمٜمر إؾمٔمري )وشمٗمف ايمٔمجقم()ضم٤م

 (.6/324() ضم٣مسمؿ 3/99شمٔمٙم٥ٌم زمـ وٌٝمٔم٥م)ضم٤م 

 (.3/011شمٔمٙم٥ٌم زمـ فم٣مصؿ )ضم٤م

 يمؽ أيت.شمٔمٙم٥ٌم زمـ فم٣مصؿ هق ازمـ َم٣م

 دم شمٔمٙم٥ٌم زمـ فم٣مصؿ. -شمٔمٙم٥ٌم زمـ فم٣ٌمس 
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 (.4/37شمٔمٙم٥ٌم زمـ فمٌد ايمرمحـ إٞمِم٣مري )ضم٤م

 ( 6/323( )وضم٣مسمؿ 6/681شمٔمٙم٥ٌم زمـ همرات زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ ومٝمس ) وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ : ٓ أفمرهمف ( ) يم٣ًمن 

)ضم٤م ( 6/324شمٔمٙم٥ٌم زمـ َم٣ميمؽ ايم٘مقدم أزمق زمحر فمـ أٞمس ) وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ : ص٣ميما احلدي٧م ( ) ضم٣مسمؿ 

 ( 6/257()ضم٣ٌمن3/99

 ( .0/631( ) ذىمر 498شمٔمٙم٥ٌم زمـ َمْمٜمر زمـ أمحد احلٛمٓمقم أزمق ؿم٣مهر )ت

 ( .6/681شمٔمٙم٥ٌم زمـ َمٝمٚمقن ايم٘مقدم أزمق إؽمح٣مق ) جمٜمقل ضم٣مل ( ) يم٣ًمن 

 ( .6/681شمٔمٙم٥ٌم فمـ ذيا زمـ ه٣مٞمئ ) وم٣مل ازمـ ومْم٣من : ٓ يدري َمـ هق ( ) يم٣ًمن 

 ( .00/054فم٣ًمىمر  شمٗم٥م زمـ فمٌد ايمرمحـ ايم٘مٙمٌل ) جمٜمقل ضم٣مل ( )

 ( .6/374شمامل زمـ إؽمح٣مق ايمٝمامين ) ضم٣مسمؿ 

 (.618شمامَم٥م ايمردَم٣مين )يقٞمس

 شمامَم٥م زمـ أيب شمامَم٥م اجلذاَمل: هق ازمـ زم٘مر اجلذاَمل

 ( .7/035()طمط6/680شمامَم٥م زمـ أذس أزمق َمٔمـ ايمٛمٚمغمي ايمٌٌمي ) سم٣ميمػ( ) يم٣ًمن 

 ( .2/067( )4/38شمامَم٥م زمـ زمج٣مد ) ضم٤م 

 (.619ق ؽمقدة َمٌمي )يقٞمسشمامَم٥م زمـ زم٘مر اجلذاَمل أزم

 ( .8/057شمامَم٥م زمـ ضمِمكم أزمق شمٕم٣مل ) ضم٤م 

 ( 6/322() ضم٣مسمؿ 38شمامَم٥م زمـ ؾمٖمل اهلٚمداين أزمق فمقم اظمٌمي ) شمٗم٥م( ) ايمزوائد فمعم ايمتٗمري٤م /

شمامَم٥م زمـ فمٌٝمدة أزمق طمٙمٝمٖم٥م ايمٔمٌدي ايمٌٌمي ) وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ : َمٛم٘مر احلدي٧م ، وىمذزمف ازمـ َمديٛمل( ) يم٣ًمن 

6/680. ) 

 ( .00/058()فم٣ًمىمر6/325()ضم٣مسمؿ 4/38فمدي ايمٗمرر ) يمف صح٥ٌم وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( ) ضم٤م  شمامَم٥م زمـ

 ( .6/686شمامَم٥م زمـ فمٚمرو إزدي ايمٔمْم٣مر ايم٘مقدم ) ؾمٝمٔمل ( ) يم٣ًمن
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 ( .6009( ) سمخ6/327شمامَم٥م زمـ ومٝمس زمـ رهم٣مفم٥م ايمراهمٔمل ) ضم٣مسمؿ 

 ( .6/686شمامَم٥م زمـ ىمٙمثقم ) ٓ ئمرف وم٣ميمف ايمذهٌل ( ) يم٣ًمن 

 (667ٝم٧م زمـ  إؽمامفمٝمؾ ايمِم٣مئغ ايمرَمقم ) جمٜمقل ضم٣مل ( َمـ ؾمٝمقخ ازمـ فمدي )ؽمٜمؿ شمامَم٥م زمـ يم

 ( .00/021شمامَم٥م زمـ يزيد إزدي ) فم٣ًمىمر 

 ( .338شمٚمؾ زمـ حيٝمك زمـ أيب حيٝمك زمـ إدريس أزمق ٞمٌم ا هلروى ) وشمٗم٥م ايمٖم٣مرد ( )خم٤م /

 ( .6/374شمٚمٛم٥م ايمٔم٘مل )جمٜمقل ضم٣مل ( ) ضم٣مسمؿ 

 (.054شمٚمغم زمـ فمٝمًك: )فمٙمامء 

 ( .6044( )سمخ 6/376شمٚمٝمؾ زمـ فمٌد ا هلل آؾمٔمري ) ضم٣مسمؿ 

 ( .6/684( ) يم٣ًمن 6/376شمٜمالن زمـ ومٌٝمِم٥م ) وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ : ؾمٝمخ ( ) ضم٣مسمؿ 

 ( .00/025شمقاب زمـ إزمراهٝمؿ آٞمِم٣مري ) فم٣ًمىمر 

 ( .6/370شمقاب زمـ مجٝمؾ ) ضم٣مسمؿ 

 (.067شمقاب زمـ َمًٔمقد )َمٗمديؾ( )نمرزم٣مء/

 (.7/038) طمط شمقاب زمـ يزيد زمـ شمقاب أزمق زم٘مر 

 ( .2/041شمقازم٥م زمـ راهمع ) ضم٤م 

 ( .2/04( )ضم٤م 6/371شمقازم٥م زمـ فمقن ايمتٛمقطمل ) ضم٣مسمؿ 

 ( .6/371( )ضم٣مسمؿ 6/686شمقازم٥م زمـ َمًٔمقد ايمتٛمقطمل ) َمٛم٘مر احلدي٧م وم٣ميمف ازمـ يقٞمس ( )يم٣ًمن 

( )فم٣ًمىمر 458شمقازمف زمـ أمحد زمـ فمٝمًك زمـ شمقازمف اظمقصقم أزمق ضمًكم ) صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ( )ت 

 ( .7/039() طمط 00/024

 (.600شمقب زمـ ذيد ايمٝم٣مهمٔمل ؾمٜمد همتا َمٌم )يقٞمس

 ( .00/079شمقزم٣من أزمق شم٣مزم٦م ) فم٣ًمىمر 
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 (.00/079شمقزم٣من أزمق شم٣مزم٦م )فم٣ًمىمر

 (.606( )أشمٛمك فمٙمٝمف ازمـ يقٞمس( )يقٞمس635شمقزم٣من زمـ إزمراهٝمؿ اظمٌمي ذي ايمٛمقن )ت

 (.00/546شمقزم٣من زمـ إزمراهٝمؿ ذو ايمٛمقن اظمٌمي )يٟميت دم ايمذال()ايمًغم

()يم٣ًمن 6/671شمقزم٣من زمـ ؽمٔمٝمد فمـ أزمٝمف ) وم٣مل أزمق زرفمف ٓ زمٟمس زمف / وروى فمٛمف أزمق ضم٣مسمؿ ( ) ضم٣مسمؿ 

6/686. ) 

 ( .064( )سمؿ6069( )سمخ 6/371شمقزم٣من زمـ ؾمٜمر إؾمٔمري ) ضم٣مسمؿ 

 (.603شمقزم٣من زمـ فمٚمرو زمـ يمِمٝم٦م اجلذاَمل اجلروي َمٌمي )يقٞمس

ؿ، ويمٝمس َمقلم رؽمقل اهلل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ )ٓ شمقزم٣من فمـ رؽمقل اهلل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙم

 (.623ئمرف وم٣ميمف احل٣مهمظ( )حتٖم٥م/

 ( .4/39شمقر ايمًٙمٚمل أزمق أَم٣مَم٥م ) ضم٤م 

 ( .3/011( ) ضم٤م 6/327شمقر ايم٘مٛمدي ) جمٜمقل ضم٣مل( )ضم٣مسمؿ 

 ( .382( )آصمري6067( )سمخ6/329شمقر اهلٚمداين ايم٘مقدم ) شمٗم٥م وم٣ميمف أزمق داود ( ) ضم٣مسمؿ 

 ( .6/686ر زمـ فمٌد اهلل اظمرهٌل ا يم٘مقدم )يم٣ًمن شمقر زمـ فمٚم

 ( .8/058شمقر زمـ فمٚمرو أزمق فمٚمرو ايمٗمغماين ) ضم٤م /

 ( .64/6( )سمخ 6/327شمقر زمـ ومداَم٥م فمـ فمٚمر )ضم٣مسمؿ 

 ( .6/686( ) يم٣ًمن6/329شمقر زمـ ٓوي فمـ ازمـ َمًٔمقد ) جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( )ضم٣مسمؿ 

 ( .515شمقر زمـ جمزأة ) ك 

 ( .6/686ايم٘مقدم ) ؾمٝمٔمل () يم٣ًمن  شمقر زمـ ويمٝمد ا خلثٔمٚمل

 ( .6/328شمقر وايمد ؽمٗمٝمؼ ) ضم٣مسمؿ 

 ( .6/374( ) ضم٣مسمؿ 3/010شمقي٤م أزمق ايمرؾمٝمد ايمرضم٣ميب احلٚميص )ضم٤م 
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 ( .6/670شمقي٤م فمـ زيد زمـ شم٣مزم٦م وأيب هريرة )ضم٣مسمؿ

 

 ضمرف اجلٝمؿ

 ( .6/685صم٣مزم٣من فمـ أٞمس ) وم٣مل إزدي:َمؼموك()يم٣ًمن 

 ( .6/399صم٣مزمر اجلٜمٛمل ) ضم٣مسمؿ 

 ( .6/393احلداين )ضم٣مسمؿ صم٣مزمر 

 ( .6611( )سمخ 6/392صم٣مزمر احلذاء فمـ ازمـ فمٚمر ) ضم٣مسمؿ 

 (.622صم٣مزمر ايمِمددم وايمد ومٝمس ) ٓ أفمرف ضم٣ميمف وم٣ميمف احل٣مهمظ( )حتٖم٥م/

 ( .6/689صم٣مزمر ايمٔمالف فمـ ازمـ ززمغم ) وم٣مل ايمٌخ٣مري : ٓ ٞمٔمرهمف ( ) يم٣ًمن 

 ( .6609( ) سمخ 6/399صم٣مزمر اظمح٣مريب ) ضم٣مسمؿ 

 ( .6/685ٛمخٔمل ) وشمٗم٥م ايمْمقد( )يم٣ًمن صم٣مزمر زمـ أزمجر ايم

 (.068( )نمرزم٣مء/628صم٣مزمر زمـ أيب إدريس أزمق وم٣مؽمؿ إٞمديمز )ت

 ( .6/399صم٣مزمر زمـ أيب محٝمد ايمٗمٝمز ) ضم٣مسمؿ 

( )وم٣مل أزمق وم٣مؽمؿ زمـ زمٗمل: ىم٣من َمـ أهؾ 381صم٣مزمر زمـ أمحد زمـ طمٙمػ اجلذاَمل أزمق ضمًـ ايمٗمرؿمٌل )ت ٞمحق/

 (.414فمٛمف( )صف/ اظمٔمرهم٥م وايمذىم٣مء وايمٛم٣ٌمه٥م، وأطمذ ايمٛم٣مس

 (.3/014( ) ضم٤م 6/399صم٣مزمر زمـ أزاذ اظمٗمراي ) جمٜمقل ضم٣مل () ضم٣مسمؿ 

 ( .4/54( ) ضم٤م 6/396صم٣مزمر زمـ أؽم٣مَم٥م اجلٜمٛمل ) صح٣ميب وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( ) ضم٣مسمؿ 

 ( .6/510()ضم٣مسمؿ 8/024صم٣مزمر زمـ إؽمح٣مق ايم٣ٌمهقم أزمق ؽمٔمٝمد ايمٌٌمي ) صدوق وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ () ضم٤م 
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 ( .6/015) ؤمٖمف إزدي ( ) يم٣ًمن  صم٣مزمر زمـ إؽمح٣مق اظمقصقم

 ( .6/685صم٣مزمر زمـ أفمِمؿ اظم٘مٖمقف ) ؾمٝمٔمل ( ) يم٣ًمن 

 ( .3/016صم٣مزمر زمـ صمالس ايم٘مٙمٌل ) ضم٤م 

 ( .6/685صم٣مزمر زمـ ضمر ايمٛمخٔمل ) جمٜمقل ضم٣مل( ) يم٣ًمن 

 ( .6/392صم٣مزمر زمـ رزمٝمٔم٥م ) ضم٣مسمؿ 

 ( .6610( ) سمخ 6/510صم٣مزمر زمـ رؽمتؿ ايمٌٌمي اظم٘مت٤م ) ضم٣مسمؿ 

 ( .6/685( )يم٣ًمن ٣6/511م فمـ فمٚمر زمـ فمٌد ايمٔمزيز )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( ) ضم٣مسمؿ صم٣مزمر زمـ زىمري

 ( .2/036صم٣مزمر زمـ ؽمٔمد ايمدؤرم هق ازمـ ؽمٔمر  ) ضم٤م 

 ( 6/392( ) ضم٣مسمؿ 6612صم٣مزمر زمـ ؽمٔمر ايمدؤرم ايم٘مٛم٣مين ) جمٜمقل ضم٣مل ( ) سمخ 

 ( .٣6/510مسمؿ ( )ضم6/012صم٣مزمر زمـ ؽمٙمٝمؿ ايمزرومل َمدين فمـ حيٝمك زمـ ؽمٔمٝمد ) وشمٗم٥م أمحد() يم٣ًمن 

 ( .6/399صم٣مزمر زمـ ذيا ) ضم٣مسمؿ 

 ( .6/682صم٣مزمر زمـ ؾمٚمغمة إؽمدي ايم٘مقدم ) وم٣مل ايمْمقد : صدوق ( ) يم٣ًمن

 ( .4/56صم٣مزمر زمـ صخر زمـ أَمٝم٥م أزمق فمٌد اهلل ) ضم٤م 

 ( .6604( )سمخ 6/399صم٣مزمر زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ فمٚمرو ايمًٙمٚمل ) ضم٣مسمؿ 

 ( .4/54صم٣مزمر زمـ فمٌد اهلل ايمٔمٌدي ) ضم٤م 

( 6/682زمـ فمٌد اهلل ايمٝمامَمل ) ىمذزمف ايمذهٌل ونمغمه، ووم٣مل احل٣مهمظ: ىمذاب َمُمٜمقر زم٣ميم٘مذب ( ) يم٣ًمن صم٣مزمر 

 (.625)حتٖم٥م/

 صم٣مزمر زمـ فمٌد اهلل زمـ صم٣مزمر ايمٔمٗمٝمقم ) َمؼموك ( ـ هق ايمذي ومٌٙمف ـ 

 ( .4/56( ) ضم٤م 6/396صم٣مزمر زمـ فمٌد اهلل زمـ رئ٣مب ) يذىمريمف صحٌف ( )ضم٣مسمؿ 

 (.00/631اظمح٣مريب )فم٣ًمىمرصم٣مزمر زمـ فمٌد اهلل زمـ فمِمٚم٥م 
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 (.7/649صم٣مزمر زمـ فمٌد اهلل زمـ َم٣ٌمرك أزمق وم٣مؽمؿ اظمقصقم )طمط

 ( .3/014صم٣مزمر زمـ فمالف : يٟميت دم صم٣مزمر ايمٔمالف ) ضم٤م 

 ( .00/630صم٣مزمر زمـ فمٚمرو أيب صٔمِمٔم٥م ايمٌخ٣مري ) فم٣ًمىمر 

 (.7/649صم٣مزمر زمـ فمٝمًك أزمق ؽمٜمؾ ايمٔمقدم ) طمط 

 ( . 6607()سمخ6/510زمق ضم٣مسمؿ ( ) ضم٣مسمؿ صم٣مزمر زمـ نم٣مٞمؿ احلٚميص ايمًٙمٖمل ) ؾمٝمخ وم٣ميمف أ

 ( .6602( ) سمخ 6/397صم٣مزمر زمـ نمراب ايمٛمٚمري ) ضم٣مسمؿ 

 ( .6/687صم٣مزمر زمـ همْمر ـ ازمـ أيب ٞمٌم ـ فمـ شم٣مزم٦م ) جمٜمقل وم٣ميمف ازمـ أيب ضم٣مسمؿ ( )يم٣ًمن 

 ( 3/016صم٣مزمر زمـ ومٌٝمِم٥م ) ضم٤م 

 ( .6608( ) سمخ 6/399صم٣مزمر زمـ ومْمـ أزمق فمٗم٥ٌم اهلالرم زمٌمي ) ضم٣مسمؿ 

 (.602َم٣مصمد ايمِمددم )صح٣ميب( )يقٞمس صم٣مزمر زمـ

 ( .6/687صم٣مزمر زمـ َم٣ميمؽ فمـ أيقب ) جمٜمقل اهتٚم٥م احل٣مهمظ( ) يم٣ًمن 

 ( .6/687صم٣مزمر زمـ حمٚمد زمـ أيب زم٘مر ايم٘مقدم ) ؾمٝمٔمل( ) يم٣ًمن 

 ( .3/687صم٣مزمر زمـ حمٚمد زمـ أمحدإصٌٜم٣مين )وه٣مه ازمـ َمٛمده ( ) يم٣ًمن 

( ٣6/687مسمؿ جمٜمقل ، ووم٣مل ايمذهٌل َمتٜمؿ ( )يم٣ًمنصم٣مزمر زمـ َمرزوق اجلدفمل أزمق فمٌد ايمرمحـ ) وم٣مل أزمق ضم

 ( .6/399)ضم٣مسمؿ 

 (.607صم٣مزمر زمـ ي٣مه زمـ فمقيص زمـ همدل ايمٗمت٣ٌمٞمٝمك )يقٞمس

صم٣مزمر زمـ ي٣مؽمكم زمـ ضمًـ أزمق ضمًـ ايمٌٕمدادي اجلٛم٣مئل ايمٔمْم٣مر ) وم٣مل اخلْمٝم٤م: ىمت٦ٌم فمٛمف وىم٣من ؽمامفمف صحٝمح٣ًم 

 ( .7/649( ) طمط 08/632( ) ؽمغم 

 (.6/398( )ضم٣مسمؿ 6/688زمٝمع زمـ اٞمس ) وم٣مل أزمق زرفم٥م:ٓ أفمرهمف ()يم٣ًمن صم٣مزمر زمـ يزيد أزمق صمٜمؿ فمـ ر

 صم٣مزمر زمـ يزيد اخلراؽم٣مين) جمٜمقل ( .
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 ( 6/688صم٣مزمر زمـ يزيد ايمٖم٣مرد أزمق وم٣مؽمؿ ) ؾمٝمٔمل ( ) يم٣ًمن 

 ( .6/398( )ضم٣مسمؿ 6/688صم٣مزمر زمـ يزيد فمـ َمنوق ) وم٣مل أزمق زرفم٥م ٓ أفمرهمف ()يم٣ًمن 

 ( .6663صم٣مزمر فمـ فمقم ) سمخ 

 (.608أزمق َمًٙمؿ ايمِمددم )يقٞمسصم٣مضمؾ 

 ( .6/565صم٣مرود أزمق ويمٝمد ايمرازي ) صدوق ( ) ضم٣مسمؿ 

 ( .6/689صم٣مرود زمـ أيب زممم فمـ ضمًـ زمـ فمقم ) ؾمٝمٔمل ( ) يم٣ًمن 

 ( .6/689صم٣مرود زمـ صمٔمٖمر زمـ إزمراهٝمؿ أزمق َمٛمذر اجلٔمٖمل ) ؾمٝمٔمل ()يم٣ًمن 

 ( .6/691يم٣ًمن ( ) 055صم٣مرود زمـ فمٚمرو ايمْم٣مئل ايم٘مقدم ) وشمٗم٥م ايمْمقد ونمغمه ( ) ت

 ( 3/033صم٣مرود زمـ فمٚمغم ) ضم٤م 

 ( .6/691صم٣مرود زمـ َمٛمذر ايم٘مٛمدي ) ؾمٝمٔمل ( ) يم٣ًمن 

 ( هق ايمٔم٣مَمري.477صم٣مرود زمـ يزيد أزمق وح٣مك ايمٛم٣ًمزمقري ) َمؼموك ( )ومط 

( )ىمذزمف أزمق أؽم٣مَم٥م وأزمق ضم٣مسمؿ ونمغممه٣م، ووم٣مل احل٣مهمظ: 654صم٣مرود زمـ يزيد أزمق فمقم ايمٔم٣مَمري ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ت

 (.627( )حتٖم٥م/6/691يم٣ًمن َمؼموك( ) 

 ( .6/004( ) يم٣ًمن 6/560صم٣مري٥م زمـ أيب فمٚمران َمدين ) جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( ) ضم٣مسمؿ 

 (.6/560صم٣مري٥م زمـ زمٙم٨م أزمق زمٙم٨م ايمِمٕمغم ايمتٚمٝمٚمل ) جمٜمقل ضم٣مل ( ) ضم٣مسمؿ 

 ( .3/005( ) ضم٤م 6400( ) سمخ 6/561صم٣مري٥م زمـ ؽمٙمٝمامن اظمًقم احل٣مرشمل ) ضم٣مسمؿ 

 ( .4/21ري٥م إٞمِم٣مري ) ضم٤م صم٣مري٥م زمـ جمٚمع زمـ صم٣م

صم٣مري٥م زمـ هرم أزمق ؾمٝمخ ايمٖمٗمٝمٚمل زمٌمي ) َمؼموك وم٣ميمف ايمدار ومْمٛمل ونمغمه، ووم٣مل احل٣مهمظ: ؤمٝمػ ( ) يم٣ًمن 

 (. 628( )حتٖم٥م/6/609

 ( .6/470( ) يم٣ًمن 4/679صم٣مزم زمـ زمُمغم ايمٌٌمي )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ()ضم٣مسمؿ 



467 
 

 ( .٣4/679مسمؿ صم٣مزم زمـ صمرير زمـ ضم٣مزم )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( ) ضم

 ( .6/470( ) يم٣ًمن 4/679صم٣مزم زمـ ضمًكم َمدين ) جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( ) ضم٣مسمؿ 

 ( .6/694( ) ؤمٖمف ازمـ يقٞمس ( ) يم٣ًمن 460صم٣مَمع زمـ إزمراهٝمؿ ايمً٘مري أزمق وم٣مؽمؿ اظمٌمي ) ت

 ( .373صم٣مَمع زمـ أيب ٞمٌم زمـ فمٌد ايمرمحـ أزمق طمغم ايمِمقدم ) خم٤م /

 حمٚمد زمـ َمٜمدي.صم٣مَمع زمـ أمحد ايمقىمٝمؾ: اؽمؿ صمده: 

 ( .321صم٣مَمع زمـ أمحد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ أمحد أزمق ضمًكم ايمرومل ) وشمٗم٥م ايمٖم٣مرد ( ) خم٤م / 

 ( .329صم٣مَمع زمـ أمحد زمـ أيب ضمًـ أزمق زم٘مر ايمِمغمدم ) خم٤م / 

 ( .377صم٣مَمع زمـ أمحد زمـ فمقم زمـ فمٌدرس أزمق َمٓمٖمر احلذاء ) خم٤م / 

 ( .381صم٣مَمع زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمقم ايمدهًت٣مين ) خم٤م / 

صم٣مَمع زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ َمٜمدي ايمقىمٝمؾ أزمق طمغم ايمٛمٝم٣ًمزمقري اظمحٚمدازم٣مذي )وم٣مل ايمٖم٣مرد: ومديؿ َمٔمروف( 

 (.9/023( )سم٣مريخ اإلؽمالم 350( )خم٤م/40هـ( )إحت٣مف/317وروى فمٛمف ايمٌٝمٜمٗمل وأىمثر فمٛمف )ت

 صم٣مَمع زمـ أمحد زمـ َمٜمدي ايمقىمٝمؾ : اؽمؿ صمده حمٚمد زمـ َمٜمدي.

 (.823ايمٖم٣مرد )خم٤م/ صم٣مَمع زمـ ضمًـ زمـ فمقم أزمق ضمًـ

 (.371صم٣مَمع زمـ ضمًكم زمـ فمقم أزمق زم٘مر ايم٘مرطمل )خم٤م

 (.647صم٣مَمع زمـ طمٙمػ اظمْمقم ايمٖمٗمٝمف أزمق وم٣مؽمؿ )صمر

 ( .6/694صم٣مَمع زمـ ؽمقادة ) وم٣مل ايمدار ومْمٛمل : ؤمٝمػ ( ) يم٣ًمن 

 ( .6/693صم٣مَمع زمـ صٌٝما ) وم٣مل فمٌد ايمٕمٛمل احل٣مهمظ : ؤمٝمػ ( ) يم٣ًمن 

 ( .375أزمق ايمٛمجٝم٤م ايمتٚمٝمٚمل ) خم٤م /  صم٣مَمع زمـ فمٌد اجلٙمٝمؾ زمـ همّمؾ اهلل

 ( .322صم٣مَمع زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ إؽمامفمٝمؾ أزمق إزمراهٝمؿ ايمناصمل ) خم٤م/

 ( .372صم٣مَمع زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ ؽمٔمٝمد أزمق زم٘مر ايمٔمِم٣مئدي ) خم٤م /
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 ( .370صم٣مَمع زمـ فمٌد ايمِمٚمد أزمق َمٛمِمقر اخلٙمٗم٣مين ) خم٤م / 

 ( .069( )نمرزم٣مء/7/623 ( ) طمط682صم٣مَمع زمـ وم٣مؽمؿ زمـ ضمًـ زمـ ضمٝم٣من ايمٌٕمدادي )ت

 ( .6/693صم٣مَمع زمـ وم٣مؽمؿ فمـ فمٌد اهلل زمـ حمٚمد)ؤمٖمف ايمدار ومْمٛمل()يم٣ًمن 

 ( .4/24صم٣ممه٥م زمـ فم٣ٌمس زمـ َمرداس ) ضم٤م 

 ( .6/689صم٣مورد زمـ هي ايمًٔمدي ايمتٚمٝمٚمل احلامين ) وشمٗمف فمقم زمـ ضم٘مؿ ( ) يم٣ًمن 

 ( .6/534صم٣ٌمر اظمممومل ) جمٜمقل ضم٣مل ( ) ضم٣مسمؿ 

 ( .00/098ل ) فم٣ًمىمر صم٣ٌمر زمـ صمٌغم اظمذضمج

 ( .3/009() ضم٤م 6/693صم٣ٌمر زمـ همالن ايمْم٣مئل ) ؤمٖمف إزدي ( ) يم٣ًمن 

 (.609صم٣ٌمرة زمـ زرارة ايمٌٙمقي )صح٣ميب وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( )يقٞمس

 صم٣ٌمرة زمـ وم٣مؽمؿ ايمْم٣مئل : هق صم٣ٌمر زمـ همالن اظمتٗمدم .

 ( .4/24صمػم زمـ أٞمس ) ضم٤م 

 ( .6/544ؿ ( ) ضم٣مسم2/053صمػم زمـ ؽمٔمٝمد زمـ أزمٝمض اظمٟمريب ) ضم٤م 

( )جمٜمقل ضم٣مل( 688صمػم زمـ ؽمٔمٝمد زمـ صمػم زمـ ؽمٔمٝمد احليَمل أزمق فمٌد ايمرمحـ اإلؽم٘مٛمدراين )ت

 (.660)يقٞمس

 (.666صمػم زمـ فمٌد اهلل ايمٗمٌْمل )يقٞمس

 (.629صمػم زمـ فمٌد اهلل زمـ فمٌٝمد اهلل زمـ فم٣ٌمس )وم٣مل احل٣مهمظ: ؤمٝمػ( )حتٖم٥م/

 ( .6/544صمػم زمـ خمٚمر ايمرفمٝمٛمل ) ضم٣مسمؿ 

 (.664ٜمٝمقم ؾمٜمد همتا َمٌم )يقٞمسصمػم زمـ هيٛمل ايمٌ

 (.661صمػم َمقلم زمٛم٦م نمزوان )يقٞمس

 ( 6/544صمػم وايمد ىمٙمثقم زمـ صمػم ) ضم٣مسمؿ 
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( ) ؿم٤م 401صمػمون زمـ فمٝمًك زمـ يزيد ايمٌٙمقي اظمٕمريب )فمٛمف ايمْمػماين ونمغمه( )إرؾم٣مد/

 (.0/660()دفم٣مء607

 ( .6/695صمػميؾ زمـ أمحد ايمٖم٣مري٣ميب أزمق حمٚمد ايم٘مًم )يم٣ًمن 

 (.630أمحد زمـ حمٚمد ايمرزم٣مؿمل أزمق فمٌد اهلل )صمر صمػميؾ زمـ فمقم زمـ

( 7/623صمػميؾ زمـ همّمؾ زمـ جم٣مع أزمق ضم٣مسمؿ ايمًٚمر ومٛمدي ) وشمٗم٥م اخلْمٝم٤م، ووم٣مل احل٣مهمظ: ٓ أفمرهمف( )طمط 

 ( .6/697( )يم٣ًمن671)حتٖم٥م/

 صمػميؾ زمـ جم٣مفم٥م ايمًٚمرومٛمدي: هق ازمـ همّمؾ زمـ جم٣مفم٥م.

ف ايمذهٌل/ ووم٣مل ؾمغمويف: يدل ضمديثف فمعم صمػميؾ زمـ حمٚمد زمـ إؽمامفمٝمؾ أزمق وم٣مؽمؿ اخلرومل )صدوق وم٣ميم

 (.02/514ايمِمدق()ؽمغم

 ( .6/695صمٌٙم٥م ازمـ أفمكم اجلٔمٖمل ) ؾمٝمٔمل() يم٣ًمن 

 صمٌٙم٥م زمـ أيب صمٙمٝم٥ًم احلرر هق ازمـ أيب ضمٙمٝم٥ًم .

 ( .6624( )سمخ 6/501صمٌٙم٥م زمـ أيب ضمٙمٝم٥ًم احلرر ) جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ() ضم٣مسمؿ 

 ( .6/692صمٌٙم٥م زمـ أيب ؽمٖمٝم٣من زمٌمي ) ؾمٝمٔمل ( ) يم٣ًمن 

 (.6/519( ) ضم٣مسمؿ 3/019( ) ضم٤م 6657صمٌٙم٥م زمـ أيب ؽمٙمٝمامن ايمُمٗمري فمـ أٞمس ) جمٜمقل ضم٣مل ( ) سمخ 

 ( .4/58صمٌٙم٥م زمـ أزرق احلٚميص ) ضم٤م 

 ( .4/58صمٌٙم٥م زمـ شمٔمٙم٥ٌم ) صح٣ميب زمدري () ضم٤م 

 ( .6/695صمٌٙم٥م زمـ ضمج٣مج ايم٘مقدم ) جمٜمقل ( ) يم٣ًمن 

 ( .6652( )سمخ 6/519صمٌٙم٥م زمـ محٚم٥م ) ضم٣مسمؿ 

 ( .٥6/692م زمـ ضمٝم٣من زمـ أزمجر ايم٘مقدم ) ؾمٝمٔمل ( ) يم٣ًمن صمٌٙم

 ( .6626( ) سمخ 6/519صمٌٙم٥م زمـ دفمٙم٨م ) ضم٣مسمؿ 
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 (. 6/692صمٌٙم٥م زمـ ؽمٙمٝمامن فمـ ؽمٔمٝمد زمـ صمٌغم ) وم٣مل ازمـ َمٔمكم :يمٝمس زمثٗم٥م ووم٣مل ايمٔمٗمٝمقم : ٓ زمٟمس زمف( )يم٣ًمن 

 ( .6/518( ) ضم٣مسمؿ 4/58صمٌٙم٥م زمـ فمٚمرو إٞمِم٣مري ) صح٣ميب ( ) ضم٤م 

 ( .٣6/697مض ايمٙمٝمثل اظمدين ) ؾمٝمٔمل ( )يم٣ًمن صمٌٙم٥م زمـ فمٝم

 صمٌٙم٥م زمـ جم٣مع ايمًٚمرومٛمدي ؽمٌؼ دم صمػميؾ .

 ( .6/697صمٌٙم٥م زمـ حمٚمد زمـ صمٌٙم٥م ايم٘مقدم ) ؾمٝمٔمل ( ) يم٣ًمن 

( )صدوق وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( 461صمٌٙم٥م زمـ حمٚمد زمـ ىمريز زمـ ؽمٔمٝمد ايمِمددم أزمق ومامَم٥م َمٌمي )ت

 (.665)يقٞمس

 ( .6623( ) سمخ 1/501صمٌٙم٥م زمـ َمْمر ) ضم٣مسمؿ 

 ( .3/019صمٌٙم٥م زمـ ٞم٣مهمع ) ضم٤م 

 ( .6/519صمٌٙم٥م فمـ فم٘مرَم٥م ) ضم٣مسمؿ 

 (.2/038صمٌغم أزمق ؽمٖمٝم٣من )ضم٤م

 (.6679( )سمخ 6/504صمٌغم أزمق ص٣ميما فمـ أيب هريرة )ضم٣مسمؿ 

 ( .6/697صمٌغم زمـ أؽمقد ايمٛمخٔمل أزمق فمٌٝمد ) ؾمٝمٔمل ( ) يم٣ًمن 

 صمٌغم زمـ أيقب : صقازمف صمرير يٟميت وهق ) َمٛم٘مر احلدي٧م ( .

 ( .٣4/50مب زمـ َمٛمذر ) ضم٤م صمٌغم زمـ ضمٌ

 ( .6/698صمٌغم زمـ ضمٖمص ايمٔمثامين أزمق أؽمقد ايم٘مقدم ) ؾمٝمٔمل ( ) يم٣ًمن 

 ( .3/006صمٌغم زمـ ضمقيرث ) ضم٤م 

 ( .6/503صمٌغم زمـ ديٛم٣مر زمٌمي ) ضم٣مسمؿ 

( ) يم٣ًمن 6/503صمٌغم زمـ ؾمٖم٣مء أزمق ؽمٖمٝم٣من َمٌمي وفمٛمف َمٔم٣موي٥م زمـ ص٣ميما ) جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( ) ضم٣مسمؿ 

6/698. ) 
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 ( .3/006زمـ ؾمٝم٥ٌم زمـ فمثامن زمـ فمٌد ايمدار ) ضم٤م صمٌغم 

 ( .6/698( ) يم٣ًمن 6/504صمٌغم زمـ فمْمٝم٥م فمـ أزمٝمف ) جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( ) ضم٣مسمؿ 

 ( .068صمٌغم زمـ فمٚمرو ايمٗمرر ) جمٜمقل ( ) سمؿ 

 ( .6/699( )يم٣ًمن6/503صمٌغم زمـ همرومد وفمٛمف حمٚمد زمـ ؽمامك )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( ) ضم٣مسمؿ

 (.7/625( )طمط608ـ فمٌد اهلل أزمق فمٝمًك ايمقاؽمْمل )شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ( )ؿم٤مصمٌغم زمـ حمٚمد زم

 (.4/51صمٌغم زمـ ٞمقهمؾ )ضم٤م

 صمٌغم زمكم حمٚمد ايمًٚم٣ًمر أزمق فمٝمًك ايمقاؽمْمل )سمٗمدم همٝمٚمـ صمده فمٌد اهلل ( .

 ( .6/503صمٌغم فمـ أيب ايمٛمي)وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ جمٜمقل ( )ضم٣مسمؿ 

زمق ؽمٔمٝمد )أو أزمق أؽمٝمد( إصٌٜم٣مين )أشمٛمك فمٙمٝمف أزمقايمُمٝمخ..( صمٌغمزمـ ه٣مرون زمـ فمٌد اهلل اجلرصم٣مين )اخلرصم٣مين( أ

 ( .0/654()ذىمر3/70( )ؾمٝمخ406( )إرؾم٣مد/415) ت 

 (.6/556صمٌغمة زمـ أيب حمٚمقد زمـ أيب صمٌغمة ) جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( )ضم٣مسمؿ 

 ( .6429( )سمخ 3/009صمح٣مدة أزمق حمٚمد إي٣مَمل ايم٘مقدم )ضم٤م 

 ( .6/632صمح٣مدة وايمدة حمٚمد )ضم٣مسمؿ 

 ب صقازمف صمخدب زم٣مخل٣مء يٟميت .صمحد

 صمحدر زمـ أمحد زمـ فمٌد ايمرمحـ .

 (.6/699صمحدر زمـ َمٕمغمة ايمْم٣مئل ايم٘مقدم ) ؾمٝمٔمل ( )يم٣ًمن 

 ( .6/551( )ضم٣مسمؿ 6471صمحش زمـ زي٣مد ايمّمٌل ايم٘مقدم )جمٜمقل ضم٣مل ( )سمخ 

 ( .6473( )سمخ 6/550صمحُم٥م زمـ فمالء )جمٜمقل ضم٣مل ( )ضم٣مسمؿ 

 ( .366( )ج 6477( )سمخ 6/550صمخدب زمـ صمرفم٤م ) جمٜمقل ضم٣مل ()ضم٣مسمؿ 

 (.071صمدار أزمق وم٣مؽمؿ )فمٙمامء 
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 ( .6425( )سمخ 6/547صمدار ايمٔمذري فمـ ضم٣ًمن زمـ فمْمٝم٥م ) ضم٣مسمؿ 

 ( .2/002صمدر زمـ طمٙمٝمؾ إؽمدي )ضم٤م 

 (.662صمدير زمـ طمْم٣مب ايم٘مٙمٌل)يقٞمس

 (.667صمديع زمـ ٞمذير اظمرادي شمؿ ايم٘مٔمٌل )يمف صح٥ٌم وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( )يقٞمس

 (.668)يمف صح٥ٌم وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( )يقٞمسصمذرة زمـ ؽمػمة ايمٔمتٗمل 

 ( .6/563صمراح أزمق ايمٔمذاهمر ايم٘مقدم ) ضم٣مسمؿ 

 (.676صمراح ايمٔمًٗمالين وايمد رواد )وم٣مل احل٣مهمظ: ؤمٝمػ( )حتٖم٥م/

 (.642صمراح زمـ إؽمامفمٝمؾ ايمدهًت٣مين أزمق ضمًـ )صمر

 (.649صمراح زمـ وح٣مك ايم٘مٛمدي )صمر

 ( .6/566( )ضم٣مسمؿ 6684صمراح زمـ فمٌد اهلل احل٘مٚمل أزمق فمٗم٥ٌم )جمٜمقل ضم٣مل ( )سمخ 

 ( .6/411صمراح زمـ فمٌد اهلل اظمدائٛمل ) ؾمٝمٔمل ( ) يم٣ًمن 

 (.669( )يقٞمس634صمراح زمـ فمٌد اهلل زمـ همرج ايمتجٝمٌل َمقٓهؿ اظمٌمي )ت

 ( .6685صمراح زمـ فمٌد اهلل فمـ ززمٝمد إي٣مَمل ) سمخ 

٣مهمظ: َمتٖمؼ فمعم صمراح زمـ َمٛمٜم٣مل أزمق ايمٔمْمقف ا جلزري ) َمٛم٘مر احلدي٧م وم٣ميمف َمًٙمؿ وايمٌخ٣مري، ووم٣مل احل

 (.6/312( )ايم٘م٣مَمؾ670( )حتٖم٥م/6/411( )يم٣ًمن027سمّمٔمٝمٖمف ( )ت

اح زمـ َمقؽمك زمـ فمٌد ايمرمحـ ايمٕم٣مهمٗمل أزمق فمٌٝمدة )ت ( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من أدي٣ًٌم هم٣مواًل ضم٣مهمٓم٣ًم 517صمرَّ

 (.413ضم٣مذوم٣ًم، َئْمٙمؿ ايمٔمري٥ٌم وايمٙمٕم٥م وايمُمٔمر( )صف/

 ( .6/410إزدي ( ) يم٣ًمن  اجلراح زمـ َمقؽمك فمـ فم٣مئذ زمـ ذيا ) جمٜمقل وم٣ميمف

 ( .6/563صمراح زمـ وىمٝمع زمـ صمراح زمـ َمٙمٝما ) فمٛمف أزمق زرفم٥م ( )ضم٣مسمؿ 

 ( .614اجلراح َمقلم أم ضمٌٝم٥ٌم َمدين سم٣مزمٔمل ) وشمٗم٥م ايمٔمجقم ( ) فم٨م 
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 ( 6/410( )يم٣ًمن6/548صمراد زمـ ؿم٣مرق زمـ ٞمُمٝمط فمـ فمٚمر)وم٣مل ازمـ َمٔمكم : يمٝمس زمف زمٟمس() ضم٣مسمؿ 

) وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ : ٓ زمٟمس زمف وروى فمٛمف ؾمٔم٥ٌم() ضم٣مسمؿ صمراد زمـ جم٣ميمد ايمّمٌل ايمتٚمٝمٚمل 

 ( .041()سمؿ6449()سمخ6/548

 ( .602()َمل6/537صمرشمقَم٥م زمـ فمٌد اهلل أزمق حمٚمد ايمٛم٣ًمج) وشمٗم٥م ازمـ َمٔمكم ( )ضم٣مسمؿ

 ( .3/061( )ضم٤م 6478صمرز زمـ صم٣مزمر اخلثٔمٚمل ) سمخ 

 ( .4/26صمرَمقز ايمّمٌل ) ضم٤م 

 ( .6454صمرَمقز ايم٘مقدم رأى فمٙمٝم٣ًم ) سمخ 

 ( 6/410زمـ فمٌد اهلل ايمٔمرومل ) ؤمٖم٥م ازمـ َم٣مىمقٓ( ) يم٣ًمن صمرَمقز 

 ( .046صمرن ايمٝمُم٘مري أزمق فمالء : هق فمٚمرو زمـ فمالء ) سمؿ 

 ( .69() ذيؾ6/532صمرن زمـ صم٣مزمر اخلثٔمٚمل ـ وومٝمؾ صمزء وومٝمؾ صمرو )ضم٣مسمؿ 

 ( .4/26() ضم٤م 641صمرهد زمـ طمقيٙمد زمـ زمجرة إؽمٙمٚمل أزمقفمٌدايمرمحـ )صح٣ميب وم٣ميمف ازمـ يقٞمس()يقٞمس

 ؿ زمـ ٞم٣مؾمؿ : هق أزمق شمٔمٙم٥ٌم اخلُمٛمل ـ صح٣ميب ـ َمُمٜمقر زم٘مٛمتف/ دم ايمتٗمري٤م .صمره

صمروال زمـ صمٝمٖمؾ أزمق شمقزم٥م ايمٛمٚمري احلراين ) وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ وأزمق زرفم٥م : ٓ زمٟمس زمف ، زاد أزمقزرفم٥م : صدوق 

 ( .6/410ووم٣مل ازمـ َمديٛمل روى َمٛم٣مىمغم( ) يم٣ًمن 

 ( .6424( ) سمخ 6/539صمروة زمـ مجٝمؾ فمـ أزمٝم٥م ) ضم٣مسمؿ 

 ( .6/532ري زمـ زم٘مغم ايمٔمٝمز ) َمٛم٘مر احلدي٧م وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( ) ضم٣مسمؿ صم

 ( .6445()سمخ 6/542صمري زمـ ضم٣مرث َمقلم فمثامن ) ضم٣مسمؿ 

 (.3/007صمري زمـ ؽمٚمرة )ضم٤م

 (.8/022صمري زمـ ؾمداد زمـ صٌٝما )ضم٤م

 ( .6447صمري زمـ فمٌد ايمٔمزير زمـ َمروان زمـ ضم٘مؿ إَمقي ـ ويٗم٣مل صمزي ـ ) سمخ 
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 (.8/022إَمقي )ضم٤مصمري زمـ فمٌد ايمٔمزيز 

 (.646( )جمٜمقل ضم٣مل( )يقٞمس097صمري٥ٌم زمـ َمً٘مكم زمـ ضم٣مرث ايمزهري َمقٓهؿ )ت

 ( .6/415( ) يم٣ًمن 6/315صمرير أزمق فمروة فمـ فمْم٣مء زمـ ي٣ًمر ) جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( ) ضم٣مسمؿ 

 ( .6/413صمرير زمـ أيب فمْم٣مء فمـ ايمزهري ) صمّٜمٙمف ازمـ َمٔمكم وازمـ فمدي ( ) يم٣ًمن 

ايمٌجقم ايم٘مقدم ) َمٛم٘مر احلدي٧م وم٣ميمف ايمٌخ٣مري ووم٣مل أزمق ٞمٔمٝمؿ : يّمع احلدي٧م ووه٣مه نمغممه٣م، صمرير زمـ أيقب 

 ( .674( )حتٖم٥م/6/416ووم٣مل احل٣مهمظ: واه، ووم٣مل َمرة: ؤمٝمػ صمدًا () يم٣ًمن 

 ( .6/414صمرير زمـ زم٘مغم ايمٔمٝمز ) وم٣مل ايمٌخ٣مري : ضمديث٥م َمٛم٘مر ( ) يم٣ًمن 

 ( 6/414ازمـ َمديٛمل ( ) يم٣ًمن  صمرير زمـ رزمٝمٔم٥م وفمٛمف أؽمقد زمـ ومٝمس ) جمٜمقل وم٣ميمف

 ( .6646( ) سمخ 6/514صمرير زمـ ري٣مح فمـ أزمٝمف ) ضم٣مسمؿ 

 ( .6/414صمرير زمـ زضمر ايمٔمجقم ايم٘مقدم ) ؾمٝمٔمل ( ) يم٣ًمن 

 (.6/517صمرير زمـ زي٣مد زمـ وزمرة احل٣مرشمل ) ضم٣مسمؿ 

 ( .357صمرير زمـ ؽمٔمٝمد زمـ أمحد أزمق فمٌد اهلل ايمٛمًقي ) وشمٗم٥م ايمٖم٣مرد ( ) خم٤م /

 (.6/513ايمٔمٛمز ) ضم٣مسمؿ صمرير زمـ ؽمٛم٣من 

 ( .6/513( ) ضم٣مسمؿ 6/069صمرير زمـ ذاضمٝمؾ فمـ ضمجٝم٥م زمـ فمدي ) جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( ) يم٣ًمن 

 ( .6/613صمرير زمـ فمٌد احلٚمٝمد ايم٘مٛمدي ) جمٜمقل وم٣ميمف ازمـ ضم٣ٌمن ( )يم٣ًمن 

 ( .6/413صمرير زمـ فمٌد اهلل أزمق ؽمٙمٝمامن ؾم٣مَمل ) ؤمٖم٥م إزدي ( )يم٣ًمن 

 ( .76/86ٛم٥ًٌم ) فم٣ًمىمر صمرير زمـ فمٌد اهلل زمـ فم

 ( .6/414( ) يم٣ًمن 6/517صمرير زمـ فمٌد اهلل رأى ازمـ فمٚمر ) جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( )ضم٣مسمؿ 

 ( .6/517صمرير زمـ فمٌٝمدة ) ضم٣مسمؿ 

 صمرير زمـ فمت٥ٌم فمـ ايمٗم٣مؽمؿ) ويٗم٣مل ازمـ فمٗم٥ٌم( ) جمٜمقل ( .
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 ( .6642( ) سمخ 6/516صمرير زمـ فمت٥ٌم فمـ فم٣ٌمدة ازمـ ص٣مَم٦م )ضم٣مسمؿ 

 (.6/413َمدين فمـ ايمِم٣مدق  راهميض )يم٣ًمن  صمرير زمـ فمثامن

 ( .413//6صمرير زمـ فمجالن إزدي ) ؾمٝمٔمل ( )يم٣ًمن 

 ( .3/591صمرير زمـ فمْمٝم٥م أزمق ضمزرة ايمتٚمٝمٚمل ايمٌٌمي ) ؽمغم 

 ( .6/415( ) يم٣ًمن 6/514صمرير زمـ فمْمٝم٥م فمـ ذيا ) جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( ) ضم٣مسمؿ 

 ( .6/514سمؿ ( ) ضم٣مسمؿ صمرير زمـ فمٗم٥ٌم زمـ فمٌد ايمرمحـ ) جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣م

 ( .6/415صمرير زمـ فمٗم٥ٌم فمـ وم٣مؽمؿ ) جمٜمقل ( وصقازمف ازمـ فمتٌف سمٗمدم ) يم٣ًمن 

 ( .76/95صمرير زمـ نمْمٖم٣من أزمق وم٣مؽمؿ ) فم٣ًمىمر 

 ( 6/415صمرير زمـ هٛم٤م فمـ فمقم ) جمٜمقل وم٣ميمف ازمـ َمديٛمل ( )يم٣ًمن 

 ( .6/517صمرير زمـ وه٤م ) ضم٣مسمؿ 

 ( .6/517صمرير زمـ جيل زمـ صمرير ايمني ) ضم٣مسمؿ 

 (.27صمرير ؾمٝمخ ظمحٚمد زمـ صمرير ايمْمػمي: هق ازمـ فمٌد احلٚمٝمد ايمْمٌل َمـ رصم٣مل ايمتٗمري٤م )ؿمػمي/

 ( .6/632صمزء زمـ صم٣مزمر اخلثٔمٚمل ) ضم٣مسمؿ 

 ( .6/415صمزي زمـ زم٘مغم : صقازمف صمرير سمٗمدم وهق ) َمٛم٘مر احلدي٧م ( ) يم٣ًمن 

 (.644صمزي زمـ فمٌد ايمٔمزيز زمـ َمروان زمـ فم٣ٌمس إَمقي )جمٜمقل ضم٣مل( )يقٞمس

 ( .6/412صمٔمٖمر ايمٌٌمي ) وم٣مل ايمٛم٣ٌمئل : يمٝمس زمًمء ( وهق صمٔمٖمر زمـ صمن ـ يٟميت ـ )يم٣ًمن  صمن زمـ

 (.041صمن زمـ فمٌد اهلل اظمرادي )نمرزم٣مء/

صمن زمـ همرومد ايمٗمِم٣مب أزمق صمٔمٖمر ايمٌٌمي ) َمؼموك وم٣ميمف ايمدار ومْمٛمل ووه٣مه ايمٌخ٣مري وازمـ َمٔمكم وايمٛم٣ًمئل 

 ( .675( )حتٖم٥م/6/412ونمغمهؿ () يم٣ًمن 

 (386د زمـ ضمًـ زمـ ضمٌٝم٤م أزمق وم٣مؽمؿ ايم٘م٣مَمؾ )خم٤م/اجلًـ زمـ حمٚم
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 ( .6460( ) سمخ 6/569صمٔمد اهلٚمداين َمرؽماًل ) ضم٣مسمؿ 

 (.0/664صمٔمد زمـ أيب صمٔمد ايمٌٌمي )دفم٣مء 

 (.6/417( )يم٣ًمن672اجلٔمد زمـ درهؿ َم٠مؽمس اجلٜمٚمٝم٥م زٞمديؼ )حتٖم٥م/

 ( .6/569( ) ضم٣مسمؿ 6460صمٔمد زمـ ذىمقان ايم٘مقدم )جمٜمقل ضم٣مل( ) سمخ 

 ( .6409( ) سمخ 6/569حٚمقم ) ضم٣مسمؿ صمٔمد زمـ صٙم٦م اظم

 ( 6/569صمٔمد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ َم٣مفمز ) ضم٣مسمؿ

 ( .6/417صمٔمدزم٥م زمـ حيٝمك فمـ فمالء زمـ زمُمغم ) َمؼموك وم٣ميمف ايمدار ومْمٛمل ( ) يم٣ًمن 

 ( .6/417صمٔمدة زمـ فمٚمرو زمـ زيد اخلراؽم٣مين ايمِمقدم ) جمٜمقل وم٣ميمف َمًٙمٚم٥م ( ) يم٣ًمن 

 ( .6/417( )يم٣ًمن صمٔمدة فمـ أيب فمٌد اهلل فمـ ايم٣ٌمومر ) ؾمٝمٔمل 

 (.645صمٔمُمؿ زمـ طمٙمٝم٥ٌم زمـ َمقه٤م ايمِمددم )صح٣ميب زم٣ميع حت٦م ايمُمجرة وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( )يقٞمس

 ( .6481( ) سمخ 6/516صمٔمُمؿ زمـ ؽمٔمد زمـ فمْم٣مء اخلراؽم٣مين )ضم٣مسمؿ 

 ( .6438( ) سمخ 3/004صمٔمّمؿ زمـ وح٣مك ايم٣ٌمهقم ) ضم٤م 

 يمرمحـ ( .( سمٗمدم همٝمٚمـ اؽمؿ صمده) أزمق فمٌد ا506صمٔمٖمر ازمـ أمحد ايمُم٣مَم٣مين )ك 

 ( .76/011صمٔمٖمر ازمـ أمحد زمـ ضمًكم أزمق همّمؾ ايمثٗمٖمل ) فم٣ًمىمر 

 (.76صمٔمٖمر ازمـ زمٛم٦م إؽمح٣مق زمـ يقؽمػ إزرق ؾمٝمخ يمٙمْمػمي )ؿمػمي/

 ( .6/418صمٔمٖمر زمـ أزم٣من اظمٌمي ـ يٛمٓمر ـ ) يم٣ًمن 

 ( .6/419صمٔمٖمر زمـ إزمراهٝمؿ احليَمل ) ؾمٝمٔمل ( ) يم٣ًمن 

 ( .6/419صمٔمٖمر زمـ إزمراهٝمؿ اظمقؽمقي ) ؾمٝمٔمل ( )يم٣ًمن 

 ( .7/080صمٔمٖمر زمـ إزمراهٝمؿ زمـ فمٚمر زمـ صمٌٝم٤م اخلالل ايمٛمٜمرواين ) طمط 
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صمٔمٖمر زمـ إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ فمقم اجلٔمٖمري ) ووم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن : ئمتػم زمحديثف َمـ نمغم روايتف فمـ أزمٝمف( ) يم٣ًمن 

6/419. ) 

 ( .604//7صمٔمٖمر زمـ إزمراهٝمؿ زمـ ٞمٔمٝمؿ ) طمط 

 ( .6/419صمٔمٖمر زمـ إزمراهٝمؿ زمـ ٞمقح ) ؾمٝمٔمل ( ) يم٣ًمن 

 ( .7/645صمٔمٖمر زمـ إزمراهٝمؿ همّمؾ ـ ازمـ زم٣ًمط ـ ) طمط 

 (.089صمٔمٖمر زمـ أيب ايمذىمر )َمٌم 

 صمٔمٖمر زمـ أيب ايمٔمٝمٛم٣مء حمٚمد زمـ طمالد : هق ازمـ حمٚمد زمـ وم٣مؽمؿ يٟميت .

 ( .6032( ) سمخ 6/375صمٔمٖمر زمـ أيب شمروان احل٣مرشمل ) ضم٣مسمؿ 

 ( .6/403صمٔمٖمر زمـ أيب صمٔمٖمر إؾمجٔمل : هق ازمـ َمٝمنة )يم٣ًمن 

 ( .6/402ٔمٖمر زمـ أيب ضمًـ اخلقاري ) َمؼموك وم٣ميمف ايمدار ومْمٛمل ( ) يم٣ًمن صم

 (.679صمٔمٖمر زمـ أيب ؽمٔمٝمد زمـ حمٚمد إصٌٜم٣مين )وم٣مل احل٣مهمظ: ايمقافمظ حمدث َمُمٜمقر( )حتٖم٥م/

 ( .4/39صمٔمٖمر زمـ أيب ؽمٖمٝم٣من زمـ ضم٣مرث ) ضم٤م 

 صمٔمٖمر زمـ أيب فمثامن : هق ازمـ حمٚمد زمـ أيب فمثامن.

  زمـ زمٝم٣من يٟميت وهق ) َمؼموك ( .صمٔمٖمر زمـ أيب فمالء أمحد زمـ فمقم

 صمٔمٖمر زمـ أيب فمقم ايمٌٕمدادي: هق ازمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ وم٣مؽمؿ.

 ( .6/382( ) ضم٣مسمؿ 6080صمٔمٖمر زمـ أيب ىمثغم اظمدين إٞمِم٣مري أزمق إؽمامفمٝمؾ ) سمخ 

 ( .6086( ) سمخ 6/382صمٔمٖمر زمـ أيب ىمثغم فمـ أزمٝمف ) ضم٣مسمؿ 

ٖم٣مف )ـمٙمامت زمٔمّمٜم٣م همقق زمٔمض وم٣ميمف ايمذهٌل( ) صمٔمٖمر زمـ أيب يمٝم٧م فمـ ازمـ فمرهمف زمخػم ىمذب وفمٛمف َمٝمنة اخل

 ( 6/465يم٣ًمن 

 ( .6/049صمٔمٖمر زمـ أمحد ايمٌخ٣مري ) يم٣ًمن 
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 (.669صمٔمٖمر زمـ أمحد اجلرصم٣مين )صمر

 (.665صمٔمٖمر زمـ أمحد اجلرصم٣مين اظم٘مل )صمر

 ( .6/419صمٔمٖمر زمـ أمحد ايمرازي ) ؾمٝمٔمل ( )يم٣ًمن 

 ( .6/419صمٔمٖمر زمـ أمحد ايمٔمٙمقي أزمق وم٣مؽمؿ ايمرومل ) ؾمٝمٔمل ( ) يم٣ًمن 

 ( .6/419صمٔمٖمر زمـ أمحد ايم٘مقدم ) يم٣ًمن 

 ( .7/640صمٔمٖمر زمـ أمحد زمـ إزمراهٝمؿ أزمق حمٚمد اظمٗمرئ ) طمط 

 ( .0/637صمٔمٖمر زمـ أمحد زمـ أيب ايممموب ايمٌٕمدادي ) ذىمر 

( 03/05( )ؽمغم 676صمٔمٖمر زمـ أمحد زمـ أيب فمٌد ايمرمحـ أزمق حمٚمد ايمُم٣مَم٣ميت ايمٛمٝم٣ًمزمقري ) جمٜمقل ضم٣مل () ت

 .( 76/014) فم٣ًمىمر 

 (.640صمٔمٖمر زمـ أمحد زمـ إؽمامفمٝمؾ ايمٔم٣مزمد أزمق حمٚمد )صمر

 (.0183( )صمر 466صمٔمٖمر زمـ أمحد زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ ؾمٜمريؾ أزمق حمٚمد )ت 

 (.6/419صمٔمٖمر زمـ أمحد زمـ أيقب ايمًٚمرومٛمدي )يم٣ًمن

 (.642( )يقٞمس467صمٔمٖمر زمـ أمحد زمـ أيقب زمـ زمالل اجلٝمزي إصٌحل َمقٓهؿ أزمق همّمؾ )ت

 ( .6/419ٞمقح ازمـ دراج ـ ) يم٣ًمن  صمٔمٖمر زمـ أمحد زمـ أيقب زمـ

 ( .7/601صمٔمٖمر زمـ أمحد زمـ زمحر أزمق وم٣مؽمؿ ) وشمٗم٥م اخلْمٝم٤م ( )طمط 

 (.0184صمٔمٖمر زمـ أمحد زمـ هبرام ايم٣ٌمهقم أزمق ضمٛمٝمٖم٥م ايمُمٜمٝمد اإلؽمؼمازم٣مذي )فمٛمف مج٣مفم٥م( )صمر 

 (.ىمٟمٞمف آول 662صمٔمٖمر زمـ أمحد زمـ هبرام ايمٖمٗمٝمف اجلرصم٣مين أزمق ضمٛمٝمٖم٥م )جمٜمقل ضم٣مل( )صمر

 (.404زمـ أمحد زمـ هبزد ايمتًؼمي أزمق حمٚمد )جمٜمقل ضم٣مل( )إرؾم٣مد/ صمٔمٖمر

 ( 76/010صمٔمٖمر زمـ أمحد زمـ ضمًكم أزمق حمٚمد ايمناج ايمٌٕمدادي ) فم٣ًمىمر 

 ( .638،  0/634صمٔمٖمر زمـ أمحد زمـ مح٣مد ايمزفمٖمراين ايمُمٝم٣ٌمين ) جمٜمقل ضم٣مل () ذىمر 
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 (.666صمٔمٖمر زمـ أمحد زمـ محقيف أزمق ضمِمكم ايمديزوم٣مين صمرصم٣مين )صمر

 ( .7/093ر زمـ أمحد زمـ طمٙمٝمؾ أزمق فم٣ٌمس ايمٔمْم٣مر ) جمٜمقل ضم٣مل ( ) طمط صمٔمٖم

 ( .637/ 0صمٔمٖمر زمـ أمحد زمـ داود أزمق حمٚمد ايمرويدؾمتل ) ذىمر 

 (.027صمٔمٖمر زمـ أمحد زمـ داود زمـ ضمًـ زمـ إؽمح٣مق اظمٌمي )فمٙمامء 

 (.647( )يقٞمس414صمٔمٖمر زمـ أمحد زمـ ؽمٔمٝمد أزمق همّمؾ َمٌمي )ت

 ( .479( )ومط 040( ) جمٜمقل ضم٣مل ( )نمرزم٣مء/688ق همّمؾ ايمٌزار ) ت صمٔمٖمر زمـ أمحد زمـ ؽمٙمؿ ايمٔمٌدي أزم

( ) وشمٗم٥م ايمدارومْمٛمل ووم٣مل مخٝمس 417صمٔمٖمر زمـ أمحد زمـ ؽمٛم٣من زمـ أؽمد ايمقاؽمْمل أزمق حمٚمد ايمٗمْم٣من ) ت 

( ) 635اخلقزي: ىم٣من يّم٣مهل أزم٣مه دم اجلاليم٥م وايمثٗم٥م، ووم٣مل ايمذهٌل وازمـ فمٌد اهل٣مدي: احل٣مهمظ ايمثٗم٥م() ؽمٜمؿ 

 (.405)إرؾم٣مد/( 03/418ؽمغم 

 ( .6/373صمٔمٖمر زمـ أمحد زمـ ؽمقيد ايمزٞمج٣مين ا يمٗمِمغم ) ضم٣مسمؿ 

 ( .6/419صمٔمٖمر زمـ أمحد زمـ ذيؽ إؽمؼمازم٣مدي )سم٘مٙمؿ همٝمف ( ) يم٣ًمن 

 (.645صمٔمٖمر زمـ أمحد زمـ ؾمٜمريؾ أزمق حمٚمد فمٛمف ازمـ فمدي )صمر

 ( 7/615( ) طمط419صمٔمٖمر زمـ أمحد زمـ ص٣ٌمح أزمق همّمؾ اجلرصمرائل ) وشمٗمف ايمدار ومْمٛمل ( ) ت

 (.6/277صمٔمٖمر زمـ أمحد زمـ صٙمٝما ايمقاؽمْمل ؾمٝمخ ٓزمـ ضم٣ٌمن )ضم٣ٌمن 

 ( .05/34صمٔمٖمر زمـ أمحد زمـ ؿمٙمح٥م ايمٔم٣ٌمد ) ؽمغم 

() طمط 417صمٔمٖمر زمـ أمحد زمـ فم٣مصؿ أزمق حمٚمد ايمٌزار إٞمِم٣مري ـ ازمـ رود ـ )شمٗم٥م وم٣ميمف ايمدار ومْمٛمل()ت

 (.6/278()طم٣ٌمن631( ) ؽمٜمؿ7/615

 (7/086( ) طمط 481( ) شمٗم٥م وم٣ميمف ايمدار ومْمٛمل ( )ومط 72همّمؾ )تصمٔمٖمر زمـ أمحد زمـ فم٣ٌمس زمـ ؽم٣مم أزمق 

 (.029صمٔمٖمر زمـ أمحد زمـ فمٌد اهلل زمـ ؽمٙمٝمامن ايمٌزاز )فمٙمامء 
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)وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من  -ازمـ نم٣مؽمٙم٥م –صمٔمٖمر زمـ أمحد زمـ فمٌد اظمٙمؽ زمـ َمروان ايمٙمٕمقي أزمق َمروان اإلؾمٌٝمقم

 (.690ف/( )ص348زم٣مرفم٣ًم دم إدب وايمٙمٕم٥م ذا ضمظ َمـ فمٙمؿ ايمًٛم٥م( )ت

 (.0185صمٔمٖمر زمـ أمحد زمـ فمدي اإلؽمؼمازم٣مذي )صمر 

 (.053صمٔمٖمر زمـ أمحد زمـ فمقم ايمًٚم٣ًمري: )فمٙمامء 

 ( 6/419صمٔمٖمر زمـ أمحد زمـ فمقم زمـ زمٝم٣من أزمق همّمؾ ايمٕم٣مهمٗمل ) وم٣مل ازمـ يقٞمس : يّمع احلدي٧م () يم٣ًمن 

 ( .7/077( )طمط 6/373صمٔمٖمر زمـ أمحد زمـ فمقؽمج٥م ) صدوق وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( ) ضم٣مسمؿ 

 ( .6/373صمٔمٖمر زمـ أمحد زمـ فمٝمًك أزمق همّمؾ ايمرازي ) صدوق وم٣ميمف ازمـ أيب ضم٣مسمؿ ( )ضم٣مسمؿ 

 (.059صمٔمٖمر زمـ أمحد زمـ فمٝمًك اخلٛم٣مس )فمٙمامء 

 (.4/432()ؾمٝمخ0/635صمٔمٖمر زمـ أمحد زمـ هم٣مرس أزمق همّمؾ إصٌٜم٣مين )َمُمٜمقر()ذىمر

 (.7/606صمٔمٖمر زمـ أمحد زمـ همرج أزمق حمٚمد ايمدوري )جمٜمق ضم٣مل()طمط

 (.021زمـ ىم٣مَمؾ ززمٙم٥م ايمًقاد: )فمٙمامء  صمٔمٖمر زمـ أمحد

 ( .669صمٔمٖمر زمـ أمحد زمـ ىمٔم٤م أزمق وم٣مؽمؿ ) وشمٗم٥م أزمق ضمًـ زمـ مح٣مد ( ) ؽمٜمؿ 

 (.620صمٔمٖمر زمـ أمحد زمـ يمٗمامن ايمٌزاز )َمٌم 

 صمٔمٖمر زمـ أمحد زمـ َم٣ميمؽ ـ يٟميت ازمـ محدان زمـ َم٣ميمؽ  .

 (.7/083)طمط ( 677صمٔمٖمر زمـ أمحد زمـ َم٣ٌمرك أزمق حمٚمد ـ ىمردان ـ ) وشمٗم٥م اخلْمٝم٤م ( ) ت

 (.614( )ٞمٝم٣ًمزمقر/478صمٔمٖمر زمـ أمحد زمـ حمٚمد ايمِمقدم ايمٔم٣مزمد أزمق وم٣مؽمؿ ازمـ َمٗمرئ ايمرازي )ت

( ) وسمٗمدم همٝمٚمـ 648صمٔمٖمر زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ ص٣ٌمح أزمق همّمؾ اجلراصمرائل ) شمٗم٥م وم٣ميمف ايمدار ومْمٛمل ( ) ؽمٜمؿ 

 ( .03/092صمده ص٣ٌمح () ؽمغم 

( 469حمٚمد اظمروزي ايم٣ٌمرد )شمٗم٥م: وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل( )ت صمٔمٖمر زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ حيٝمك ايمٗم٣مرئ أزمق 

 (.043( )ايمديمٝمؾ/2/666)طمط
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 ( 649صمٔمٖمر زمـ أمحد زمـ َمروان أزمق حمٚمد اجلرصمرائل ايمقازن ) شمٗم٥م وم٣ميمف ايمدار ومْمٛمل ( ) ؽمٜمؿ 

 (.649( )يقٞمس698صمٔمٖمر زمـ أمحد زمـ َمي اظميي اظمٌمي )ت

 .(7/087( )طمط 681صمٔمٖمر زمـ أمحد زمـ َمٔمٌد ايمقراق ) ت

 ( .6/419صمٔمٖمر زمـ أمحد زمـ َمٗمٌؾ ) ؾمٝمٔمل ( ) يم٣ًمن 

 (.022صمٔمٖمر زمـ أمحد زمـ َمٛمِمقر زمـ ؽمٔمٝمد: )فمٙمامء 

( ) أضمد أرىم٣من احلدي٧م دم احلٖمظ واإلسمٗم٣من 414صمٔمٖمر زمـ أمحد زمـ ٞمٌم احلِمغمي أزمق حمٚمد ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ت

 ( .677( )حتٖم٥م/500() ك 03/607وم٣ميمف احل٣مىمؿ ( )ؽمغم 

 ( .0/637فمٌد اهلل أزمق حمٚمد ايمٗمْم٣من )ذىمر صمٔمٖمر زمـ أمحد زمـ يزيد زمـ 

 (.020صمٔمٖمر زمـ أمحد زمـ ئمٗمقب احلالب: )فمٙمامء 

 ( .6/419صمٔمٖمر زمـ أمحد زمـ يقؽمػ إودي ايم٘مقدم ) ؾمٝمٔمل ( ) يم٣ًمن 

 ( .6/406صمٔمٖمر زمـ إدريس ايمٗمزويٛمل ) ؤمٝمػ وم٣ميمف ايمدار ومْمٛمل () يم٣ًمن 

 ( .0/651صمٔمٖمر زمـ إؽمح٣مق أزمق حمٚمد ايم٣ًمزمؼ ) ذىمر 

 ( .6/406ـ إؽمامفمٝمؾ اظمٛمٗمري ) ؾمٝمٔمل () يم٣ًمن صمٔمٖمر زم

صمٔمٖمر زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ وم٣مؽمؿ زمـ فمٝمذون ايمٌٕمدادي ايمٗمرؿمٌل )وىم٣من أدي٣ًٌم ؾم٣مفمرًا أطمذ فمٛمف ازمـ همر  

 (.696()صف/

 ( .7/645صمٔمٖمر زمـ زم٣مزم٣م أزمق َمًٙمؿ اجلٝمقم ) وشمٗم٥م اخلْمٝم٤م ( ) طمط 

 صمٔمٖمر زمـ زمجغم ايمٌٕمدادي: هق ازمـ حمٚمد زمـ زمجغم.

 ( 6/404صمٔمٖمر زمـ زممم ايمٌٌمي ايمذهٌل ) وم٣مل أزمق حمٚمد: احل٣مهمظ يمٝمس زم٣مظمر  ( ) يم٣ًمن 

 ( .6/404صمٔمٖمر زمـ زمُمغم ايم٘مقدم ايمٌجقم ) جمٜمقل ضم٣مل ( ) يم٣ًمن 

 ( .6033( ) سمخ 6/375صمٔمٖمر زمـ مت٣مم زمـ فم٣ٌمس اهل٣مؾمٚمل ) شمٗم٥م وم٣ميمف أزمق زرفم٥م ( )ضم٣مسمؿ 
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 (. 0187صمٔمٖمر زمـ سمقزم٥م اإلؽمؼمازم٣مذي )صمر 

 ( .6037( ) سمخ 6/375صمرهم٣مس ايمتٝمٚمل ) ضم٣مسمؿ  صمٔمٖمر زمـ

 صمٔمٖمر زمـ صمرير : صقازمف ازمـ ضمريز وهق ) ؤمٝمػ ( .

صمٔمٖمر زمـ صمن زمـ همرومد أزمق ؽمٙمٝمامن ايمٗمِم٣مب زمٌمي ) ؤمٖمف أزمق ضم٣مسمؿ وايمٔمٗمٝمقم و ايم٣ًمصمل واحل٣مهمظ ( )يم٣ًمن 

 ( .678( )حتٖم٥م/6/404

 ( .6/405) يم٣ًمن  (6/372صمٔمٖمر زمـ ضمذيٖم٥م فمـ فمقم ) جمٜمقل وم٣ميمف أزمقضم٣مسمؿ ( ) ضم٣مسمؿ 

 ( .6/402( ) ٓرء ( ) يم٣ًمن 412صمٔمٖمر زمـ ضمرب اهلٚمداين )ت

 ( .6/404صمٔمٖمر زمـ ضمريز أو صمرير ) وم٣مل ايمدار ومْمٛمل : يمٝمس زم٣ميمٗمقى ( ) يم٣ًمن 

 ( .402/ 6صمٔمٖمر زمـ ضمًـ ايم٘مقدم ) ؾمٝمٔمل ( ) يم٣ًمن 

 ( .76/006صمٔمٖمر زمـ ضمًـ زمـ فم٣ٌمس احلًٝمٛمل ) فم٣ًمىمر 

 ( .6/402زمٝمف ) صمّٜمٙمف ازمـ فم٣ًمىمر ( ) يم٣ًمن صمٔمٖمر زمـ ضمًـ زمـ َمتقىمؾ فمـ أ

 ( .358صمٔمٖمر زمـ ضمًكم أزمق فمٌد اهلل اظم٣موردي ) خم٤م / 

 ( .76/006صمٔمٖمر زمـ ضمًكم أزمق همّمؾ ايمِمٝمداوي ) فم٣ًمىمر 

 (.023صمٔمٖمر زمـ ضمًكم زمـ صمٔمٖمر زمـ أمحد ايمتجٝمٌل اظمٌمي )فمٙمامء 

 ( 6/407صمٔمٖمر زمـ ضمًكم زمـ ضمً٘م٥م ايمٗمٚمل ) وشمٗم٥م ايمْمقد( ) يم٣ًمن 

 (.491زمـ ضمًكم زمـ حيٝمك ايمروم٣مق )َمٌم  صمٔمٖمر

 ( .0/638صمٔمٖمر زمـ ضم٘مٝمؿ زمـ صمٔمٖمر زمـ يزيد أزمق حمٚمد ايمٌٕمدادي ) ذىمر 

 ( .6/407صمٔمٖمر زمـ ضم٘مٝمؿ زمـ فم٣ٌمد ايم٘مقدم ) ؾمٝمٔمل ( ) يم٣ًمن 

 ( .7/606صمٔمٖمر زمـ ضمؿ زمـ ضمٖمص أزمق حمٚمد ايمٛمخُمٌل ) طمط 

 ( .7/645صمٔمٖمر زمـ محدان زمـ صمٔمٖمر أزمق حمٚمد ايمٖم٣مَمل ) طمط 
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 (.7/609زمـ محدان زمـ َم٣ميمؽ زمـ ؾمٌٝم٤م أزمق همّمؾ ايمٗمْمٝمٔمل )طمطصمٔمٖمر 

 (.7/600صمٔمٖمر زمـ محدان زمـ حيٝمك أزمق وم٣مؽمؿ ا ظمقصقم ايمُمح٣مم ) رواي٣مسمف َمًتٗمٝمٚم٥م ( )طمط

 (.057صمٔمٖمر زمـ محدون اإلمخٝمٚمل: )فمٙمامء 

 ( .6/407صمٔمٖمر زمـ محٝمد زمـ فمٌد ايم٘مريؿ زمـ همروخ إٞمِم٣مري )يم٣ًمن 

 (.641فمدي ومج٣مفم٥م )صمرصمٔمٖمر زمـ ضمٝم٣من أزمق حمٚمد فمٛمف ازمـ 

 ( .6/407صمٔمٖمر زمـ ضمٝم٣من ايمٖم٣مرومل ) ؾمٝمٔمل ( ) يم٣ًمن 

 ( .6/407صمٔمٖمر زمـ ضمٝم٣من ايم٘مقدم ايمِمقدم ) ؾمٝمٔمل ( ) يم٣ًمن 

 ( .6/377صمٔمٖمر زمـ طم٣مرصم٥م ) ضم٣مسمؿ 

 ( .6/377( ) ضم٣مسمؿ 6056صمٔمٖمر زمـ طم٣مرصم٥م فمـ أٞمس ) سمخ 

 صمٔمٖمر زمـ طم٣ميمد إؽمدي : هق ازمـ حمٚمد يٟميت .

 ( .6053 زمـ فمقام ايمٗمرر ) سمخ صمٔمٖمر زمـ طم٣ميمد زمـ ززمغم

 ( .6/408صمٔمٖمر زمـ طمٙمػ ايم٘مقدم ) ؾمٝمٔمل ( ) يم٣ًمن 

 ( .6/408صمٔمٖمر زمـ داود ايمٝمٔمٗمقيب ) يم٣ًمن 

 صمٔمٖمر زمـ درؽمتقي٥م ) وومٝمؾ هق ازمـ حمٚمد زمـ درؽمتقي٥م ( يٟميت.

( ) سمخ 6/378صمٔمٖمر زمـ ززمغم زمـ فمقام ايمٗمرر )جمٜمقل ضم٣مل ( أـمٛمف زمـ طم٣ميمد زمـ ززمغم ايم٣ًمزمؼ ) ضم٣مسمؿ 

6052. ) 

 ( .2/044( ) ضم٤م 6/381صمٔمٖمر زمـ زيد ايمٔمٌدي ) شمٗم٥م وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( ) ضم٣مسمؿ 

 .-يمٔمٙمف ايم٣ًمزمؼ -(6057( )سمخ6/381صمٔمٖمر زمـ زيد زمـ صح٣مر ايمٔمٌدي ) ضم٣مسمؿ 

 ( .6/418صمٔمٖمر زمـ ؽم٣مرة ايمْم٣مئل )ؾمٝمٔمل( )يم٣ًمن 

 ( .6/381صمٔمٖمر زمـ ؽم٣ممل زمـ فمٌد اهلل زمـ فمٚمر ) ضم٣مسمؿ 
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 ( 6/380( ) ضم٣مسمؿ 6024يم٘م٣مهقم ) جمٜمقل ضم٣مل ( ) سمخ صمٔمٖمر زمـ ؽمٔمد زمـ فمٌٝمد اهلل ا

 (.2/21صمٔمٖمر زمـ ؽمٔمٝمد زمـ صمٔمٖمر ايمٌٔمٙمٌ٘مل )فم٣ًمىمر خمتٌم

 ( .6023( ) سمخ 6/680صمٔمٖمر زمـ ؽمٙمٚم٥م ايمٌٌمي أزمق ؽمٔمٝمد اخلزافمل ايمقراق ) وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ : شمٗم٥م ( ) ضم٣مسمؿ 

 ( .664صمٔمٖمر زمـ ؽمٙمٝمامن ايمػمَم٘مل اظمدين ايمٛمقهمقم ) ؿم٤م 

 ( .6/408يمٗمٚمل ) يم٣ًمن صمٔمٖمر زمـ ؽمٙمٝمامن ا

 ( .6/408صمٔمٖمر زمـ ؽمٙمٝمامن ايم٘مقدم ) ؾمٝمٔمل ( ) يم٣ًمن 

 (.408صمٔمٖمر زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ ضم٣مصم٤م إٞمْم٣مىمل )إرؾم٣مد/

( ) ك 8/8639( ) ؽمغم 675صمٔمٖمر زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ فمقم زمـ فمٌد اهلل إَمغم اهل٣مؾمٚمل ايمٔم٣ٌمد )َمُمٜمقر( ) ت 

 ( .0/665()دفم٣مء503

 ( .6/408صمٔمٖمر زمـ ؽمامفم٥م ) ؾمٝمٔمل ( ) يم٣ًمن 

 صمٔمٖمر زمـ ؽمٛم٣من ايمقاؽمْمل: هق ازمـ أمحد زمـ ؽمٛم٣من.

 (.461صمٔمٖمر زمـ ؽمٛمٝمد زمـ داود اظمِمٝميص أزمق ؽمٔمٝمد )جمٜمقل ضم٣مل( )إرؾم٣مد/

 ( .6/408صمٔمٖمر زمـ ؽمٜمؾ ايمٛمٝم٣ًمزمقري ) ضمدث زم٣مظمٛم٣مىمغم وم٣ميمف احل٣مىمؿ ( ) يم٣ًمن 

 ( .6/408صمٔمٖمر زمـ ؽمٜمؾ زمـ َمٝمٚمقن ايمِمٝمٗمؾ ) ؾمٝمٔمل ( ) يم٣ًمن 

 ( .6/408ؾمٝمٔمل ( ) يم٣ًمن  صمٔمٖمر زمـ ؽمقيد اجلٔمٖمري )

 ( .6/409صمٔمٖمر زمـ ؽمقيد ايمًٙمٚمل ) ؾمٝمٔمل ( ) يم٣ًمن 

 ( .7/080صمٔمٖمر زمـ ؾم٣مذان أزمق همّمؾ ـ ؾم٣مذوي٥م ـ ) طمط 

 ( .6/409صمٔمٖمر زمـ ؾمٌٝم٤م اهلدى ) ؾمٝمٔمل ( ) يم٣ًمن 

 ( .6/409صمٔمٖمر زمـ ذيؽ زمـ َمٝمٚمقن ا يمِمٝمٗمقم ) ؾمٝمٔمل ( ) يم٣ًمن 

 ( .7/095( ) جمٜمقل ضم٣مل ( ) طمط 693) تصمٔمٖمر زمـ ؾمٔمٝم٤م زمـ إزمراهٝمؿ أزمق حمٚمد ايمُم٣مر 
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 -سمٗمدم-صمٔمٖمر زمـ ؾمٜمريؾ: هق ازمـ أمحد زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ ؾمٜمريؾ

 ( .6/380( ) ضم٣مسمؿ 8/059صمٔمٖمر زمـ صٌٝما احلٚميص ) ضم٤م 

 ( .409/ 6صمٔمٖمر زمـ صٌٝما اظم٠مذن ) جمٜمقل وم٣ميمف َمًٙمٚم٥م ( ) يم٣ًمن 

 (.075صمٔمٖمر زمـ ؿم٣مهر زمـ أمحد زمـ ؿم٣مهر إؽمقار: )فمٙمامء 

 (.646ؿمرطم٣من أزمق فمٌد اهلل فمٛمف إزمراهٝمؿ زمـ َمقؽمك )صمرصمٔمٖمر زمـ 

 (.0186( )فمٛمف مج٣مفم٥م/وأشمٛمقا فمٙمٝمف( )صمر 677صمٔمٖمر زمـ ؿمرطم٣من اإلؽمؼمازم٣مذي أزمق حمٚمد )ت 

 ( .6025( )سمخ 8/021صمٔمٖمر زمـ ؿمٙمؼ زمـ زيد ايمٔمٌدي ايمٌٌمي ) ضم٤م 

 (.0/662صمٔمٖمر زمـ فم٣مصؿ ضمراين )دفم٣مء 

 ( .6/409( ) يم٣ًمن  صمٔمٖمر زمـ فم٣مَمر ايمٌٕمدادي ) اهتٚمف ازمـ اجلقزي

صمٔمٖمر زمـ فم٣مَمر زمـ ه٣مؾمؿ ايمٔمً٘مري أزمق حيٝمك ايمٌٕمدادي )وشمٗمف اخلْمٝم٤م ووم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن :رزمام 

 (.6/281( )ضم٣ٌمن6/409( ) يم٣ًمن 8/026() ضم٤م 677أنمرب()ت

 ( .045صمٔمٖمر زمـ فم٣ٌمس ـ أو فمٝم٣مش ـ فمـ أيب ضم٣مزم ) ٓ ئمرف ( ) سمؿ 

 ( .6/400)واه ( ) يم٣ًمن  صمٔمٖمر زمـ فم٣ٌمس ايمٌزاز : هق ازمـ حمٚمد زمـ حيٝمك يٟميت

 (.663صمٔمٖمر زمـ فم٣ٌمس اجلرصم٣مين )صمر

 ( .6/385صمٔمٖمر زمـ فم٣ٌمس ايم٘مقدم ) جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( ) ضم٣مسمؿ 

 ( .00/345صمٔمٖمر زمـ فم٣ٌمس فمـ أيب َمًٜمر ) فم٣ًمىمر 

 ( .6/409( ) يم٣ًمن6/385صمٔمٖمر زمـ فم٣ٌمس فمـ ايمٌٝمٙمامين ) جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ () ضم٣مسمؿ 

 ( .74/042( ) فم٣ًمىمر 495ـ فمٌد ايمقه٣مب أزمق ضمًكم اظمٜمٛمدس )تصمٔمٖمر زمـ فمٌد ايمرازق زم

 ( .042( )سمؿ 6073( ) سمخ 6/384صمٔمٖمر زمـ فمٌد ايمرمحـ أزمق فمٌد ايمرمحـ إٞمِم٣مري )ضم٣مسمؿ 

 ( .6/460صمٔمٖمر زمـ فمٌد ايمرمحـ ايم٘م٣مهقم ) ؾمٝمٔمل ( ) يم٣ًمن 
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 ( .6/384( ) ضم٣مسمؿ 6074صمٔمٖمر زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ طم٣مرصم٥م زمـ فمقام ) سمخ 

 فمٌد اهلل ايمٌٕمدادي : هق ازمـ فم٣مَمر ايمٌٕمدادي وهق ) َمتٜمؿ ( .صمٔمٖمر زمـ 

صمٔمٖمر زمـ فمٌد اهلل احلٚمغمي اظم٘مل ) وشمٗم٥م أزمق ضم٣مسمؿ وأمحد ووم٣مل ايمٔمٗمٝمقم دم ضمديثف وهؿ واوْمراب ( ) يم٣ًمن 

6/409. ) 

 (.28صمٔمٖمر زمـ فمٌد اهلل اظمحٚمدي ؾمٝمخ يمٙمْمػمي )ؿمػمي/

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من شمٗم٥م همٝمام رواه هم٣مواًل( 375ايمٗمرؿمٌل )تصمٔمٖمر زمـ فمٌد اهلل زمـ أمحد ايمتجٝمٌل أزمق أمحد 

 (.695)صف/

 ( .6/461صمٔمٖمر زمـ فمٌد اهلل زمـ صمٔمٖمر زمـ فمٌد اهلل ايمٔمٙمقي ) جمٜمقل ضم٣مل ( ) يم٣ًمن 

 ( .7/619صمٔمٖمر زمـ فمٌد اهلل زمـ صمٔمٖمر زمـ جم٣مؾمع أزمق حمٚمد اخلتقم ) وشمٗم٥م اخلْمٝم٤م ( ) طمط 

 (.643ايمٌزاز أزمق حمٚمد اجلرصم٣مين أـمٛمف اخلتقم )صمرصمٔمٖمر زمـ فمٌد اهلل زمـ صمٔمٖمر زمـ جم٣مؾمع 

 ( .6/460صمٔمٖمر زمـ فمٌد اهلل زمـ ضمًكم زمـ صم٣مَمع ايمٗمٚمل ) ؾمٝمٔمل ( ) يم٣ًمن 

( ) 3/75( ) وشمٗم٥م أزمق ايمُمٝمخ ( ) ؾمٝمخ 693صمٔمٖمر زمـ فمٌد اهلل زمـ ص٣ٌمح زمـ هنُمؾ إٞمِم٣مري إصٌٜم٣مين ) ت

 ( .0/632ذىمر 

 (.6/386)شمٗم٥م وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ صمٔمٖمر زمـ فمٌد اهلل زمـ فمثامن زمـ محٝمد ايمٗمرر

 (.7/645صمٔمٖمر زمـ فمٌد اهلل زمـ فمٝمًك أزمق حمٚمد ايمٖم٣مَمل )طمط

 ( .6/384صمٔمٖمر زمـ فمٌد اهلل زمـ حمٚمقد زمـ ؽمٔمد ايمقاؽمْمل أزمق حمٚمقد ايمقراق ) ضم٣مسمؿ 

 ( .6076( ) سمخ 6/384صمٔمٖمر زمـ فمٌد اهلل زمـ َمٜمزم ايم٘مٛمدي زمٌمي )ضم٣مسمؿ 

 (.7/663يمٗمِم٣ٌمين )جمٜمقل ضم٣مل()طمطصمٔمٖمر زمـ فمٌد اهلل زمـ هٝمثؿ زمـ طم٣ميمد ا

 (.671( )سمؼ2/341( ) صدوق ( ) ؽمغم 484صمٔمٖمر زمـ فمٌد اهلل زمـ ئمٗمقب ايمٖمٛم٣مىمل أزمق وم٣مؽمؿ ) ت



487 
 

( 6/460صمٔمٖمر زمـ فمٌد ايمقاضمد اهل٣مؾمٚمل ) وم٣مل ايمدار ومْمٛمل يّمع احلدي٧م، ووم٣مل احل٣مهمظ: ىمذزمقه ( )يم٣ًمن 

 (.681)حتٖم٥م/

( ) 7/074 ايمٌٕمدادي وهق اهل٣مؾمٚمل ايم٣ًمزمؼ )َمؼموك ( )طمطصمٔمٖمر زمـ فمٌد ايمقاضمد زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ فمقم ايمٔم٣ٌمد

 ( .74/042فم٣ًمىمر 

 صمٔمٖمر زمـ فمٌٝمد أزمق فمقم ايمدارد ) َمٛم٘مر احلدي٧م ( .

 ( .6/466صمٔمٖمر زمـ فمثامن ايمرواس ايم٘مقدم ا ٕضمقل )جمٜمقل ضم٣مل ( ) يم٣ًمن 

 صمٔمٖمر زمـ فمرهم٥م أزمق همّمؾ : هق ازمـ حمٚمد زمـ فمرهم٥م .

 ( .6072( )سمخ 6/383ٌمي ) جمٜمقل ضم٣مل ( )ضم٣مسمؿ صمٔمٖمر زمـ فمْمٝم٥م أزمق فمٚمرو ايمذهقم ايمٌ

 ( .8/021صمٔمٖمر زمـ فم٘مرَم٥م ايمٗمرر ) ضم٤م 

 ( .0678( ) سمخ 6/383صمٔمٖمر زمـ فمقم زمـ أيب راهمع ) ضم٣مسمؿ 

 ( .327صمٔمٖمر زمـ فمقم زمـ أمحد أزمق حمٚمد ايمُمٜمرؽمت٣مين ؾمٝمخ وومتف ) خم٤م/

 ( .6/383ؿ صمٔمٖمر زمـ فمقم زمـ آدك اخلقاري ايمرازي ) شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ أيب ضم٣مسمؿ ( ) ضم٣مسم

 ( .6/464صمٔمٖمر زمـ فمقم زمـ ضم٣مزم ) ؾمٝمٔمل ( ) يم٣ًمن 

 ( .6/463صمٔمٖمر زمـ فمقم زمـ ضم٣ًمن ايمٌجقم ) ؾمٝمٔمل ( ) يم٣ًمن 

 ( .7/024صمٔمٖمر زمـ فمقم زمـ هي زمـ فمٌد ايمرمحـ ايمُم٣مفمر ـ صمٔمٝمٖمران ـ أزمق همّمؾ ) طمط 

صمٔمٖمر زمـ فمقم زمـ ؽمٜمؾ احل٣مهمظ أزمق حمٚمد ايمدوري ايمدوم٣مق ) ىمذزمف أزمق زرفم٥م اجلرصم٣مين، ووم٣مل احل٣مهمظ: ىمذاب ( ) 

 (. 680( )حتٖم٥م/7/666( ) طمط 6/464( ) يم٣ًمن 445ت 

 ( .6/463( ) يم٣ًمن 7/646صمٔمٖمر زمـ فمقم زمـ همروخ ايمدوم٣مق ايمٌٕمدادي احل٣مهمظ ايمدوري ) طمط 

َمٜمدي  -أطمق احلًـ ايمٔمً٘مري ووايمد حمٚمد ص٣مضم٤م ايمنداب  –صمٔمٖمر زمـ فمقم زمـ حمٚمد زمـ فمقم احلًٝمٛمل 

 (.686وىم٣من صمٔمٖمر ؽمٛمٝم٣ًم ىمذزمتف ايمراهمّم٥م زورًا )حتٖم٥م/ -ايمراهمّم٥م
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 (.486صمٔمٖمر زمـ فمقم زمـ ٞمجٝما ) ومط 

 ( .6/466صمٔمٖمر زمـ فمقم فمـ فمقم زمـ فم٣مزمس إزرق ) جمٜمقل وم٣ميمف ايمْمػماين ( ) يم٣ًمن 

 ( .6/463ل ( ) يم٣ًمن صمٔمٖمر زمـ فمامرة اخل٣مردم اهلٚمداين ايم٘مقدم ) ؾمٝمٔم

 ( 7/612صمٔمٖمر زمـ فمٚمر أزمق حمٚمد ايمٗمرر ) طمط 

 ( .7/663صمٔمٖمر زمـ فمٚمر زمـ هٌغمة أزمق فمٚمر ايم٘مرَمٝمٛمل ) طمط 

 (.6/383صمٔمٖمر زمـ فمٚمران إؽمدي ) ضم٣مسمؿ 

 (.6/463صمٔمٖمر زمـ فمٚمران ايمقاؽمْمل ) جمٜمقل ( ) يم٣ًمن 

 .( 41( ) ذيؾ 72صمٔمٖمر زمـ فمٚمران فمـ أمحد زمـ يقٞمس ) جمٜمقل ( ) زمرق 

سمرمج٥م   6/463( ) يم٣ًمن6/383( ) ضم٣مسمؿ 2/048صمٔمٖمر زمـ فمٚمران فمـ ضمًـ )وشمٗم٥م ايمذهٌل ( ) ضم٤م 

 ايمقاؽمْمل( .

 ( .6028( ) سمخ 6/383صمٔمٖمر زمـ فمٚمرو زمـ صمٔمٖمر زمـ فمٚمرو ايمّمٚمري ) ضم٣مسمؿ 

 ( .6/463( )يم٣ًمن 675صمٔمٖمر زمـ فمٛم٥ًٌم زمـ فمٚمر ايم٘مقدم أزمق حمٚمد ) جمٜمقل ضم٣مل( )ت 

 ر ) ؤمٝمػ ( .صمٔمٖمر زمـ فمقف زمـ زي٣مد ايمًٚم٣ًم

 (.052صمٔمٖمر زمـ فمٝمًك إمخٝمٚمل: )فمٙمامء 

 ( .6/463صمٔمٖمر زمـ فمٝمًك زمٌمي )صدوق ( صمده فمٌد اهلل ) يم٣ًمن 

صمٔمٖمر زمـ فمٝمًك زمـ فمٌد اهلل زمـ ضمًـ زمـ أيب ضمًـ ايمٌٌمي اظمٔمتزرم )صدوق : وم٣ميمف أزمق زرفم٥م وسمرىمف أزمق 

 ( .6/463( ) يم٣ًمن 7/021( ) طمط 6/385ضم٣مسمؿ يمٌدفمتف ( ) ضم٣مسمؿ 

 (.6/465زمـ فمٝمًك زمـ يٗمْمكم ) ؾمٝمٔمل ( ) يم٣ًمن صمٔمٖمر 

 (.664صمٔمٖمر زمـ نم٣ميم٤م أزمق همّمؾ ايمًٙمٝمامن آزم٣مذي اجلرصم٣مين )صمر

 ( .6/382( ) ضم٣مسمؿ 3/012صمٔمٖمر زمـ همراهمِم٥م ) ضم٤م 
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صمٔمٖمر زمـ همّمؾ أزمق ضمًكم زمـ همّمؾ . وهق: حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ حمٚمد زمـ همّمؾ ايمٗمْم٣من ايمٌٕمدادي. 

 (.064)إحت٣مف/

 (.7/093) طمط صمٔمٖمر زمـ همّمؾ ايمتامر اظم٠مدب 

( )وم٣مل ايمًٙمٖمل: ىم٣من َمـ احلٖم٣مظ ايمثٗم٣مت َمع صماليمتف ووم٣مل 490صمٔمٖمر زمـ همّمؾ زمـ صمٔمٖمر ايمقزير طمٛمزازمف ) ت

أزمق ؽمٔمٝمد اظم٣ميمٝمٛمل: ىم٣من ىمثغم ايمًامع فمٓمٝمؿ ايمرئ٣مؽم٥م حمًٛم٣ًم إلم ايمٔمٙمامء، ووم٣مل ازمـ َمٛمده: هق أضمد احلٖم٣مظ، ووم٣مل 

 (. 047( )ايمديمٝمؾ/7/643( ) طمط 02/383ايمذهٌل: اإلَم٣مم احل٣مهمظ ايمثٗم٥م ايمقزير إىمٚمؾ( ) ؽمغم 

 (.002صمٔمٖمر زمـ همّمؾ زمـ طمٛمزازمف أزمق همّمؾ ايمقزير هق ازمـ همّمؾ زمـ صمٔمٖمر )َمٌم 

 (.612صمٔمٖمر زمـ همّمؾ زمـ فمٝمًك ايمٖمٗمٝمف أزمق حمٚمد ايمُم٣مر )ٞمٝم٣ًمزمقر/

 ( .7/615صمٔمٖمر زمـ ومداَمف زمـ زي٣مد ايمٌٕمدادي ايم٘م٣مسم٤م ) طمط 

 ( .6/465صمٔمٖمر زمـ ومٔمٛم٤م زمـ أفمكم ايم٘مقدم ) ؾمٝمٔمل ( ) يم٣ًمن 

 ( .6/382صمٔمٖمر زمـ ىمثغم زمـ َمْمٙم٤م زمـ أيب وادفم٥م )ضم٣مسمؿ 

( ) 6/382صمٔمٖمر زمـ ىمٝم٣ًمن ايمٔمدوي أزمق َمٔمروف ايمٌٌمي )وشمٗمف ازمـ َمٔمكم ووم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ : ص٣ميما ( ) ضم٣مسمؿ 

 ( 211ج 

 (.0182صمٔمٖمر زمـ َم٣مرٞمدر اإلؽمؼمازم٣مذي أزمق حمٚمد )جمٜمقل ضم٣مل( )صمر 

 ( .6/465( ) يم٣ًمن 623ؾمٝمٔمل ( ) تصمٔمٖمر زمـ َم٣مزن ايم٘م٣مهقم ايمْمح٣من ايم٘مقدم ) 

 ( .6/465صمٔمٖمر زمـ َم٣ميمؽ فمـ محدان ) ؾمٝمٔمل ( ) يم٣ًمن 

 ( .6/465صمٔمٖمر زمـ َمٌمم ايمُمٗمٖمل ) سم٣ميمػ ( ) يم٣ًمن 

 ( .6/462صمٔمٖمر زمـ َمثٛمك اخلْمٝم٤م َمقلم شمٗمٝمػ ) ؾمٝمٔمل ( ) يم٣ًمن 

 .( 6/462صمٔمٖمر زمـ َمثٛمك زمـ فمٌد ايمًالم زمـ فمٌد ايمرمحـ إزدي ايمٔمْم٣مر ) ؾمٝمٔمل ( ) يم٣ًمن 

 (.04/020صمٔمٖمر زمـ حمٚمد أزمق َمٔممم ايمٌٙمخل ) ؽمغم 
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 ( .016صمٔمٖمر زمـ حمٚمد إمحز ) ىمـ ص

 (.072صمٔمٖمر زمـ حمٚمد إمخٝمٚمل: )فمٙمامء 

 ( .6/468صمٔمٖمر زمـ حمٚمد إؾمٔمري ايمٗمٚمل ) ؾمٝمٔمل ( ) يم٣ًمن 

 ( .6/469صمٔمٖمر زمـ حمٚمد إٞمْم٣مىمل ) وم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن : يمٝمس زمثٗم٥م ( ) يم٣ًمن 

 صمٔمٖمر زمـ حمٚمد ايم٣ٌمهقم .

 (.444صمٔمٖمر زمـ حمٚمد ايمٌٌمي اخل٣مرىمل )جمٜمقل ضم٣مل( )إرؾم٣مد/

 ( .7/097صمٔمٖمر زمـ حمٚمد ايمثالج دزمٝمس أزمق همّمؾ ) جمٜمقل ضم٣مل ( )طمط 

 (.0/667صمٔمٖمر زمـ حمٚمد اجلٛمد ي٣ًمزمقري ؾمٝمخ يمٙمْمػماين )دفم٣مء 

 (6/462صمٔمٖمر زمـ حمٚمد اخلراؽم٣مين اؽمؿ صمده أزم٣من ) جمٜمقل وم٣ميمف ايمدار ومْمٛمل ( ) يم٣ًمن 

 ( .492اخلٖم٣مف ) ومط  صمٔمٖمر زمـ حمٚمد

 ( .688( )حتٖم٥م/7/091صمٔمٖمر زمـ حمٚمد اخلٛمدومل أزمق حمٚمد اخل٣ٌمز ) شمٗم٥م ضم٣مهمظ وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ( ) طمط 

 ( .7/096صمٔمٖمر زمـ حمٚمد اخلٝم٣مط )طمط 

 ( .6/446صمٔمٖمر زمـ حمٚمد ايمدور زمُمتل ) ؾمٝمٔمل ( ) يم٣ًمن 

 (.648صمٔمٖمر زمـ حمٚمد ايمدي٣ٌمصمل أزمق حمٚمد )صمر

 (.6/440)يم٣ًمن  –صمده ضمًـ  –حيٝمك ايمرازي ) صدوق ( صمٔمٖمر زمـ حمٚمد ايمزفمٖمراين أزمق 

 (.6/388صمٔمٖمر زمـ حمٚمد ايمًامك إهقازي ) جمٜمقل ضم٣مل ( )ضم٣مسمؿ 

 (.6/468صمٔمٖمر زمـ حمٚمد ايمًٛمج٣مري ) ؾمٝمٔمل ( يم٣ًمن 

 (.058صمٔمٖمر زمـ حمٚمد ايمممازمجل: )فمٙمامء 

 ( 6/462صمٔمٖمر زمـ حمٚمد ايمُمغمازي ) جمٜمقل ضم٣مل ( ) يم٣ًمن 

 ( .0/638ذىمر صمٔمٖمر زمـ حمٚمد ايمِمٕمغم )



491 
 

 ( .6/388صمٔمٖمر زمـ حمٚمد ايمٔمٌدي أزمق همّمؾ ايمرازي ) صدوق وم٣ميمف ازمـ أيب ضم٣مسمؿ ( ضم٣مسمؿ 

 ( .6/467( يم٣ًمن 7/076صمٔمٖمر زمـ حمٚمد ايمٖمٗمٝمف ) صمٜمٙم٥م ايمذهٌل ( ) طمط 

 (.0/638صمٔمٖمر زمـ حمٚمد ايمٗمْم٣من )ذىمر

 (.0/662صمٔمٖمر زمـ حمٚمد ايمٗمالٞمز ايمرَمقم اؽمؿ صمده مج٣مد )دفم٣مء 

 ( .6/446ايم٘مرطمل ايمٗمالٞمز اؽمؿ صمده فم٣ٌمس ) ؾمٝمٔمل ( ) يم٣ًمن صمٔمٖمر زمـ حمٚمد 

 ( .6/468صمٔمٖمر زمـ حمٚمد ايم٘مقدم ) ؾمٝمٔمل ( ) يم٣ًمن 

 (.6/440صمٔمٖمر زمـ حمٚمد اظمروزي ) ؾمٝمٔمل ( يم٣ًمن 

 (.644صمٔمٖمر زمـ حمٚمد اظمًتٚمقم أزمق حمٚمد )صمر

 ( .6/389صمٔمٖمر زمـ حمٚمد ايمٛم٣ًمئل ) وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ صدوق ( )ضم٣مسمؿ 

سمٗمدم همٝمٚمـ صمده َمقؽمك  –( 668ٝم٣ًمزمقري احل٣مهمظ ) شمٗم٥م َمٟمَمقن وم٣ميمف ايمدار ومْمٛمل ( ) ؽمٜمؿ صمٔمٖمر زمـ حمٚمد ايمٛم

 ( .7/613)طمط 

 (.0/639( ) ذىمر 6/440صمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ أزم٣من اخلراؽم٣مين ) وم٣مل ايمذهٌل : ٓ أفمرهمف ( ) يم٣ًمن 

( ) طمط ( ) شمٗم٥م وم٣ميمف ايمدار ومْمٛمل 407صمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ ضمٌٝم٤م أزمق زم٘مر ايمِمٝمدٓين ) ت 

7/601. ) 

 ( .7/661صمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ ضم٘مٝمؿ أزمق همّمؾ ايمٗمِم٣مر ) طمط 

 ( .6/468صمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ أيب زيد ) ؾمٝمٔمل ( ) يم٣ًمن 

صمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ أيب ؽمٔمٝمد زمـ ذف احلذاَمل ايمٗمغمواين أزمق همّمؾ )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمـ صمٙم٥م إدزم٣مء 

 (.698وىم٣ٌمر ايمُمٔمراء...( )صف/

( ) طمط 686حمٚمد زمـ أيب فمثامن أزمق همّمؾ ايمْمٝم٣ميمز ايمٌٕمدادي ) شمٗم٥م زمث٦م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( ) تصمٔمٖمر زمـ 

 ( .04/432( ) ؽمغم 7/088
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 ( .636صمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ أيب وم٣مؽمؿ ايمً٘مقين ) شمٗم٥م وم٣ميمف ايمدار ومْمٛمل ( ) ؽمٜمؿ 

 ( .066صمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ أيب هريرة)ؿم٤م ص 

 (.0085صمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ أمحد أزمق أمحد ايمٌٕمدادي )صمر 

 (.7/646صمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ إؽمح٣مق أزمق حمٚمد ايمتٛمقطمل ) َمُمٜمقر ( ) طمط 

 ( .502صمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ زمحر أزمق حمٚمد ايمتٚمٝمٚمل ايمٛمٝم٣ًمزمقري ) جمٜمقل ضم٣مل ( ) ك

( ) وشمٗمف اخلْمٝم٤م ( ) طمط 432صمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ زمٛم٦م ضم٣مسمؿ زمـ َمٝمٚمقن أزمق همّمؾ اظمٔمدل ) ت 

7/665. ) 

( ) وشمٗمف اخلْمٝم٤م وازمـ أيب ايمٖمقارس 454زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ ضم٘مؿ أزمق حمٚمد ايمقاؽمْمل اظم٠مدب ) تصمٔمٖمر 

 ( .7/640( )طمط 048ووم٣مل ايمدارومْمٛمل: شمٗم٥م، ووم٣مل ازمـ صمقزي: شمٗم٥م ىمثغم احلدي٧م..( )ايمديمٝمؾ/

 ( .76/034صمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ مح٣مد ايمتٚمٝمٚمل ) فم٣ًمىمر 

 ( .0/633( ) ذىمر 688ٜم٣مين أزمق همّمؾ )تصمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ ذيؽ إصٌ

 ( .323صمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ فم٣ٌمس أزمق فمٌد اهلل ايمدويز ) خم٤م /

 ( .7/609( ) طمط 465صمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ ويمٝمد أزمق همّمؾ ايمٗم٣مهمالئل ) وشمٗم٥م اخلْمٝم٤م ( ) ت

 ( .7/097( ) طمط 699صمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ أزهر ايمٌٕمدادي ايم٣ٌمرودي أزمق أمحد ا يمٌزار ) ت 

 (.6/283)ضم٣ٌمن  -يٛمٓمر -صمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ إؽمح٣مق إزرق

 صمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ زمجغم: يٟميت دم ازمـ حمٚمد زمـ زمجغم ايمٔمْم٣مر.

 ( .7/601صمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ زمحر أزمق وم٣مؽمؿ ايمٛمج٣مر ) طمط 

 (.464( )إرؾم٣مد/7/097صمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ زمحغم ايمٔمْم٣مر ايمٌٕمدادي )فمٛمف مج٣مفم٥م() طمط 

 ( 644صمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ زمرد زمـ أيب همّمؾ ايمًقد ) وم٣مل ايمدار ومْمٛمل : ٓ زمٟمس زمف ( ) ؽمٜمؿ 

 ( .7/617( ) َمُمٜمقر ( ) طمط 400صمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ زمُم٣مر زمـ رصم٣مء أزمق فم٣ٌمس ـ ازمـ أيب ايمٔمجقز ) ت
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 ( .633صمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ زممم ايمذهٌل ) وم٣مل أزمق حمٚمد ا يمٌٌمي / يمٝمس زم٣مظمر  ( ) ؽمٜمؿ 

 ( .6/440ٚمد زمـ زم٘م٣مرة اظمقصقم ) أهتٚمف ايمذهٌل ( ) يم٣ًمن صمٔمٖمر زمـ حم

 ( .2/78صمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ زم٘مر ايم٣ٌمؽمقم أزمق فم٣ٌمس ) خمتٌم فم٣ًمىمر 

 (.6/285صمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ زمٛم٦م إؽمح٣مق إزرق )ضم٣ٌمن 

 (.615صمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ صمٔمٖمر أزمق حمٚمد ايمٌُمٛمل ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ٞمٝم٣ًمزمقر/

 ( .0/651ق حمٚمد ) ذىمر صمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ صمٔمٖمر إردزمٝمقم أزم

 ( .6/638صمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ صمٔمٖمر ايمرهم٣مفمل أزمق حمٚمد ايم٘مراين ) ذىمر 

 ( .509( ) ك 7/075( ) طمط 8/026( ) ضم٤م 659صمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ صمٔمٖمر اظمدايٛمل ) ت 

 ( .0/637( ) ذىمر 421صمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ صمٔمٖمر ايمٝمزدي أزمق حمٚمد ايمت٣مصمر ) ت 

 (.٣95مد أزمق حمٚمد ايمٌٕمدادي ايمُم٣مهمٔمل )دٞمٝمن صصمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ صمٔمٖمر زمـ أمحد فمٌ

 ( .6/446صمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ صمٔمٖمر زمـ صمٔمٖمر ايمٔمٙمقي ) وشمٗمف ايمْمقد ( ) يم٣ًمن 

( ـ ىمٟمٞمف ايمذي ومٌٙمف ـ ) طمط 508( ) ك 418صمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ صمٔمٖمر زمـ ضمًـ زمـ صمٔمٖمر ايمٔمٙمقي ) ت

7/613. ) 

 ( .76/033صمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ صمٔمٖمر زمـ رؾمٝمد أزمق همّمؾ ايم٘مقدم ) فم٣ًمىمر 

 (.683صمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ صمٔمٖمر زمـ ؽمٔمٝمد َمقلم فمٗم٥ٌم زمـ ٞم٣مهمع )وم٣مل احل٣مهمظ: ىم٣من شمٗم٥م( )حتٖم٥م/

 ( .359صمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ صمٔمٖمر زمـ فم٣ٌمس أزمقفمٌد اهلل ايمدويز)خم٤م /

 ( .6/440صمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ صمٔمٖمر زمـ فمقم ) وم٣مل اجلقز صم٣مين : جمروح () يم٣ًمن 

 ( .359يمٗم٣مؽمؿ ايم٘مردي ) خم٤م /  صمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ صمٔمٖمر زمـ ىم٣مَمؾ أزمق ا

 ( .76/035( ) فم٣ًمىمر 05/671صمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ صمٔمٖمر زمـ هُم٣مم أزمق فمٌد اهلل ايم٘مٛمدي ) ؽمغم 

 (.617صمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ مجٝمؾ أزمق ضمًكم ايمزاوهل )ٞمٝم٣ًمزمقر/
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صمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ ضم٣مرث اظمرانمل ) وشمٗمف ايمًٚمٔم٣مين ووم٣مل احل٣مىمؿ: ؾمٝمخ ايمرضم٣ميم٥م دم ؿمٙم٤م احلدي٧م وأىمثرهؿ 

( 2/79( ) خمتٌم فم٣ًمىمر561( ) ك 616( )ٞمٝم٣ًمزمقر/452ٔم٣ًم وىم٣من َمـ أصدق ايمٛم٣مس همٝمف وأشمٌتٜمؿ( ) ت مج

. 

 ( .560صمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ ضم٣مرث ايمٛمٝم٣ًمزمقري ) ك 

 ( .485صمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ ضمٌٝم٤م ايمذارع ) ومط 

 (.6/388( )اجلرح049)ووم٣مل ايمذهٌل: وشمؼ( )ايمديمٝمؾ/ -ايمرومل –صمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ ضمج٣مج 

 ( .482( ) ومط 6/388حمٚمد زمـ ضمج٣مج ايمٗمْم٣من ايمرومل ) ضم٣مسمؿ  صمٔمٖمر زمـ

( 7/095( ) طمط 03/018صمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ ضمرب ايمٔم٣ٌمداين ايمٌٕمدادي)فمٛمف مج٣مفم٥م( )ؽمغم 

 (.465)إرؾم٣مد/

( ) 6/388( ) وم٣مل أزمق زرفم٥م / صدوق ( ) ضم٣مسمؿ 679صمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ ضمًـ أزمق حيٝمك ايمزفمٖمراين ) ت

 . وهق ازمـ حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ زي٣مد(

( ) صدوق وم٣ميمف ايمدار ومْمٛمل وأزمق زرفم٥م، ووم٣مل 679صمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ زي٣مد ايمرازي ايمزفمٖمراين ) ت

 ( .689( )حتٖم٥م/6/388( ) ضم٣مسمؿ 7/083احل٣مهمظ: َمـ احلٖم٣مظ ايم٘م٣ٌمر ايمثٗم٣مت ( ) طمط 

 ( .0/637صمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ ؽمٔمٝمد إصٌٜم٣مين ) ذىمر 

 (.055جلروي: )فمٙمامء صمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ فمٌد ايمٔمزيز ا

 (.073صمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ حمٚمد زمـ محزة زمـ إؽمح٣مق )فمٙمامء 

صمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ َمًتٖم٣مض أزمق زم٘مر ايمٖمري٣ميب ) شمٗمف أَمكم ضمج٥م َمـ أوفمٝم٥م ايمٔمٙمؿ وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ووم٣مل 

طمط ( ) 03/92( ) ؽمغم410أمحد زمـ ىم٣مَمؾ: ىم٣من َمٟمَمقٞم٣ًم َمقشمقوم٣ًم زمف، ووم٣مل ايم٣ٌمصمل: شمٗم٥م َمتٗمـ.( ) ت

 ( .463( )إرؾم٣مد/7/099

 (.7/661صمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ ويمٝمد أزمق فمٌد اهلل ايمِمٖم٣مر ايمٗمٛمْمري ) طمط 
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 ( 634صمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ ضمًكم زمـ فمٌد اهلل ايمدوم٣مق ـ ازمـ َم٣مرؽمت٣مين ) ىمذزم٥م ايمدار ومْمٛمل ( ) ؽمٜمؿ 

َمـ ايمثٗم٣مت إشم٣ٌمت ( )  صمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ ضمًكم زمـ فمٌٝمد اهلل أزمقايمٖمّمؾ ايمٛمٝم٣ًمزمقري ـ ايمؼمك ) وم٣مل احل٣مىمؿ :

 ( .03/32ؽمغم 

هـ( )وم٣مل ؾمغمويف: ارحتؾ 368صمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ ضمًكم زمـ فمقم أزمق حمٚمد إهبري ايمِمقدم اهلٚمداين )ت

وفمٛمل زم٣ميمرواي٥م فم٣مرهم٣ًم يمف ؾمٟمن وىمراَم٣مت ـم٣مهرة، ووم٣مل ايمذهٌل: ىم٣من شمٗم٥م صدووم٣ًم...شمؿ اٞمتٗمد ايمذهٌل زمٔمض 

 ( .07/572( )ؽمغم 9/345( )سم٣مريخ اإلؽمالم46ؾمْمح٣مسمف( )إحت٣مف/

 ( .488صمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ ضمًكم زمـ فمٝمًك زمـ زيد ) ومط 

 ( .6/441صمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ ضم٘مٝمؿ ايم٘مقدم ) ؾمٝمٔمل ( ) يم٣ًمن 

صمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ مح٣مد أزمق همّمؾ ايمرَمقم ايمٗمالٞمز ) صدوق وم٣ميمف ايمذهٌل ووم٣مل ازمـ فم٣ًمىمر: صدوق فم٣مزمد ىمٌغم 

 (.684)حتٖم٥م/( 462( )إرؾم٣مد/ 563( ) ك 03/018ايمٗمدر( ) ؽمغم 

 ( .061صمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ مح٣مر اظمٌمي ) ؿم٤م ص 

صمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ طم٣ميمد زمـ ززمغم زمـ فمقام ايمٗمرر ) صدوق وم٣ميمف ازمـ أيب ضم٣مسمؿ ووم٣مل إزدي : َمٛم٘مر احلدي٧م ( 

 ( .6/387( ) ضم٣مسمؿ 6/469) يم٣ًمن 

 ( .504صمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ درؽمتقي٥م ايمٖم٣مرد ) سمٗمدم دم ازمـ درؽمتقي٥م ( ) ك 

 (.694حمٚمد زمـ رزمٝمع اظمٔم٣مهمري أزمق وم٣مؽمؿ ايمٗمرؿمٌل فمٛمف أمحد زمـ حمٚمد زمـ زىمري٣م ايمٛمًقي )صف/صمٔمٖمر زمـ 

 ( .7/079صمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ ري٣مل أزمق فمٌد اهلل ايمرزم٣مرم ) شمٗم٥م وم٣ميمف ايمدار ومْمٛمل ( ) طمط 

 ( .0/634صمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ زضم٣مف ) ذىمر 

 ( .0/633صمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ ؽمٔمٝمد ايمثٗمٖمل ايم٘مقدم أزمق ضم٣مَمد ) ذىمر 

 ( .8/026صمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ ؽمٔمٝمد احلٙمٌل ) ضم٤م 

 (.024صمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ ؽمٔمٝمد ايمقراق: )فمٙمامء 
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 ( .7/619صمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ ؽمٔمٝمد زمـ ضم٣ًمن أزمق حمٚمد ايمًامن ) جمٜمقل ضم٣مل ( ) طمط 

 ( .7/098( ) طمط 411صمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ ؽمٙمٝمامن أزمق همّمؾ اخلالل ايمدوري ) ت

 ( .6/465ؾمٝمٔمل ( ) يم٣ًمن  صمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ ؽمٙمٝمامن ايم٘مقدم )

 ( .6/468صمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ ؽمامفم٥م زمـ َمقؽمك احليَمل ) ؾمٝمٔمل ( ) يم٣ًمن 

 ( .016( ) شمٗم٥م ( ) ؽمٙمؿ 417صمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ ؽمٛم٣من زمـ أؽمد أزمق حمٚمد ايمٗمْم٣من ) ت

( )وشمٗمف اخلْمٝم٤م واحل٣مىمؿ وازمـ صمقزي، ووم٣مل 668صمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ ؽمقار أزمق حمٚمد ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ت 

 (.468( )إرؾم٣مد/04/573( ) ؽمغم 7/091اإلَم٣مم احلج٥م ىم٣من َمـ فمٙمامء هذا ايمُمٟمن...( )طمط ايمذهٌل: 

صمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ ؾم٣مىمر ايمٌٕمدادي أزمق حمٚمد ايمِم٣مئغ )وم٣مل احل٣مهمظ دم ؽمٛمد هق همٝمف: إؽمٛم٣مده صحٝما( 

 (.682)حتٖم٥م/

 ( .6/468صمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ ذيا احليَمل ) ؾمٝمٔمل ( ) يم٣ًمن 

 ( .4/433ٜم٣مين : هق ازمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ ذيؽ سمٗمدم ) ؾمٝمخ صمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ ذيؽ إصٌ

 صمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ ص٣ٌمح: ازمـ فمٌد اهلل زمـ ص٣ٌمح.

 ( .352صمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ ـمٖمر زمـ حمٚمد أزمق إزمراهٝمؿ احل٣مصمل ) خم٤م / 

( ) طمط 6/387( ) صدوق وم٣ميمف ازمـ أيب ضم٣مسمؿ () ضم٣مسمؿ 676صمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ فم٣مَمر أزمق همّمؾ ايمٌزاز ) ت

7/080) . 

( ) 6/462صمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ فم٣ٌمد زمـ صمٔمٖمر اظمخزوَمل) ؤمٖمف ايمٛم٣ًمئل وازمـ فمٝمٝمٛمف ووشمٗمف أزمق داود ( ) يم٣ًمن 

 ( .6/387ضم٣مسمؿ 

( ) طمط 6/460صمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ فم٣ٌمس ايمٌزار ايم٘مرطمل ) وم٣مل ايمدار ومْمٛمل : ٓ ي٣ًموي ؾمٝمئ٣ًم ( ) يم٣ًمن 

7/618. ) 

 (.026صمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ فمٌد ايمٔمزيز ايمٙمخٚمل: )فمٙمامء 
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 (.667( )صمر463صمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ فمٌد ايم٘مريؿ زمـ زمراء أزمق ضمًكم ايمٔمْم٣مر)ت

 ( .7/094صمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل ايمٗمْم٣من ايمٛمٜمرواين ) طمط 

 ( .76/056صمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ أمحد أزمق حمٚمد اجلٔمٖمري ايمٛمٝم٣ًمزمقري ) فم٣ًمىمر 

 ( .353خم٤م /صمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ إؽمامفمٝمؾ أزمق فمٌد اهلل ) 

 ( .7/74صمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ َمٛم٣مدي ) صقاهب٣م ازمـ فمٌد اهلل زمـ يزيد( )وشمٗم٥م اخلْمٝم٤م ( )طمط 

 ( .7/618صمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ ئمٗمقب أزمق همّمؾ ايمناج ) طمط 

 (.661-/7( ) طمط 465صمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ فمٌدويف أزمق فمٌد اهلل ايمػماين ) وشمٗمف اخلْمٝم٤م ( )ت 

 ( .7/612حمٚمد زمـ فمتٝم٤م أزمق وم٣مؽمؿ ايمٌٕمدادي ايمً٘مري ) طمط  صمٔمٖمر زمـ

 ( .7/091صمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ فمرهم٥م ايمٌٕمدادي ) شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( ) طمط 

 ( .060صمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ فمروة ايمٛمٝم٣ًمزمقري ) صدوق () ؿم٤م ص 

 ( .7/664صمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ فمقم أزمق ا حلًكم ايمًٚم٣ًمر ايمرص٣مدم ) جمٜمقل ضم٣مل ( ) طمط 

 ( .7/091ٚمد زمـ فمقم أزمق وم٣مؽمؿ ايمقراق ) طمط صمٔمٖمر زمـ حم

 ( .4/602( ) ؾمٝمخ 0/636صمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ فمقم أزمق حمٚمد إصٌٜم٣مين ايمٗمقَمز ) ذىمر 

 ( .7/644صمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ فمقم زمـ ضمًكم أزمق حمٚمد ايمْم٣مهري ) وشمٗم٥م ايمٔمتٝمٗمل () طمط 

 ( .355صمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ فمقم زمـ حمٚمد أزمق حمٚمد اجلٛم٣مزمذي ) خم٤م /

 ( .76/056ـ حمٚمد زمـ فمقم زمـ يزيد اهلٚمداين ) فم٣ًمىمر صمٔمٖمر زم

 ( .7/024صمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ فمامر ايمػممجل ) طمط 

 (.008( )رومف 410صمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ فمٚمر زمـ فمٌد احلٚمٝمد اظمٝمٚمقين أزمق فمٌد اهلل )ت 

( 467صمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ فمٚمران زمـ زمريؼ ايمٌٕمدادي أزمق همّمؾ اظمخرَمل )فمٛمف مج٣مفم٥م( )إرؾم٣مد/

 (.7/096)طمط
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 ( .491صمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ فمٝمًك ايمٔمً٘مري ) وم٣مل ايمٕم٣ًمين : يمٝمس زم٣ميمٗمقى ( ) ومط 

 ( .630( ) ؽمٜمؿ 7/616صمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ فمٝمًك ايمٛم٣مومد أزمق همّمؾ ايمٗمٌقري ) شمٗم٥م وم٣ميمف ايمدار ومْمٛمل ( ) طمط 

 ( .6/388( ) ضم٣مسمؿ 7/079صمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ فمٝمًك زمـ ؿم٣ٌمع ) طمط 

 ( .7/081ي ) وشمٗمف ايمػمد حيٝمك ( ) طمط صمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ فمٝمًك زمـ ٞمقح ايمٌٕمداد

 (.061صمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ همرات ايم٘م٣مسم٤م ) ؿم٤م ص

 (.7/601صمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ همرج زمـ فمقن اخلالل ) طمط 

( ـ سمٗمدم همٝمٚمـ 487صمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ همّمؾ زمـ فمٌٝمد اهلل ايمروم٣مق ؽم٣مزمؼ اظم٣مرؽمت٣مين ) ىمذزمف ايمدار ومْمٛمل ( ) ت 

 . (6/469( ) يم٣ًمن 7/644صمده ضمًكم ـ ) طمط 

صمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ همّمٝمؾ زمـ نمزوان ) وم٣مل َمًٙمٚم٥م : يمٝمس هٛم٣مك ىم٣من يُمؼمي ايم٘مت٤م همٝمحدث هب٣م () يم٣ًمن 

6/440. ) 

 ( .7/661صمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ وم٣مؽمؿ زمـ طمالد ) طمط 

 ( .060صمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ ومٔمٗم٣مع ) ؿم٤م ص 

 ( .7/601صمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ ىم٣مَمؾ أزمق وم٣مؽمؿ ايمٌزاز ) طمط 

ايمدار ومْمٛمل : يمٝمس زم٣ميمٗمقى ( ) واؽمؿ صمده فمٌد اهلل زمـ زممم زمـ ىمزال ( ) يم٣ًمن صمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ ىمزال ) وم٣مل 

 ( .7/089( ) طمط 6/440

 ( .6/441صمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ يمٝم٧م ايمزي٣مدي ) ؤمٖمف ايمدار ومْمٛمل ( ) يم٣ًمن 

 ( .7/092صمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ َم٣مصمد ايمٌٕمدادي ) شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م () طمط 

 (.84صمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ َم٣مرؽمت٣مين )َمٌم 

 ( .0/633ر زمـ حمٚمد زمـ َم٣ميمؽ ايمٗمْم٣من أزمق حمٚمد )ذىمر صمٔمٖم

 ( .6/468صمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ َم٣ميمؽ زمـ صمٔمٖمر ايمٖمزاري ) ؾمٝمٔمل ( ) يم٣ًمن 
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صمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ َم٣ميمؽ زمـ فمٝمًك أزمق فمٌد اهلل ايمٖمزاري ايم٘مقدم )وم٣مل ايمٛمج٣مر: ىم٣من ؤمٝمٖم٣ًم دم احلدي٧م، ووم٣مل 

 (.440)إرؾم٣مد/ -ىمٟمٞمف إول –أمحد زمـ ضمًكم : ىم٣من يّمع احلدي٧م( 

 (.668صمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ فم٣مَمر أزمق حمٚمد ايمديٛمقري )صمر

 (.0/638صمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ َمديـ إصٌٜم٣مين أزمق همّمؾ اجلالب ) ذىمر 

 ( .490( ) ومط 7/609( )روى فمٛمف مج٣مفم٥م() طمط 664صمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ َمرؾمد أزمق وم٣مؽمؿ ايمٌزاز ) ت 

 ( .6/440ايم٘مقدم ) وم٣مل ايمدار ومْمٛمل : ٓ حيت٨م زمف ( ) يم٣ًمن صمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ َمروان ايمٗمْم٣من 

 ( .0/636صمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ َمزيد ) ذىمر 

( ) يم٣ًمن 7/642صمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ َمٓمٖمر زمـ حمٚمد ايمٔمٙمقي ) ىم٣من ؽمامفم٥م صحٝمح٣ًم وم٣مل اخلْمٝم٤م ( ) ومط 

6/468. ) 

 (7/606( ) طمط 645( ) شمٗم٥م وم٣ميمف ايمدار ومْمٛمل ( ) ؽمٜمؿ 401صمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ َمٕمٙمس أزمق وم٣مؽمؿ ) ت 

صمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ َم٘مل زمـ أيب ؿم٣ميم٤م ايمٗمٝمز أزمق فمٌد اهلل ايمٗمرؿمٌل )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من فم٣مظم٣ًم زم٣مٔداب 

 (.697وايمٙمٕم٣مت...( )صف/

 ( .6/468صمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ َمقؽمك إضمقل ايمٌجقم ) ؾمٝمٔمل ( ) يم٣ًمن 

ايمدارومْمٛمل: شمٗم٥م َمٟمَمقن وفمـ َمثٙمف يًٟمل؟ ووم٣مل صمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ َمقؽمك إفمرج أزمق حمٚمد ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ووم٣مل 

َمرة: شمٗم٥م ضم٣مهمظ يمٝمس هق ممـ يًٟمل فمٛمف، ووم٣مل احل٣مىمؿ: شمٗم٥م َمٟمَمقن ضمج٥م، ووم٣مل اخلْمٝم٤م: ىم٣من شمٗم٥م ضم٣مهمٓم٣ًم وفم٣مظم٣ًم 

 ( .446( )إرؾم٣مد/7/614() طمط 03/625فم٣مرهم٣ًم، ووم٣مل ايمذهٌل: اإلَم٣مم احل٣مهمظ ايمرضّم٣مل( ) ؽمغم 

 ( .670() سمؼ 0/637ٌٜم٣مين ) شمٗم٥م وم٣ميمف أزمق ٞمٔمٝمؿ ونمغمه ( ) ذىمر صمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ َمقؽمك زمـ متٝمؿ إص

صمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ ٞمِمغم/ أو ٞمٌم اخلٙمدي) وشمٗم٥م اخلْمٝم٤م ووم٣مل ازمـ صمقزي: ىم٣من شمٗم٥م صدووم٣ًم ديٛم٣ًم ووم٣مل 

( 7/662( ) طمط 007( ) ؿم٤م ص 05/558( ) ؽمغم438ايمذهٌل: ايمُمٝمخ اظمحدث ؾمٝمخ ايمِمقهمٝم٥م( ) ت 

 (.036)ايمديمٝمؾ/
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 ـ ٞمقح ) شمٗم٥م()هق ازمـ حمٚمد زمـ فمٝمًك زمـ ٞمقح / سمٗمدم ( .صمٔمٖمر زمـ حمٚمد زم

 ( .6/446صمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ ٞمقح زمـ طمتـ حمٚمد زمـ فمٝمًك)جمٜمقل وم٣ميمف َمًٙمٚم٥م() يم٣ًمن 

 (.025صمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ ٞمقهمؾ اجلقهري: )فمٙمامء 

 ( .6/388صمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ ه٣مرون زمـ فمزره ايمٗمْم٣من ) ضم٣مسمؿ 

 ( . 7/089) طمط صمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ ه٣مؾمؿ اظم٠مدب أزمق همّمؾ 

 ( .76/052صمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ ويمٝمد ) فم٣ًمىمر 

 ( .7/665صمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ يزداد أزمق حمٚمد ايمٌٕمدادي ) وشمٗم٥م اخلْمٝم٤م ( ) طمط 

 ( .066صمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ يزيديـ أزمق همّمؾ ايمًقد ) صدوق ( ) ؿم٤م ص 

ٝم٤م ووم٣مل ايمدارومْمٛمل: ( ) شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْم418صمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ ئمٗمقب أزمق همّمؾ ايمِمٛمدرم إؿمرور ) ت 

 ( .034( )ايمديمٝمؾ/7/600ىم٣من َمـ ايمثٗم٣مت ووم٣مل ازمـ صمقزي وايمذهٌل: شمٗم٥م( ) طمط 

 ( .0/632صمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ ئمٗمقب أزمق حمٚمد ايمت٣مصمر إفمقر ) ذىمر 

 ( .7/664( ) طمط 638صمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ ئمٗمقب زمـ إؽمح٣مق ايمثٗمٖمل أيق همّمؾ ايمقراق ايمُمغمصمل ) ت

 (.7/093همّمؾ اظم٠مدب ايمٌماين ) وشمٗم٥م اخلْمٝم٤م () طمطصمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ يامن أزمق 

 ( . 6/441صمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ يقؽمػ إزرق ايمقاؽمْمل ) ؤمٝمػ وم٣ميمف ايمدار ومْمٛمل ( ) يم٣ًمن 

 ( .356صمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ يقؽمػ زمـ صمٔمٖمر ايمٔمٌدوي أزمق وم٣مؽمؿ اجلقري ) شمٗم٥م وم٣ميمف ايمٖم٣مرد ( ) خم٤م / 

 ( .6/468صمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ يقٞمس)ؾمٝمٔمل( ) يم٣ًمن 

 (.7/072صمٔمٖمر زمـ حمٚمد طمتـ ازمـ ٞم٣مصا )طمط

 ( .0/634صمٔمٖمر زمـ َمرززم٣من ) ذىمر 

( ) ضم٣مسمؿ 6/644صمٔمٖمر زمـ َمرزوق اظمدائٛمل ) جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ / ووم٣مل ايمٔمٗمٝمقم : أضم٣مديثف َمٛم٣مىمغم ( ) يم٣ًمن 

6/391. ) 
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 ( .6/444صمٔمٖمر زمـ َمروان ايمزي٣مت ) ؾمٝمٔمل ( ) يم٣ًمن 

 صمٔمٖمر زمـ َمي : صقاب زمـ ٞمٌم يٟميت .

( )سمخ 6/389ٔمٖمر زمـ َمٔمٌد أزمق ويمٝمد فمـ أٞمس ) وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ : ص٣ميما / وروى فمٛمف ؾمٔم٥ٌم ( ) ضم٣مسمؿ صم

88/6. ) 

 (.443صمٔمٖمر زمـ َمٔمدان إهقازي )إرؾم٣مد/

 ( .6/391() ضم٣مسمؿ 2/048صمٔمٖمر زمـ َمٔمدل فمـ أؽم٣مَمف َمٛمٗمْمع ) ضم٤م 

 ( .6/444صمٔمٖمر زمـ َمٔمروف ايم٘مًم ؾمٝمٔمل ) يم٣ًمن 

 (.692احليَمل أزمق أمحد اإلؾمٌٝمقم َمُمٜمقرًا زم٣ميمْم٤م )صف/صمٔمٖمر زمـ َمٖمرج زمـ فمٌد اهلل 

()صدوق وم٣ميمف ازمـ أيب 623صمٔمٖمر زمـ َم٘مرم زمـ ئمٗمقب ايمرازي أزمق همّمؾ ايمدوري ) ت

 ( .7/078() طمط 6/390ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ

( 6/444( ) يم٣ًمن 6/390صمٔمٖمر زمـ َمٛمغم أزمق حمٚمد اظمدائٛمل ايمٗمْم٣من ) صدوق وم٣ميمف ازمـ أيب ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ 

 ( .7/077)طمط 

( ) يم٣ًمن 031() سمؿ 6/390( )همٝمف ٞمٓمر ()ضم٣مسمؿ 640ر زمـ َمٜمران ايم٣ًٌمك أزمق ٞمي ) تصمٔمٖم

 (.6/282()ضم٣ٌمن6/021

 صمٔمٖمر زمـ َمقؽمك : هق ازمـ حمٚمد زمـ َمقؽمك إفمرج سمٗمديؿ وهق ) شمٗم٥م ( .

 ( .7/096)وشمٗم٥م ازمـ َمٛم٣مدي() طمط  –ازمـ ضمداد  –صمٔمٖمر زمـ َمقؽمك أزمق همّمؾ ايمٛمحقي 

 (.7/618ايمٗمٌمي )طمط صمٔمٖمر زمـ َمقؽمك زمـ أيب ؾمج٣مع ايميير

صمٔمٖمر زمـ َمقؽمك زمـ فمٌده ) وشمٗم٥م أزمق ايمُمٝمخ وأزمق ٞمٔمٝمؿ ( ) وسمٗمدم همٝمٚمـ اؽمؿ أزمٝمف حمٚمد زمـ َمقؽمك زمـ متٝمؿ زمـ 

 (.3/676فمٌده( )ؾمٝمخ 

 ( .0/635صمٔمٖمر زمـ َمقؽمك زمـ َمرزوق ) ذىمر 
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 صمٔمٖمر زمـ َمٝمنة : وهق صمٔمٖمر ازمـ أيب صمٔمٖمر سمٗمدم وهق ) َمٛم٘مر احلدي٧م ( .

 ( .6/390( ) ضم٣مسمؿ 0/636( ) ذىمر ٣0/487مين ) ؾمٝمخ صمٔمٖمر زمـ ٞم٣مصمٝم٥م إصٌٜم

 ( .6/020صمٔمٖمر زمـ ٞم٣مصمٝم٥م زمـ أيب فمامر ايم٘مقدم ) جمٜمقل ضم٣مل ( ) يم٣ًمن 

 ( .2/031( ) ضم٤م 6/390صمٔمٖمر زمـ ٞمجٝما زمـ فمٌد ايمًالم زمـ صمٔمٖمر اظمديٛمل) ضم٣مسمؿ 

 ( .6/447صمٔمٖمر زمـ ٞمٌم فمـ مح٣مد زمـ زيد ) َمؼموك ( وهق أزمق َمٛمغم ايمٔمٛمػمي ) يم٣ًمن 

 ( .6093( ) سمخ 6/390ر زمـ ٞمٌم فمـ ؽمٔمٝمد زمـ صمٌغم ) ضم٣مسمؿ صمٔمٖم

 (.498صمٔمٖمر زمـ ٞمِمغم : هق ازمـ حمٚمد زمـ ٞمِمغم سمٗمدم ) ومط 

 ( .7/096صمٔمٖمر زمـ ٞمِمغم ايمت٣مئ٤م ) طمط 

 ( .6/396صمٔمٖمر زمـ ٞمي ايميير أزمق همّمؾ ايمقاؽمْمل )صدوق وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ وازمٛمف ( ) ضم٣مسمؿ 

 (.613يمٛمٝم٣ًمزمقري )ٞمٝم٣ًمزمقر/صمٔمٖمر زمـ ٞمٔمٝمؿ زمـ ؾم٣مذان زمـ ومٛمػم أزمق حمٚمد ا

 ( .6/447صمٔمٖمر زمـ ه٣مرون ايم٘مقدم ) ؾمٝمٔمل ( ) يم٣ًمن 

 (544( )ك7/665صمٔمٖمر زمـ ه٣مرون زمـ إزمراهٝمؿ زمـ طمي أزمق حمٚمد ايمديٛمقري ) فمٛمف مج٣مفم٥م ( ) طمط 

 ( .7/601صمٔمٖمر زمـ ه٣مرون زمـ زي٣مد أزمق حمٚمد ايمٛمحقي ) طمط 

 ( .6/447خػم َمقوقع ( ) يم٣ًمن صمٔمٖمر زمـ ه٣مرون فمـ حمٚمد زمـ ىمثغم ) وم٣مل ايمذهٌل : أسمك زم

( اؽمؿ أزمٝمف فم٣مَمر زمـ ه٣مؾمؿ ـ 7/084( ) طمط 677صمٔمٖمر زمـ ه٣مؾمؿ زمـ حيٝمك ايمٔمً٘مري ) وشمٗم٥م اخلْمٝم٤م ( ) ت

 سمٗمدم ـ 

 (.70صمٔمٖمر زمـ ه٣مؾمؿ ؾمٝمخ ايمْمػمي )ؿمػمي/

 ( .6/448صمٔمٖمر زمـ هذيؾ زمـ هُم٣مم ) ؾمٝمٔمل ( ) يم٣ًمن 

 ( .7/088صمٔمٖمر زمـ هُم٣مم ايمٌٕمدادي ) طمط 

 ( .6/448ـ طم٣ٌمب ) صمّٜمٙمف ايمذهٌل وازمـ فمدي ( ) يم٣ًمن صمٔمٖمر زمـ هالل زم
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( 7/661( )جمٜمقل ضم٣مل( ) طمط686صمٔمٖمر زمـ ي٣مس زمـ صدوم٥م اظمٌمي احلالب ايم٘م٣ٌمش ) ت

 (.402)إرؾم٣مد/

 (.7/056( ) طمط 9/59صمٔمٖمر زمـ حيٝمك زمـ طم٣ميمد أزمق همّمؾ ايمػمَم٘مل ) َمُمٜمقر ( ) ؽمغم 

 ( .6/448صمٔمٖمر زمـ حيٝمك زمـ فمالء ايمرازي ) زم٣ًمن 

 (.028زمـ حيٝمك زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ حيٝمك زمـ فمثامن زمـ ؽمٔمٝمد اظمٌمي )فمٙمامء صمٔمٖمر 

 ( .6/396صمٔمٖمر زمـ يزيد ) ضم٣مسمؿ 

 (.693صمٔمٖمر زمـ يقؽمػ ايم٘م٣مسم٤م ايمٗمرؿمٌل فمٛمف ازمـ ضمزم )صف/

 ( .030صمٔمٖمر فمـ أيب هريرة : هق ازمـ فمٌد ايمرمحـ سمٗمدم ) جمٜمقل ضم٣مل () سمؿ 

 ( .00/636صمٔمقٞم٥م زمـ ضم٣مرث ) فم٣ًمىمر 

 (.636فمٚمرو ايمتجٝمٌل )يقٞمس صمٔمقٞم٥م زمـ

 ( .6/531صمٔمقٞم٥م زمـ ٞمّمٙم٥م ) ضم٣مسمؿ 

 ( .6420() سمخ 6/531صمٔمقٞم٥م وفمٛمف فمٚمرو زمـ َمٝمٚمقن ) ضم٣مسمؿ 

 ( .6/448صمٔمٝمد زمـ ضمجغم فمـ صٖمقان زمـ أَمٝم٥م ) يم٣ًمن 

 ( .6/567صمٔمٝمد مهدان ) وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ جمٜمقل ( ) ضم٣مسمؿ 

 .( 6/448صمٔمٝمدة اهلٚمداين ايم٘مقدم ـ هق صمٔمٝمد مهدان ـ ) يم٣ًمن 

 ( .6/536صمٔمٝمؾ زمـ ه٣مفم٣من أزمق ؽمٔمٝمد ايمرفمٝمٛمل ) ضم٣مسمؿ 

 ( .6/551صمٖمُمٝمش أزمق طمغم ) ضم٣مسمؿ 

 ( .6/448صمٖمغم زمـ ضم٘مؿ ايمٔمٌدي أزمق َمٛمذر ) ؾمٝمٔمل ( ) يم٣ًمن 

 (.634صمٖمٝمٛم٥م زمـ متٝمؿ زمـ فمٌٝمداهلل إزدي فمٛمف ازمـ فمٖمغم )يقٞمس

 (.633صمٖمٝمٛم٥م زمـ فمٌد اهلل زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ َمٔم٣موي٥م ايمتجٝمٌل)صمٖمكم( )يقٞمس
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 (.6/535صمٖمٝمٛم٥م روى فمـ ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وآيمف وؽمٙمؿ ) ضم٣مسمؿ 

 (.076صمالح اظمٌمي: )فمٙمامء 

 (.658صمالس زمـ فم٣مَمر فمٛمف ومٝمس زمـ أيب يزيد احلجري )يقٞمس

 ( .3/009اجلالس زمـ حمٚمد ايم٘مٙمٌل ) ضم٤م 

 ( .6/449صمٙمد زمـ أيقب ايمٌٌمي ) َمؼموك وم٣ميمف ايمدار ومْمٛمل ونمغمه ( ) يم٣ًمن 

 ايمذهقم(. صمٙمٝمس )وم٣مؽمؿ زمـ فمقم 

 (.635مج٣مفم٥م زمـ ضمًـ فمٛمف ازمـ فمٖمغم )يقٞمس

 ( .6/431مج٣مفم٥م زمـ فمٌد ايمرمحـ ايمِم٣مئغ ) ؾمٝمٔمل ( ) يم٣ًمن 

 ( .00/639مج٣مل زمـ زممم ايمٔم٣مَمرى ايم٘ماليب ) ىمذاب ( ) فم٣ًمىمر 

 ( .00/637) فم٣ًمىمر  -أيت –مج٣مهر زمـ محٝمد اجلرر اٞمٓمر ازمـ فمٌٝمد 

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من ضم٣مهمٓم٣ًم يمٙمٖمٗمف 322مُج٣َمهر زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ مُج٣َمهغم احلجري أزمق زم٘مر إٞمديمز )ت

فمعم َمذه٤م َم٣ميمؽ فم٣مرهم٣ًم زم٣ميمٖمتقى وىم٣من ؽمٛمٝم٣ًم هم٣مواًل... وؽمٚمع ايمٛم٣مس َمٛمف، وأشمٛمك فمٙمٝمف أزمق ضمًـ اظمٔمدل( 

 (. 416)صف/

 ( .6/431يم٣ًمن مج٣مهر زمـ فمٌٝمد ـ أو محٝمد ـ ) جمٜمقل وم٣ميم٥م ازمـ َمديٛمل ( ) 

 ( .00/638مج٣مهر زمـ فمٝمًك ايمٗمرر ) فم٣ًمىمر 

( ) شمٗم٥م َمٟمَمقن وم٣ميمف محزه ايم٘مت٣مين() 404مج٣مهر زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ محزة أزمق إزهر ايمٕم٣ًمين ايمدَمُمٗمل ) ت 

 (.03/312( )ؽمغم00/638فم٣ًمىمر 

 (.00/650()فم٣ًمىمر02/77()شمٗم٥م ٞمٌٝمؾ()ؽمغم424مجا زمـ وم٣مؽمؿ أزمق فم٣ٌمس اجلٚمحل )ت

 (.٣078مرون زمـ همّمؾ ايمًٚمْم٣موي: )فمٙمامء مجرة زمـ ه

 (.6/556مجٜمقر زمـ ؽمٖمٝم٣من زمـ ضم٣مرث اجلرَمقزي ايمٌٌمي ) وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ : صدوق ( ) ضم٣مسمؿ 
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 ( .316( ) ومط 8/027مجٜمقر زمـ َمٛمِمقر ) ضم٤م 

 (.0/667مجٜمقر زمـ َمٛمِمقر فمٛمف فمثامن زمـ أيب ؾمٝم٥ٌم )دفم٣مء 

 ( .00/654مجقح زمـ فمٚمر ايمٖمٜمٚمل ) فم٣ًمىمر 

ٚمل ايمرضمٌل ) َمٛم٘مر احلدي٧م وم٣ميمف ايمٌخ٣مري وايمدار ومْمٛمل ووم٣مل ايمٛم٣ًمئل : َمؼموك ( ) يم٣ًمن مجٝمع زمـ شمقب ايمًٙم

6/431. ) 

 ( .6469() سمخ 6/546مجٝمع زمـ فمٌد اظمٗمرأي ) ضم٣مسمؿ 

 ( .8/022( ) ضم٤م 6/546مجٝمع زمـ فمٚمر زمـ فمٌد ايمرمحـ ايمٔمجقم ) جمٜمقل ضم٣مل ( ) ضم٣مسمؿ 

 ( .6/430ف اإلؽمامفمٝمقم ( ) يم٣ًمن مجٝمع زمـ حمٚمد اظمقصقم أزمق ضمًكم ) َمٛم٘مر احلدي٧م وم٣ميم

 ( .6/434( ) يم٣ًمن 6/502مجٝمؾ أزمق زيد ايمدهٗم٣من فمـ فمٚمر ) جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ () ضم٣مسمؿ 

 ( .039( ) سمؿ 6/507ضم٣مسمؿ  1مجٝمؾ احلذاء إؽمٙمٚمل فمـ أيب هريرة ونمغمه ) جمٜمقل ضم٣مل ( 

 ( .6/433مجٝمؾ اخلٝم٣مط فمـ أيب إؽمح٣مق ) ٓ يِما ضمديثف وم٣ميمف إزدي ( ) يم٣ًمن 

 (.6/296()ضم٣ٌمن3/018مجٝمؾ ايمٛمجراين فمـ ضمذيٖم٥م ) ضم٤م 

 ( .6635( ) سمخ 6/509مجٝمؾ زمـ أيب َمٝمٚمقن ) جمٜمقل ضم٣مل ( ) ضم٣مسمؿ 

 ( .00/653مجٝمؾ زمـ أمحد زمـ همّم٣ميم٥م أزمق ضم٣مرشم٥م ايمٙمخٚمل )جمٜمقل ضم٣مل ( ) فم٣ًمىمر 

 ( .6/430مجٝمؾ زمـ زمُمغم ـ أو زممم ـ اظمزين ايم٘مقدم ) جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( ) يم٣ًمن 

 ( .00/655( ) فم٣ًمىمر 542مجٝمؾ زمـ مت٣مم زمـ فمقم أزمق ضمًـ اظمٗمدد ايمْمح٣من ) ت 

 ( .6/430مجٝمؾ زمـ صمرير فمـ فمٌد اهلل زمـ يزيد ) جمٜمقل ضم٣مل ( ) يم٣ًمن 

مجٝمؾ زمـ مح٣مد ايمْم٣مئل فمـ فمِمٚم٥م زمـ زاَمؾ  فمـ أزمٝمف ) ُذىمر يمٙمدار ومْمٛمل همٗم٣مل هذا إؽمٛم٣مد زمدوي خيرج افمت٣ٌمرًا ( ) 

 (.6/636يم٣ًمن 

 ( .6/636ٝمؾ زمـ زي٣مد اجلٚمقم أزمق ضم٣ًمن ) ؾمٝمٔمل ( ) وشمٗم٥م ايمْمقد ( ) يم٣ًمن مج
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 ( .691( )حتٖم٥م/6/636مجٝمؾ زمـ زيد ايم٘مقدم ايمْم٣مئل ) وم٣مل ازمـ َمٔمكم : يمٝمس زمثٗم٥م ( ) يم٣ًمن 

 ( .6/636مجٝمؾ زمـ زيد فمـ ازمـ أو أيب ؾمٜم٣مب ) جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( )يم٣ًمن 

 (.632)جمٜمقل ضم٣مل( )يقٞمسمجٝمؾ زمـ ؽم٣ممل احلذاء أزمق فمروة َمٌمي 

 ( .6/636مجٝمؾ زمـ ؽم٣ممل ؾمٝمخ خلٙمػ زمـ طمٙمٝمٖم٥م ) جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( ) يم٣ًمن 

 ( .6/434( ) يم٣ًمن 6/507مجٝمؾ زمـ ؽمٛم٣من فمـ فمقم َمرؽمؾ ) جمٜمقل ( ) ضم٣مسمؿ 

 (.637مجٝمؾ زمـ ذضمٌٝمؾ ضمًٛمل)يقٞمس

 ( .6/434مجٝمؾ زمـ ؾمٔمٝم٤م اهلٚمداين ) يم٣ًمن 

 ( .٣6/433مل () يم٣ًمن مجٝمؾ زمـ ص٣ميما ايمرزمٔمل ) جمٜمقل ضم

 مجٝمؾ زمـ فم٣مَمر ايمقادفمل يٟميت ازمـ فمامرة .

 ( .6/433مجٝمؾ زمـ فمٌد ايمرمحـ اجلٔمٖمل ) ؾمٝمٔمل ( ) يم٣ًمن 

 (.038( )سمؿ 6/508( ) ضم٣مسمؿ 2/032مجٝمؾ زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ ؽمقاده اظم٠مذن اظمدين ) ضم٤م 

 ( .6/508مجٝمؾ زمـ فمٌد اهلل ) ضم٣مسمؿ 

 ( .6/433يم٣ًمن مجٝمؾ زمـ فمٌد اهلل اخلثٔمٚمل ) ؾمٝمٔمل ( ) 

 ( .6/433مجٝمؾ زمـ فمٌد اهلل ايمٛمخٔمل ) ؾمٝمٔمل ( ) يم٣ًمن 

 ( .3/080( ) ؽمغم 00/655مجٝمؾ زمـ فمٌد اهلل زمـ َمٔمٚمر أزمق فمٚمر ايمٔمذري ايمُم٣مفمر ) فم٣ًمىمر 

 ( .6631( ) سمخ 6/509مجٝمؾ زمـ فمٌٝمد أزمق ٞمي ايمْم٣مئل ) شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم ( ) ضم٣مسمؿ 

 ( .6637مجٝمؾ زمـ فمٌٝمد فمـ أيب طمٙمدة ) سمخ 

 ( .6/633مجٝمؾ زمـ فمامرة ايمقادفمل ـ أو ازمـ فم٣مَمر ـ فمـ ؽم٣ممل ) وم٣مل ايمٌخ٣مري: همٝمف ٞمٓمر ( ) يم٣ًمن 

 ( .6/433مجٝمؾ زمـ فمٝم٣مش ) ؾمٝمٔمل ( ) يم٣ًمن 

 ( .6/507مجٝمؾ زمـ ومٝمس ) ضم٣مسمؿ 
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 (.638مجٝمؾ زمـ َمٔمٚمر زمـ ضمٌٝم٤م زمـ وه٤م اجلٚمحل )يٛمٓمر( )يقٞمس

 ( .6/509مجٝمؾ زمـ َمٜم٣مصمر ايمُم٣مَمل ) ضم٣مسمؿ 

 هقأمحد زمـ حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ اجلٚمقم(.مجٝمؾ زمـ ه٥ٌم )

 ( .6/433مجٝمؾ زمـ يزيد فمـ َم٣ميمؽ ) جمٜمقل وم٣ميمف ايمدار ومْمٛمل ( ) يم٣ًمن 

 ( .00/680مجٝمؾ زمـ يقؽمػ زمـ إؽمامفمٝمؾ أزمق فمقم ايمٔمراومل ) فم٣ًمىمر 

 ( .6/434مجٝمؾ فمـ أيب وه٤م ) جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( ) يم٣ًمن 

 ( .6/435) يم٣ًمن مجٝمؾ فمـ إؽمامفمٝمؾ ايمًدي ) وم٣مل ايمذهٌل : ٞم٘مره ( 

 ( .6/435صمٛم٣مب زمـ طمُمخ٣مش ايمٔمٛمػمي ) جمٜمقل ( ) يم٣ًمن 

 (.074صمٛم٣مح )َمقلم هٌغمة زمـ ه٣مؾمؿ(: )فمٙمامء 

 ( .6/556صمٛم٣مح أزمق فمٌد اهلل آٞمِم٣مري ) ضم٣مسمؿ 

 ( .6/547صمٛم٣مح ايمروَمل فمـ فم٣مئُم٥م ) جمٜمقل ضم٣مل ( ) ضم٣مسمؿ 

 ( .3/008صمٛم٣مح ايمُم٣مَمل ) ضم٤م 

 ( .2/055صمٛم٣مح ايمٛمج٣مر ) ضم٤م 

 (.6/435زمـ زريب أزمق ؽمٔمٝمد آؾمٔمري ) وشمٗم٥م ايمْمقد ( ) يم٣ًمن صمٛم٣مح 

 ( .6/432صمٛم٣مح زمـ فم٣مئذ إؽمدي ) ؾمٝمٔمل ( ) يم٣ًمن 

 ( .6/435صمٛم٣مح زمـ فمٌد احلٚمٝمد ايم٘مقدم ) ؾمٝمٔمل ( ) وشمٗم٥م أزمق فمٚمر ايم٘مًم ( ) يم٣ًمن 

ٗم٣مء ومج٣مفم٥م. )سم٣مرخ صمٛم٣مح زمـ ٞمذير زمـ صمٛم٣مح ايمٗم٣م  أزمق حمٚمد اظمح٣مريب ايم٘مقدم ؾمٝمخ ايمٌٝمٜمٗمل واخلْمٝم٤م وأزمق ايمٌ

 (.6/72( )ايمت٘مٚمٙم٥م ٓزمـ ٞمٗمْم٥م 3/0306( )سمٌِمغم اظمٛمتٌف 44( ) إحت٣مف/9/467اإلؽمالم 

 ( .6/071صمٛم٣مح زمـ ٞمًْم٣مس اجلٛمٌل ) يم٣ًمن 

 ( 6/435( ) يم٣ًمن 00/683صمٛم٣مح َمقلم ويمٝمد فمـ واشمٙم٥م ) روى فمٛمف مج٣مفم٥م وؤمٖمف إزدي () فم٣ًمىمر 
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 ( .6/437) يم٣ًمن صمٛم٣مدة ايمًٙمقرم ـ أو أزمق صمٛم٣مدة ـ ) ؾمٝمٔمل ( 

)وم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن:شمٗم٥م ووم٣مل ايمذهٌل ٓ ئمرف( )وومد روى فمٛمف }صمٛم٣مدة زمـ أيب طم٣ميمد ايمدَمُمٗمل فمـ َم٘محقل 

 ( .6/292()ضم٣ٌمن6/070( ) يم٣ًمن 2/051) ضم٤م {نمغمواضمد

 ( .6/432صمٛم٣مدة زمـ أؾمٔم٧م فمـ فمقم ) وم٣مل حمٚمد زمـ ٞمٌم : جمٜمقل وومد سم٘مٙمؿ ايمٛم٣مس همٝمف ( ) يم٣ًمن 

 (.4/25صمٛم٣مدة زمـ صمراد )ضم٤م

 (.00/687صمٛم٣مدة زمـ ضمٛمٝمٖم٥م ايمِمٛمٔم٣مين )فم٣ًمىمر

 ( .6/505صمٛم٣مدة زمـ فمٚمرو ) ضم٣مسمؿ 

 (.00/691صمٛم٣مدة زمـ فمٚمرو زمـ صمٛمٝمد )فم٣ًمىمر

 (.00/690صمٛم٣مدة زمـ ومّم٣مفم٥م )فم٣ًمىمر

 (.00/696صمٛم٣مدة زمـ ىمٌغم أزمق أَمٝم٥م ايمدود )هق ازمـ أيب أَمٝم٥م دم ايمتٗمري٤م()فم٣ًمىمر

 ( .6698( ) سمخ 4/25صمٛم٣مدة زمـ َم٣ميمؽ إزدي ) ضم٤م 

صمٛم٣مدة زمـ حمٚمد زمـ حيٝمك اظمري أزمق فمٌد اهلل ايمدَمُمٗمل ويٗم٣مل أزمق حيٝمك ) وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ صدوق( ) ضم٣مسمؿ 

 ( .6410( ) سمخ 6/502

صمٛم٣مدة زمـ َمروان محيص ) وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ : يمٝمس زمٗمقى أطمُمك أن ي٘مقن ىمذب دم ضمدي٧م فمٌد اهلل زمـ زممم ( ) 

 ( .6/432( ) يم٣ًمن 6/502ضم٣مسمؿ 

 (.650يمِمح٣مزم٥م وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( )يقٞمسصمٛم٣مدح زمـ َمٝمٚمقن )ئمد دم ا

 ( .6/437صمٛم٣من ايمْم٣مئل فمـ أيب َمقؽمك ) يم٣ًمن 

 (.651صمٛم٣من زمـ َمرشمد زمـ زيد زمـ ه٣مٞمئ ايمرفمٝمٛمل أزمق ه٣مٞمئ )يقٞمس

 (.6/432صمٛم٣من زمـ واصؾ ايم٘مقدم ايمٙمٕمقي ) ؤمٖمف ايمثقري () يم٣ًمن 

 (.0/668صمٛمدان زمـ وايمؼ ايمتٕمٙمٌل )دفم٣مء 
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 ( .6/504صمٛمدب أزمق ص٣ميما )ضم٣مسمؿ 

 (.636زمـ أمحد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ فمٌد اظم٠مَمـ أزمق ذر اظمٜمٙمٌل)صمرصمٛمدب 

 ( .00/414( ) فم٣ًمىمر 4/077صمٛمدب زمـ صمٛمدب زمـ فمٚمرو زمـ محٚم٥م ايمدود إزدي )ؽمغم 

 ( .6/437( ) يم٣ًمن 6/506صمٛمدب زمـ ضمج٣مج فمـ فمٚمران زمـ ضمِمكم ) جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( ) ضم٣مسمؿ 

 ( .6/506()ضم٣مسمؿ صمٛمدب زمـ ضمٖمص ايمًامن أزمق ؽمٔمٝمد ) جمٜمقل ضم٣مل 

 ( .6/506صمٛمدب زمـ ضمقيرث ) ضم٣مسمؿ 

 ( .6/437صمٛمدب زمـ رزم٣مح إزدي ايم٘مقدم ) ؾمٝمٔمل ( ) يم٣ًمن 

 ( .6/506صمٛمدب زمـ رزمٝمع ايم٘مقدم ) ضم٣مسمؿ 

 (.00/414()فم٣ًمىمر4/077صمٛمدب زمـ زهغم زمـ ضم٣مرث ايمٕم٣مَمدي إزدي )ؽمغم

 ( .6629( ) سمخ 6/500صمٛمدب زمـ ؽمالَم٥م اهلذرم فمـ فمٚمر ) ضم٣مسمؿ 

 ( .6/000( ) ضم٤م 6676( ) سمخ 6/500ـ ؽمٙمامن ايم٣ٌمرومل ويٗم٣مل ؽمٙمٝمامن ) ضم٣مسمؿ صمٛمدب زم

 ( .6/437صمٛمدب زمـ ص٣ميما إزدي ) يم٣ًمن 

 ( .6/437صمٛمدب زمـ فمٌد اهلل ا يمّمٌل ) ؾمٝمٔمل ( )يم٣ًمن 

 ( .051( سمؿ 661صمٛمدب زمـ فمٌد اهلل ايمقايمٌل ايم٘مقدم ) شمٗم٥م وم٣ميمف ايمٔمجقم ( ) فم٨م 

 ( .6/504سمؿ ( ) ضم٣مسمؿ صمٛمدب زمـ فمْمٝم٥م ) جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣م

 ( .4/057( )ؽمغم 3/001، 4/57صمٛمدب زمـ ىمٔم٤م إزدي ) ضم٤م 

 (.00/409صمٛمدب زمـ ٞمٔمامن أزمق فمزيز إزدي )فم٣ًمىمر

 ( .6/506صمٛمدب فمـ ضم٣مرث ) ضم٣مسمؿ 

 ( .6433صمٛمدب فمـ فمٚمر ) سمخ 

 ( .660صمٛمدب َمٌمي سم٣مزمٔمل ) وشمٗم٥م ايمٔمجقم () فم٨م 
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 ( .050( ) سمؿ 6/500أزمق ضم٣مسمؿ( ) ضم٣مسمؿ صمٛمدب َمقلم فمٌد اهلل زمـ فم٣ٌمس ) جمٜمقل وم٣ميمف 

 ( .6/545صمٛمدل أزمق سمقزم٥م ) ضم٣مسمؿ 

 ( .6/545( ) ضم٣مسمؿ 2/055صمٛمدل ايمًدود ) ضم٤م 

 (.653صمٛمدل زمـ يزيد زمـ شمامَم٥م ايمِمددم ايمٔمريٖمل )يقٞمس

 (.6/545صمٛمدل فمـ فمٚمرو ) ضم٣مسمؿ 

 ( .6/439صمٛمٝمد ايمٖمٜمري ) وم٣مل ايمٔمالئل : جمٜمقل () يم٣ًمن 

( ) ضم٣مسمؿ 072ٚمل  َمديمس ) وشمٗم٥م ازمـ َمٔمكم ونمغمه ( وهق ازمـ فمالء زمـ أيب دهرة ) ؾم٣م صمٛمٝمد زمـ أيب دهرة ايمتٚمٝم

 ( .664( ) فم٨م /6/567

 ( .056صمٛمٝمد زمـ أَمكم زمـ ذروة فمـ صمده ) سمؿ 

 ( .8/087صمٛمٝمد زمـ هبرام ايمرصم٣مين ) ضم٤م 

 ( .320صمٛمٝمد زمـ ضمًكم زمـ حمٚمد أزمق فمثامن ايمٗمري٤م ) خم٤م / 

( ) 7/630( ) طمط 684اظمديٛمل ) وم٣مل ايمدار ومْمٛمل: يمٝمس زم٣ميمٗمقى ( ) تصمٛمٝمد زمـ ضم٘مٝمؿ ايمدوم٣مق فمـ فمقم زمـ 

 ( .6/438يم٣ًمن 

 ( .6/438صمٛمٝمد زمـ ضم٘مٝمؿ فمـ ازمـ صمري٨م ) وم٣مل ايمذهٌل : ٓ يدري َمـ هق ( ) يم٣ًمن 

صمٛمٝمد زمـ فمالء فمـ أيب ايمدرداء هق ازمـ فمالء زمـ أيب دهرة أزمق طم٣مزم ايمتٚمٝمٚمل )ذىمره احل٣مهمظ هم٤م اظمديمًكم 

( 6/438( )يم٣ًمن 664) فم٨م /-ؽمٌؼ دم ازمـ أيب دهرة  –شمٗمف ازمـ َمٔمكم ونمغمه ووصٖمف زم٣ميمِمدق وو

 ( .690)حتٖم٥م/

 ( .6/439صمٛمٝمد زمـ فمٚمرو اظم٘مل اظمٗمرئ ) وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ : ٓ أفمرهمف ( ) يم٣ًمن 

 ( .4/646( ) ؾمٝمخ 0/656( ) ذىمر 674صمٛمٝمد زمـ ىمقدم زمـ صمٛمٝمد أزمق حمٚمد ) ت 

 . (7/630صمٛمٝمد زمـ حمٚمد أزمق وم٣مؽمؿ اخلزاز ) طمط 
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 ( .325صمٛمٝمد زمـ حمٚمد زمـ أمحد أزمق ٞمٌم ايمٌُمتل ) خم٤م / 

 (.4/20صمٜمج٣مه زمـ ؽمٔمٝمد ايمٕمٖم٣مري )ضم٤م

 ( .6450صمٜمّمؿ أزمق رؤي٥م ايم٣ٌمهقم ) سمخ 

 ( .6439( ) سمخ 6/543صمٜمّمؿ زمـ فمٌد ايمرمحـ ايمتٚمٝمٚمل أزمق َمٔم٣مذ ) جمٜمقل ضم٣مل () ضم٣مسمؿ 

 ( .6/543صمٜمّمؿ زمـ فمٌٝمد ) جمٜمقل ضم٣مل ( ) ضم٣مسمؿ 

 ازمـ أؽمقد . صمٜمؿ ا ٕؽمقد : هق

 ( .6/560صمٜمؿ ايمٌٙمقي ) ضم٣مسمؿ 

 . 6/712()ضم٣ٌمن054( ) سمؿ 6/439صمٜمؿ زمـ أيب صمٜمؿ ) جمٜمقل ضم٣مل ( ) يم٣ًمن 

 ( .6695( ) سمخ 6/566صمٜمؿ زمـ أؽمقد فمـ أيب ؽمٔمٝمد) ضم٣مسمؿ 

 ( .6692( ) سمخ 6/566صمٜمؿ زمـ أوس اظمديٛمل ) ضم٣مسمؿ 

 ( .7/631صمٜمؿ زمـ زمخؼمي ) طمط 

 . (7/631صمٜمؿ زمـ زمدر ايم٣ًمَمل ) طمط 

 ( .6/439صمٜمؿ زمـ مجٝمؾ ـ أو محٝمد ـ ايمرؤاد ) يم٣ًمن 

 ( .2/050صمٜمؿ زمـ ضم٣مرث زمـ همرات ) ضم٤م 

 ( .6/439صمٜمؿ زمـ ضمذيٖم٥م ايمٔمدوي ) ؽم٣مومط وم٣ميمف ازمـ ضمزم ( ) يم٣ًمن 

 ( .6/439صمٜمؿ زمـ ضم٘مؿ اظمديٛمل ) ؾمٝمٔمل ( ) يم٣ًمن 

 ( .6/566( ) ضم٣مسمؿ 040صمٜمؿ زمـ ديٛم٣مر احلذاء ) صدوق وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( ) آصمري / 

 ( .7/651صمٜمؿ زمـ ؽمٔمٝمد ايمٌٙمخل أزمق وم٣مؽمؿ ـ صقازمف صمقزمغم ـ يٟميت ـ ) طمط 

 ( .6/439صمٜمؿ زمـ ص٣ميما ايمتٚمٝمٚمل ايم٘مقدم ) ؾمٝمٔمل ( ) يم٣ًمن 

 ( .6/566صمٜمؿ زمـ فمثامن ايمًٙمٚمل ) جمٜمقل ضم٣مل ( ) ضم٣مسمؿ 
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 ( .6691( ) سمخ 6/560صمٜمؿ زمـ همّم٣ميم٥م فمـ أيب أَم٣مَم٥م ) ضم٣مسمؿ 

 ( .6/560صمٜمؿ زمـ ومٝمس أزمق طمزيٚم٥م ) ضم٣مسمؿ 

 ( .3/004صمٜمؿ زمـ َمًتٚمر ) ضم٤م 

 ( .6/451صمٜمؿ زمـ َمًٔمدة ايمٖمزاري فمـ أزمٝمف فمـ ازمـ أيب ذئ٤م زمخػميـ َمٛم٘مريـ ) يم٣ًمن 

 ( .6/451( ) يم٣ًمن 6/566صمٜمؿ زمـ َمْمٝمع ) وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ : ؤمٝمػ احلدي٧م ( ) ضم٣مسمؿ 

 ( .6/566ضم٣مسمؿ صمٜمؿ زمـ واومد ا ٕٞمِم٣مري فمـ صمٌٝم٤م زمـ أيب شم٣مزم٦م ) يمٝمس زمف زمٟمس وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ () 

 ( .6459صمٜمامن َمقلم إؽمٙمٚمٝمكم أزمق فمالء ) سمخ 

صمٜمقر زمـ إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ طمٙمػ ايمتجٝمٌل أزمق احلزم )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: وىم٣من رصماًل هم٣مواًل َمٗمٌاًل فمعم َم٣م 

 (.410ئمٛمٝمف...( )صف/

 ( .6479()سمخ 6/556صمٜمقر زمـ ؽمٖمٝم٣من زمـ ضم٣مرث أزمق ضم٣مرث اجلرَمقزي ) ضم٣مسمؿ 

 (.699ٌٝمقم أزمق زم٘مر إٞمديمز )وصٖمف يقٞمس زمـ فمٌد اهلل زم٣ميمثٗم٥م( )صف/صمٜمقر زمـ فمقن اإلؾم

( )وشمٗمف حمٚمد زمـ فمت٣مب ايمٖمٗمٝمف( 345صمٜمقر زمـ حمٚمد زمـ صمٜمقر زمـ فمٌٝمداهلل ايمٗمرؿمٌل أزمق احلزم )ت

 (.411)صف/

 ( .6/451صمٜمغم زمـ أوس ايمْم٣مئل ) ؾمٝمٔمل( ) يم٣ًمن 

( ) أصمرى 600( ) َمل 466ونمغمه ( ) ج صمٜمغم زمـ يزيد ايمٌٌمي أزمق ضمٖمص ايمٔمٌدي ) شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم 

/0149. ) 

 ( .6/531صمٜمٝمؿ ايمٔمٛمزي ـ ويٗم٣مل صمٜمؿ ـ ) جمٜمقل ضم٣مل ) ضم٣مسمؿ 

 ( .6423( ) سمخ 3/009صمٜمٝمؿ ايمٖمٜمري ) ضم٤م 

 ( .6/451صمٜمٝمؿ زمـ أيب صمٜمٚم٥م ايم٘مقدم ) ؾمٝمٔمل ( ) يم٣ًمن 

 ( .6/542صمقاب زمـ زم٘مغم ) ضم٣مسمؿ 
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 (.660دم )سم٘مٙمؿ همٝمف( )صمرصمقاب زمـ فمٌٝمداهلل ايمتٝمٚمل أزمق طم٣ميمد إمحر ايم٘مق

 ( .2/052( ) ضم٤م 6/542صمقاب زمـ فمثامن إؽمدي ) جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( ) ضم٣مسمؿ 

 (.655صمقاد زمـ فمٚمرو ايمِمددم ايمٔمريٖمل )يقٞمس

 (.652( )يقٞمس081صمقاد زمـ فمٚمرو زمـ حمٚمد ايمِمددم )ت

 صمقال فمـ ازمـ فم٣ٌمس ) جمٜمقل ( .

 ( .3/061( ) ضم٤م 6476صمقشمف زمـ فمٌٝمد اظمدين ) سمخ 

 (.631قيمؽ ايمٕم٣مزي ايمٌ٘مر آزم٣مذي )صمرصم

 ( .6/077صمقن زمـ زمُمغم فمـ ويمٝمد زمـ فمجالن ) جمٜمقل وم٣ميمف إزدي ( ) يم٣ًمن 

 ( .6/410صمقن زمـ نمٝم٣مث ) جمٜمقل ( ) يم٣ًمن 

 (.71صمقهر ايمٗم٣مئد ايمٔمٌٝمدي )َمٌم 

 صمقيرة زمـ ومداَم٥م: صقازمف صم٣مري٥م.

 ( .6/542 () ضم٣مسمؿ082صمقيري٥م زمـ زمُمغم اهلجٝمٚمل ) شمٗم٥م وم٣ميمف ا زمـ َمٔمكم () ؾم٣م 

 ( .6/450صمقيري٥م زمـ َمًٜمر ايمٔمٌدي ) جمٜمقل ضم٣مل ( ) يم٣ًمن 

 ( .6/530( ) ضم٣مسمؿ 6/450صمقيـ ايمٔمٌدي فمٛمف ازمٛمف ) جمٜمقل ( )يم٣ًمن 

 ( .6/530صمقيـ زمـ وٚمرة ايمٗمُمغم أزمق فمٚمر ايمٌٌمي ) صدوق وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( ) ضم٣مسمؿ 

 ( .6/450صمقيـ زمـ َم٣ميمؽ فمـ ضمًكم زمـ فمقم ) ؾمٝمٔمل ( ) يم٣ًمن 

 (.070حمٚمد زمـ َمٛمِمقر زمـ صمرير زمـ زي٣مد: )فمٙمامء  صمقيـ زمـ

 ( .6/699صمٝمػم زمـ همالن فمـ فمقم )جمٜمقل ( ) يم٣ًمن 

 (.077صمٝمش زمـ حمٚمد اظمٗمري ايمُم٣مهمٔمل: )فمٙمامء 

 ( .00/432صمٝمش زمـ َمٝمٚمقن اظمٗمرئ ) فم٣ًمىمر 
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 ( .6/535صمٝمٖمر زمـ صمٙمٛمدي ) ضم٣مسمؿ 

 ( .6/456صمٝمٖمر زمـ ضم٘مؿ ايمٔمٌدي ىمقدم ) ؾمٝمٔمل ( ) يم٣ًمن 

 ( .6/456ص٣ميما ايمٕمٛمقي ىمقدم ) ؾمٝمٔمل ( ) يم٣ًمن صمٝمٖمر زمـ 

( ) آصمري 6/456( ) يم٣ًمن 6/637صمٝمالن زمـ أيب همروة أزمق اجلٙمد ايمٌٌمي ) شمٗم٥م وم٣ميمف أمحد ونمغمه ( ) ضم٣مسمؿ 

0042. ) 
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 ضمرف احل٣مء

 

 ( .4/95ضم٣مزمس زمـ رزمٝمٔم٥م ايمٝمامين ) ضم٤م 

 ( .4/620ضم٣مسمؿ زمـ إزمراهٝمؿ اخلالل اظمروزي ) ضم٣مسمؿ 

 اجلرصم٣مين : هق ازمـ يقٞمس أيت .ضم٣مسمؿ زمـ أيب يمٝم٧م 

 (.00/455( )فم٣ًمىمر4/620ضم٣مسمؿ زمـ أمحد زمـ ضمج٣مج اظمروزي أزمق ؽمٜمؾ ) صدوق وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( ) ضم٣مسمؿ 

( ) يمٝمس زمًمء وم٣ميمف أزمق ضمًـ ايمٔمجقم ووم٣مل ايمًٚمٔم٣مين : يت٘مٙمٚمقن همٝمف ( ) يم٣ًمن 649ضم٣مسمؿ زمـ آدم ايمتٙمٝم٣مين اظمروزي ) ت

6/654. ) 

 ( .6/454( ) يم٣ًمن 6/458ٝمك ) ؤمٖمف احلٙمٌل ووم٣مل ازمـ َمٔمكم : ٓ ي٘مت٤م ضمديثف ( ) ضم٣مسمؿ ضم٣مسمؿ زمـ أٞمٝمس زمـ أيب حي

 ( .679( ) سمخ 2/647ضم٣مسمؿ زمـ صمٌغم ) ضم٤م 

 ( .8/637ضم٣مسمؿ زمـ ضمًـ زمـ همتا ايمُم٣مر أزمق ؽمٔمٝمد ) جمٜمقل ضم٣مل ( ) طمط 

 ( .8/632( ) طمط 446ضم٣مسمؿ زمـ محٝمد أزمق فمدي ايمٌٕمدادي ) ؿم٤م 

 ( .677( ) سمخ ٣6/459مسمؿ ضم٣مسمؿ زمـ راؾمد ايمٙمح٣مم ) ضم

 ( .6/454( ) يم٣ًمن 4/620ضم٣مسمؿ زمـ ؽم٣ممل ايمٗمزاز ايمٌٌمي ) وم٣مل أزمق زرفم٥م : ٓ أروى فمٛمف ( ) ضم٣مسمؿ 

 ( .00/455( ) فم٣ًمىمر 4/659ضم٣مسمؿ زمـ ؾمٖمل أزمق همروة اهلٚمداين ايمدَمُمٗمل ) وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ : ي٘مت٤م ضمديثف ( ) ضم٣مسمؿ 

 ( .6/454( ) يم٣ًمن 6/621أزمق ضم٣مسمؿ ( ) ضم٣مسمؿ ضم٣مسمؿ زمـ صٖمدي فمـ أيقب ايمًختٝم٣مين ) جمٜمقل وم٣ميمف 

 ( .8/600ضم٣مسمؿ زمـ ـمٖمر أزمق ؽمٔمٝمد ايم٘مٛمدي ) ضم٤م 

 ( .6/080( ) ؾمٝمخ 0/692ضم٣مسمؿ زمـ فمٌد اهلل أزمق فمٌٝمدة ايمٛمٚمري ايمٌٌمي ) وشمٗم٥م أزمق ايمُمٝمخ ( ) ذىمر 

 ( .6/454( ) يم٣ًمن 8/600ضم٣مسمؿ زمـ فمٌد اهلل ايمٛمٚمري ايمٌٌمي ) خيطء وم٣ميمف ازمـ ضم٣ٌمن ( ) ضم٤م 

 ( .6/453( ) وشمٗمف ازمـ يقٞمس ( ) يم٣ًمن 444ؿ زمـ فمٌد اهلل زمـ ضم٣مسمؿ أزمق أمحد اجلٜم٣مزي ) ت ضم٣مسم



516 
 

 ( .8/606ضم٣مسمؿ زمـ فمٌده زمـ َمقؽمك أزمق ؽمٔمٝمد ايمُم٣مر ) ضم٤م 

ضم٣مسمؿ زمـ فمثامن أزمق فمثامب اظمٔم٣مهمري )ؤمٖمف ايمٔمٗمٝمقم ووم٣مل أزمق ايمٔمرب وم٣مل : ىم٣من يٕمرب فمـ َم٣ميمؽ زمٟمضم٣مدي٧م ٓ يروهي٣م نمغمه ( ) 

 . (6/453يم٣ًمن 

 ( .4/458() ضم٣مسمؿ 662( ) فم٨م /3/078ضم٣مسمؿ زمـ فمدي إؽمدي أزمق روح ؾم٣مَمل ) وشمٗم٥م ايمٔمجقم ( ) ضم٤م 

 (.4/658() ضم٣مسمؿ 2/647ضم٣مسمؿ زمـ فمدي احلٚميص ) ضم٤م 

 (.694ضم٣مسمؿ زمـ فمدي زمـ ضم٣مسمؿ ايمْم٣مئل )ٓ ئمرف وم٣ميمف احل٣مهمظ( )حتٖم٥م/

 ( .00/383) ؽمغم ( 8/630ضم٣مسمؿ زمـ فمٛمقان زمـ يقؽمػ أزمقفمٌد ايمرمحـ إصؿ ايمٌٙمخل ) طمط 

 ( .6/453ضم٣مسمؿ زمـ همرج )ؾمٝمٔمل ( ) يم٣ًمن 

 (.6/455ضم٣مسمؿ زمـ همّمؾ زمـ ؽم٣ممل زمـ صمقن ) صمّٜمٙمف ايمٔمالئل ()يم٣ًمن 

 ( .4/621ضم٣مسمؿ زمـ ومٌٝمِم٥م ايمٌٌمي ) ضم٣مسمؿ 

 ( .8/635() طمط 8/600() ضم٤م 06/509ضم٣مسمؿ زمـ يمٝم٧م اجلقهري أزمق همّمؾ اخلراؽم٣مين ) وشمٗم٥م اخلْمٝم٤م() ؽمغم 

 (.8/632أزمق حمٚمد )طمط ضم٣مسمؿ زمـ حمٚمد ايمٌٙمخل

 (.445ضم٣مسمؿ زمـ حمٚمد زمـ محٝمد أزمق فمقم ايمٌٕمدادي )إرؾم٣مد/

 (.254ضم٣مسمؿ زمـ حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ أزمق ٞمٌم ايمْم٣مئل ) خم٤م /

ضم٣مسمؿ زمـ حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ ضم٣مسمؿ ايمتٚمٝمٚمل أزمق وم٣مؽمؿ ايمٗمرؿمٌل )وم٣مل أزمق فمقم: ىم٣من ممـ فمٛمل زمتٗمٝمٝمد ايمٔمٙمؿ ووٌْمف شمٗم٥م همٝمام 

َمٕمٝم٧م: ؾمٝمخ صمٙمٝمؾ هم٣موؾ ٞمُمٟم دم ؿمٙم٤م ايمٔمٙمؿ وسمٗمٝمٝمد أشم٣مر واصمتٜمد دم ايمٛمٗمؾ وايمتِمحٝما وىم٣مٞم٦م ىمتٌف دم يروي. ووم٣مل ازمـ 

 (.453( )صف/429هن٣مي٥م اإلسمٗم٣من...( )ت

 ( .235ضم٣مسمؿ زمـ حمٚمد زمـ حمٚمد أزمق ضمٙمٝمؿ إؽمؼمازم٣مذي ؾمٝمخ ٞمٝم٣ًمزمقر ) خم٤م /

 ( .210ضم٣مسمؿ زمـ َمٛمِمقر زمـ إؽمامفمٝمؾ أزمق ومرة اهلروى ) خم٤م 

 ( .644( ) ؿم٤م 8/632ٝمك إدَمل )روى فمٛمف مج٣مفم٥م () طمط ضم٣مسمؿ زمـ حي

 ( .4/657( ) ضم٣مسمؿ 673ضم٣مسمؿ زمـ حيٝمك ايم٘مٛمدي ) سمخ 

 (.4/421ضم٣مسمؿ زمـ يزيد ايمٔمٚمري اظم٘مل )ىمذزمف ازمـ َمٔمكم()ضم٣مسمؿ

 ( .00/480( ) فم٣ًمىمر 0/97() ذىمر4/035ضم٣مسمؿ زمـ يقٞمس اجلرصم٣مين ـ ازمـ أيب يمٝم٧م اجلقهري ) ؾمٝمخ
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 ضم٣مصم٤م زمـ أيب زم٘مر .

 ( .6/455( ) يم٣ًمن 05/442( يٛمٓمر ) ؽمغم442زمـ أمحد أزمق حمٚمد ايمْمقد ) ت  ضم٣مصم٤م

 ( .4/683( ) ضم٣مسمؿ 684( ) سمخ 2/648ضم٣مصم٤م زمـ أوس ايم٘مالفمل ايمٌٌمي ) ضم٤م 

 ( .4/685ضم٣مصم٤م زمـ طمٙمٝمٖم٥م ) ضم٣مسمؿ 

 ( .4/683ضم٣مصم٤م زمـ ومداَم٥م احلٛمٖمل ) ضم٣مسمؿ 

 ( .2/647ضم٣مصم٤م زمـ ومٔمٗم٣مع ايمدارَمل ) ضم٤م 

() وشمٗم٥م اخلْمٝم٤م ووم٣مل ايمدار ومْمٛمل : يمٝمس زمف 412 ) أو :رىمكم (أزمق فم٣ٌمس ايمٖمرنم٣مين أزمق زم٘مر) ت ضم٣مصم٤م زمـ َم٣ميمؽ زمـ أرىمكم

زمٟمس ووم٣مل أزمق ايمُمٝمخ: ىم٣من ضم٣مهمٓم٣ًم ذىمٝم٣ًم ىمثغم ايمٖمقائد، ووم٣مل ايمًٚمٔم٣مين: ىم٣من ضم٣مهمٓم٣ًم َم٘مثرًا صمٙمٝمؾ ايمٗمدر، ووشمٗمف ازمـ صمقزي 

 (.447/( )إرؾم٣مد6/701()ضم٣ٌمن7/670()طمط 0/416() ذىمر 680وايمذهٌل( ) ؽمٜمؿ 

 ( .00/20( ) ؽمغم8/671( ) طمط 668ضم٣مصم٤م زمـ ويمٝمد زمـ َمٝمٚمقن أزمق أمحد ايمٌٕمدادي إفمقر ) وشمٗم٥م اخلْمٝم٤م () ت

ضم٣مصم٤م فمـ أيب ايمُمٔمث٣مء ايمٌٌمي ) وم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن : ىم٣من ممـ خيْمكء وهيؿ ضمتك طمرج فمـ ضمد آضمتج٣مج زمف إذا اٞمٖمرد ( ) ضم٣مسمؿ 

 ( .6/455() يم٣ًمن 4/683

 ( .4/683 ضم٣مصم٤م فمـ فمٌد اهلل ) ضم٣مسمؿ

 ( .686() سمخ 6/683ضم٣مصم٤م َمقلم زمٛمل طمْمٚم٥م إٞمِم٣مري فمـ جمٚمع ) ضم٣مسمؿ 

 ( .6/455() يم٣ًمن 6/683ضم٣مصم٤م َمقلم زيد زمـ شم٣مزم٦م ) وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ : ٓ ئمرف ( ) ضم٣مسمؿ 

 (.4/415() ضم٣مسمؿ 486ضم٣مصمز زمـ فمٌد اهلل اجلني ) سمخ 

 ( .4/415ضم٣مسمؿ ( ) 688ضم٣مصمز زمـ فمٌد اهلل اظمح٣مريب ) شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم ( ) ؾم٣م

 ( .4/415ضم٣مصمز زمـ فمٌد اهلل وفمٛمف ضمج٣مج زمـ أرؿم٣مة ) ضم٣مسمؿ 

 ( .238ضم٣مصمل زمـ حمٚمد أزمق ضمًـ ايمٌٟميب ) خم٤م / 

 ( .4/95ضم٣مرث أزمق ايمٔمٛمٌس وفمٛمف َمًٔمر ) ضم٣مسمؿ  

 ( .6360( ) سمخ 4/95ضم٣مرث اخلقٓين فمـ فمٌد اهلل زمـ فمٚمرو ) ضم٣مسمؿ 

 ( .6/471( ) يم٣ًمن 4/93() ضم٣مسمؿ ضم٣مرث ايمزرومل أزمق طم٣ميمد ) وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ ٓ افمرهمف 

 ( .4/95( ) ضم٣مسمؿ 58ضم٣مرث ايمًٙمٚمل ) زوائد / 
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 ( .4/95() ضم٣مسمؿ 6359ضم٣مرث ايمٕمٛمقي فمـ زم٘مغم ) وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ : روى فمٛمف أزمق فمقان وأرصمق أن ي٘مقن ٓ زمٟمس زمف () سمخ 

 ( .003ضم٣مرث ايمٛمٗم٣مل ) صدوق ( سمٗمدم ) ج 

 .ضم٣مرث زمـ أيب أؽم٣مَم٥م : هق ازمـ حمٚمد زمـ داهر يٟميت

 ( .4/71( ) ضم٣مسمؿ 6318ضم٣مرث زمـ أيب زم٘مر زمـ فمٌد ايمرمحـ ضم٣مرث اظمخزوَمل ) سمخ 

 (.693ضم٣مرث زمـ أيب صمٔمٖمر )وم٣مل احل٣مهمظ: ؤمٝمػ( )حتٖم٥م/

 (.4/77( ) ضم٤م 00/317( ) فم٣ًمىمر 4/76ضم٣مرث زمـ أيب ضم٣مرث ايمٕم٣مَمدي ) صح٣ميب ( ) ضم٣مسمؿ 

 ( .4/73ضم٣مرث زمـ أيب رزمٝمٔم٥م فمـ فمٚمر ) ضم٣مسمؿ 

 ( .6/458( ) يم٣ًمن 4/75ٝمخ أدرىمف أزمق زرفم٥م وىمت٤م فمٛمف / وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( ) ضم٣مسمؿ ضم٣مرث زمـ أيب ززمغم ) ؾم

 (.4/85()ضم٣مسمؿ 3/046()ضم٤م 646ضم٣مرث زمـ أيب فم٣ٌمس ) وشمٗمف ايمٔمجقم ( )فم٨م /

 ( .3/044ضم٣مرث زمـ أيب َمقؽمك ) ضم٤م 

 ( .95ضم٣مرث زمـ أمحد زمـ فمثامن زمـ ضمٙمٝمؿ إودي ) صدوق وم٣ميمف ايمدار ومْمٛمل () ىمؼ 

 ( .4/95( ) ضم٣مسمؿ 6/471فمـ ازمـ ضمٛمٖمٝم٥م ) وم٣مل ازمـ أيب ضم٣مسمؿ : ٓ أفمرهمف () يم٣ًمن ضم٣مرث زمـ أزدي 

 ( .4/29( ) ضم٣مسمؿ 3/062( ) ضم٤م 669ضم٣مرث زمـ أزَمع ايمٔمٌدري ايمقادفمل ) وشمٗمف ايمٔمجقم( )فم٨م 

 ( .4/29() ضم٣مسمؿ 6/452ضم٣مرث زمـ أٞمٔمؿ ) جمٜمقل () يم٣ًمن 

 ( .6314( ) سمخ 4/28ضم٣مرث زمـ أوس ايمٌخ٣مري اظم٣مزين ) ضم٣مسمؿ 

 ( .6/452( ) يم٣ًمن 4/29ضم٣مرث زمـ زمدل ايمٌٌمي ) جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( ) ضم٣مسمؿ 

 ( .313ضم٣مرث زمـ هبرام ) سمؿ 

 ( .6/457( ) يم٣ًمن 4/71ضم٣مرث زمـ شمٗمٝمػ ايمتٚمٝمٚمل ) ؤمٖمف ازمـ َمٔمكم وايمٛم٣ًمئل ونمغممه٣م () ضم٣مسمؿ 

 ( .4/71() ضم٣مسمؿ 6301ضم٣مرث زمـ شمقب إؽمدي ايم٘مقدم ) سمخ 

 ( .6/457)ؾمٝمٔمل ( ) يم٣ًمن ضم٣مرث زمـ صم٣مرود ايمتٝمٚمل  

 ( .4/70( ) ضم٣مسمؿ 2/073ضم٣مرث زمـ صم٣مرود فمـ ايمٛمخٔمل ونمغمه ) ضم٤م  

 ( .4/70ضم٣مرث زمـ صمٌٙم٥م ـ أو ازمـ أيب مجٙمٝم٥م ـ ) ضم٣مسمؿ  

 ( .4/70( ) ضم٣مسمؿ 6304ضم٣مرث زمـ مجٙمٝم٥م ـ وهق ازمـ صمٌٙم٥م اظمتٗمدم ـ ) سمخ  
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 ( .6/457 ( ) يم٣ًمن4/71ضم٣مرث زمـ مجٜم٣من أزمق ىمثغم ايمززمٝمدي فمـ فمقم ) ضم٣مسمؿ  

 ( .3/068ضم٣مرث زمـ صمٛمدب ) ضم٤م  

 ( .4/74() ضم٣مسمؿ 6302ضم٣مرث زمـ ضمٌٝمش إؽمدي ) سمخ  

 ( .6/457ضم٣مرث زمـ ضمج٣مج زمـ أيب ضمج٣مج ) جمٜمقل وم٣ميمف ايمدار ومْمٛمل () يم٣ًمن  

 (.4/76( ) ضم٣مسمؿ 6305( ) سمخ 00/301ضم٣مرث زمـ ضمرَمؾ فمـ فمقم ) جمٜمقل ضم٣مل ()فم٣ًمىمر  

 . (4/77ضم٣مرث زمـ ضمًؾ زمـ َمًٙمؿ ) ضم٤م  

 ضم٣مرث زمـ ضمِمكم: هق ازمـ طمي

 ( .4/74( ) ضم٣مسمؿ 6309ضم٣مرث زمـ ضم٘مؿ ايمّمٚمري ) سمخ  

 ( .00/306ضم٣مرث زمـ ضم٘مؿ زمـ أيب ايمٔم٣مص ) فم٣ًمىمر  

 ( .4/74( ) ضم٣مسمؿ 00/305ضم٣مرث زمـ طم٣ميمد زمـ فم٣مص زمـ هُم٣مم اظمخزوَمل ) فم٣ًمىمر  

 ( .4/73ضم٣مرث زمـ طم٣ميمد زمـ فمٌٝمد اهلل ايمًٙمٚمل ) ضم٣مسمؿ  

 ( .4/74ضم٣مرث زمـ طمزَم٥م ) ضم٣مسمؿ  

 ( .4/72ضم٣مرث زمـ طمزيٚم٥م زمـ فمدي اخلزرصمل ) ضم٤م  

 (.695ضم٣مرث زمـ طمي ايمٔمْم٣مر )وم٣مل احل٣مهمظ دم ؽمٛمد هذا همٝمف: إؽمٛم٣مده صحٝما( )حتٖم٥م/

 ( .6/457( ) يم٣ًمن 4/73ضم٣مرث زمـ طمٙمٝمٖم٥م أزمق فمالء ) جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ () ضم٣مسمؿ  

 (.6/458( )ضم٣مسمؿ6/458ضم٣مرث زمـ رضمٝمؾ فمـ أزمٝمف ) جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( ) يم٣ًمن  

 ( .6/458ضم٣مرث زمـ زي٣مد فمـ أٞمس ) جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( ) يم٣ًمن  

 ( .6/458ضم٣مرث زمـ هاوم٥م ) ؾمٝمٔمل ( ) يم٣ًمن  

زمثٗم٥م ووم٣مل َمقؽمك زمـ ه٣مرون :  ضم٣مرث زمـ هي٨م ايمٛمٗم٣مل أزمقفمٚمر اخلقارزَمل ) وم٣مل ازمـ َمٔمكم : يمٝمس زمًمء ووم٣مل ايمٛم٣ًمئل : يمٝمس 

 (.6/761()ضم٣ٌمن8/619()طمط 6/458َمتٜمؿ دم ا حلدي٧م ووه٣مه ازمـ فمدي ونمغمه ( ) يم٣ًمن 

 ( .00/340ضم٣مرث زمـ ؽمٔمد احلجقري ) فم٣ًمىمر  

 ( .4/75( ) ضم٣مسمؿ 6367ضم٣مرث زمـ ؽمٔمد زمـ أيب ذي٣مب ايمدود ) سمخ  

 ( .6/421( ) يم٣ًمن 4/75 ضم٣مرث زمـ ؽمٔمد زمـ أيب ووم٣مص ) وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ : ٓ أفمرهمف () ضم٣مسمؿ 
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 (.697احل٣مرث زمـ ؽمٔمٝمد ايمثٗمٖمل )وم٣مل احل٣مهمظ: ٓ ئمرف( )حتٖم٥م/

 (.698ضم٣مرث زمـ ؽمٔمٝمد ايم٘مذاب )وم٣مل احل٣مهمظ: زٞمديؼ( )حتٖم٥م/

 ( .4/72( ) ضم٣مسمؿ 6/421ضم٣مرث زمـ ؽمٔمٝمد فمـ أيقب زمـ َمدرك ) سمرىمف أزمق ضم٣مسمؿ ( ) يم٣ًمن  

 (.6/0420زدي : ؤمٝمػ صمدًا ( ) يم٣ًمن ضم٣مرث زمـ ؽمٖمٝم٣من ) وم٣مل ازمـ َمٔمكم : يمٝمس زمثٗم٥م ووم٣مل إ 

 ( .8/086ضم٣مرث زمـ ؽمٙمامن ) ضم٤م  

 ( .00/346ضم٣مرث زمـ ؽمٙمٝمؿ اهلجٚمٝمٚمل ايمٌٌمي ) فم٣ًمىمر  

 (.533ضم٣مرث زمـ ؽمقيد ايمٛمخٔمل )ك  

 (. 6/420ضم٣مرث زمـ ؾمٌؾ ايم٘مرَمٝمٛمل ) ىمذزمف ازمـ ؾم٣مذويف () يم٣ًمن  

 ( .6/420ضم٣مرث زمـ ؾمٌؾ زمٌمي ) وم٣مل ازمـ َمٔمكم : يمٝمس زمًم ء( ) يم٣ًمن  

 ( .6499()سمخ4/72ضم٣مرث زمـ ذيا زمـ رزمٝمٔمف ) صح٣ميب ( ) ضم٣مسمؿ  

 (. 6/426ضم٣مرث زمـ ؾمٜم٣مب ايمْم٣مئل ) ؾمٝمٔمل ( ) يم٣ًمن  

 (.6/426ضم٣مرث زمـ ص٣ٌمح ) ؾمٝمٔمل ( يم٣ًمن  

 ( .4/77ضم٣مرث زمـ صٌغمه زمـ ؽمٔمٝمد زمـ ؽمٔمد أزمق وادفم٥م ) ضم٣مسمؿ  

 (.4/73ضم٣مرث زمـ صٚمف زمـ فمٚمرو ) ضم٤م  

 (.4/77() ضم٣مسمؿ 4/82ح٣ميب ( ) ضم٤م ضم٣مرث زمـ رضار اخلزافمل ) ص 

 (.4/77ضم٣مرث زمـ رضي٤م زمـ يزيد زمـ ؽمٝمػ ايمغمزمقفمل ) ضم٣مسمؿ  

 ( .00/356ويٗم٣مل فمٌد اهلل زمـ وه٤م ايمدود) يمف صحٌف وم٣ميمف ازمـ فم٣ًمىمر ( ) فم٣ًمىمر  –ضم٣مرث زمـ فمٌد  

 (00/338ضم٣مرث زمـ فمٌد ايمرمحـ اجلرر )فم٣ًمىمر 

 (.4/81ضم٣مرث زمـ فمٌد ايمرمحـ فمـ أيب اجلالس ) ضم٣مسمؿ  

 (.4/81ضم٣مرث زمـ فمٌد ايم٘مريؿ ايمٝم٣مَمل ) جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( ضم٣مسمؿ  

 ( .6/424ضم٣مرث زمـ فمٌد اهلل ايمتٕمٙمٌل )ؾمٝمٔمل( ) يم٣ًمن  

 ( .6/424ضم٣مرث زمـ فمٌد اهلل اظمديٛمل ) ؤمٝمػ وم٣ميمف ايمدار ومْمٛمل ( ) يم٣ًمن  
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ضم٣مرث زمـ فمٌد اهلل اهلٚمداين اخل٣مزن ) وم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن : َمًتٗمٝمؿ احلدي٧م / وأشمٛمك فمٙمٝمف أزمق زرفمف وسم٘مٙمؿ همٝمف ازمـ فمدي() يم٣ًمن  

 ( .8/084() ضم٤م 6/426

 ( .4/78ضم٣مرث زمـ فمٌد اهلل زمـ أوس ايمثٗمٖمل ) ضم٤م  

 ( .00/342ضم٣مرث زمـ فمٌد اهلل زمـ ضمٛمٓمٙمف ايمٕمًٝمؾ إٞمِم٣مري ) فم٣ًمىمر  

 (.3/046زمـ فمٝم٣مش ) ضم٤م ضم٣مرث زمـ فمٌد اهلل  

 ( .4/81( )ضم٣مسمؿ 020فمـ ٞم٣مهمع زمـ صمٌغم ) سمؿ  –أوفمٌد اظمٙمؽ  –ضم٣مرث زمـ فمٌد اظمْمٙم٤م  

 (.6348()سمخ4/81ضم٣مرث زمـ فمٌد اظمٙمؽ زمـ فمٌد اهلل ايمٙمٝمثل )ضم٣مسمؿ 

 (.4/83ضم٣مرث زمـ فمٌد ؾمٚمس اخلثٔمٚمل )وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ :ٓ أفمرهمف()ضم٣مسمؿ  

 ( .3/042ضم٣مرث زمـ فمٌد َمقلم فمثامن ) ضم٤م  

 ( .00/350ضم٣مرث زمـ فمٌده ايمٕم٣ًمين ) فم٣ًمىمر  

 ( .026ضم٣مرث زمـ فمٌٝمد أزمق ص٣ميما اظمدين ) سمؿ  

 ( .6336() سمخ 4/79ضم٣مرث زمـ فمٌٝمداهلل إٞمِم٣مري ) ضم٣مسمؿ  

 ( 4/476()ضم٣مسمؿ 6/624ضم٣مرث زمـ فمٌٝمده احلٚميص أزمق وه٤م ايم٘مالفمل ) ؤمٝمػ وم٣ميمف ايمدار ومْمٛمل ونمغمه ( ) يم٣ًمن 

 ( .4/85أزمق ضم٣مسمؿ جمٜمقل ( ) وهق ازمـ فمٝمٝمٛم٥م إيت ) ضم٣مسمؿ ضم٣مرث زمـ فمتٝم٥ٌم احلٚميص ) وم٣مل 

 ( .4/85( ) ضم٣مسمؿ 6351ضم٣مرث زمـ فم٘مرَم٥م زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ ضم٣مرث ) سمخ  

 ( .6/423ضم٣مرث زمـ فمقم ايمقراق أزمق وم٣مؽمؿ ) سم٣ميمػ ( ) يم٣ًمن  

 (.4/86ضم٣مرث زمـ فمٚمر أزمق فمٚمران ايمْم٣مضمل )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ 

 (.3/041ضم٤مضم٣مرث زمـ فمٚمر ايمززمٝمدي ) 

 (.6/632ضم٣مرث زمـ فمٚمرو اجلٔمٖمل ؾمٝمٔمل )يم٣ًمن 

 (.6/423ضم٣مرث زمـ فمٚمرو ايمًالَم٣مين )جمٜمقل()يم٣ًمن 

 (.4/86ضم٣مرث زمـ فمٚمرو اظمدين )ضم٣مسمؿ 

 (.6337()سمخ4/86ضم٣مرث زمـ فمٚمرو اهلذرم )ضم٣مسمؿ 

 (.00/323ضم٣مرث زمـ فمٚمغم إزدي )يمف صح٥ٌم وم٣ميمف ازمـ فم٣ًمىمر()فم٣ًمىمر 
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 (.4/84()ضم٣مسمؿ8/615زمـ طمراش صدوق()طمطضم٣مرث زمـ فمٚمغمة ايمززمٝمدي )وم٣مل ا 

 ( .4/84()ضم٣مسمؿ 6333ضم٣مرث زمـ فمٚمغمه فمـ َمنوق )سمخ  

 (.6350()سمخ 2/075فمـ فمٚمر زمـ فمٌد ايمٔمزيز )ضم٤م  –أو فمٌتف  –ضم٣مرث زمـ فمٛم٥ًٌم  

 (.6/423(يم٣ًمن 4/85ضم٣مرث زمـ فمٝمٝمٛم٥م احلٚميص ) جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ  

 (.4/77ضم٣مرث زمـ نمزيف إٞمِم٣مري ) ضم٤م  

 ( .6/423()يم٣ًمن 4/85ضم٣مرث زمـ نم٣ًمن اظمزين )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( )ضم٣مسمؿ  

 ( .699( )حتٖم٥م/6/425( )يم٣ًمن 8/080ضم٣مرث زمـ نمِمكم أزمق وه٤م ايمثٗمٖمل )جمٜمقل ضم٣مل ()ضم٤م  

 ( .6/425ضم٣مرث زمـ همّمؾ اظمدين ) ؾمٝمٔمل ( )يم٣ًمن  

 ( .4/82ضم٣مرث زمـ ومٝمس أزمق فمٚمر فمـ فمقم ) ضم٣مسمؿ  

 ىمقدم : اؽمؿ صمده طمٙمده ـ سمٗمدم ـ . ضم٣مرث زمـ ومٝمس أزمق َمقؽمك 

 ( .4/82( ) ضم٣مسمؿ 6326( ) سمخ 8/612ضم٣مرث زمـ ومٝمس زمـ طمٙمدة زمـ خمٙمد أزمق َمقؽمك ىمقدم ) طمط  

 ( .4/77ضم٣مرث زمـ ومٝمس زمـ فمٚمغمة إؽمدي ) ضم٤م  

 ( .6/425( ) يم٣ًمن 4/82ضم٣مرث زمـ ومٝمس فمـ أزهر ايمٖمزاري ) وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ : ٓ أفمرهمف ( ) ضم٣مسمؿ  

 ( .4/82فمٚمر ) ضم٣مسمؿ  ضم٣مرث زمـ ومٝمس فمـ 

 (.6/425ضم٣مرث زمـ ىمٔم٤م إزدي ايم٘مقدم ) ؾمٝمٔمل ( )يم٣ًمن  

 ( .4/87( ) ضم٣مسمؿ 00/371ضم٣مرث زمـ يمٌٝمد ايمٛمٌمي ايمدَمُمٗمل ) صدوق وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( ) فم٣ًمىمر  

 ( .4/89ضم٣مرث زمـ َم٣ميمؽ اهلدادي ) ضم٣مسمؿ  

 ( .410حتٖم٥م/( )312( ) ومط 4/89ضم٣مرث زمـ حمٚمد ايمٖمٜمري ) شمٗمف وم٣ميمف أزمق زرفم٥م () ضم٣مسمؿ  

 ( .6/428ضم٣مرث زمـ حمٚمد اظم٘مٖمقف أو اظمٔم٘مقف ) أسمك زمخػم زم٣مؿمؾ ( ) يم٣ًمن  

( ) وم٣مل ايمدار ومْمٛمل : صدوق ووشمٗمف احلريب وأمحد زمـ ىم٣مَمؾ وؤمٖمف 686ضم٣مرث زمـ حمٚمد زمـ أيب أؽم٣مَم٥م داهر ايمتٚمٝمٚمل ) ت 

 ( .411( )حتٖم٥م/8/608() طمط 6/422ازمـ ضمزم وإزدي ونمغممه٣م ( )يم٣ًمن 

 ( .370/ 00حمٚمد زمـ ضم٣مرث أزمق يمٝم٧م ايمِمٝم٣مد اهلروى ) جمٜمقل ضم٣مل ( ) فم٣ًمىمر ضم٣مرث زمـ  

 ( .6/428ضم٣مرث زمـ حمٚمد زمـ ٞمٔمامن أزمق حمٚمد ايمٌجقم ) جمٜمقل ضم٣مل ( ) يم٣ًمن  
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 ( .6/428ضم٣مرث زمـ حمٚمد فمـ أيب ؿمٖمٝمؾ ) جمٜمقل وم٣ميمف ازمـ فمدي () يم٣ًمن  

 ( .6/428ضم٣مرث زمـ حمٚمد فمـ أيب َمِمٔم٤م ) جمٜمقل ( ) يم٣ًمن  

 ( .4/89( ) ضم٣مسمؿ6322( ) سمخ 00/376رث زمـ خمٚمر أزمق ضمٌٝم٤م ؾم٣مَمل ) شمٗم٥م وم٣ميمف أمحد () فم٣ًمىمر ضم٣م 

 ( .4/87( ) ضم٣مسمؿ 4/78ضم٣مرث زمـ َمًٙمؿ أزمق ايمٕمغمة اظمخزوَمل ) صح٣ميب( )ضم٤م  

 ( .4/88( ) ضم٣مسمؿ 6/429ضم٣مرث زمـ َمًٙمؿ ايمرازي اظمٗمري ) شمٗم٥م وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ () يم٣ًمن  

 ( .00/372( ) فم٣ًمىمر 2/072ٚمل ) ضم٤م ضم٣مرث زمـ َمًٙمؿ زمـ ضم٣مرث ايمتٚمٝم 

 ( .642( ) فم٨م /3/067ضم٣مرث زمـ َميب ) وشمٗم٥م ايمٔمجقم ( ) ضم٤م  

 ( .4/89( ) ضم٣مسمؿ 6325ضم٣مرث زمـ َمٔم٣موم٤م ) سمخ  

 (.00/381( ) فم٣ًمىمر 4/91( ) ضم٣مسمؿ 647ضم٣مرث زمـ َمٔم٣موي٥م ايم٘مٛمدي فمـ فمٚمر ) وشمٗم٥م ايمٔمجقم () فم٨م / 

 ( .025ضم٣مرث زمـ َمٔمٗمٝم٤م ) سمؿ  

 ( .6/429ضم٣مرث زمـ َمٕمغمة ايمٛميي ايمٌٌمي ) وشمٗمف ايمْمقد وايمٛمج٣مر ( ) يم٣ًمن  

 ( .6374( ) سمخ 2/072ضم٣مرث زمـ َمٗمًؿ وفمٛمف ضم٘مؿ زمـ أزم٣من ) ضم٤م  

 ( .4/91( ) ضم٣مسمؿ 6370ضم٣مرث زمـ َمٛمٗمذ فمـ ازمـ ؽمغميـ ) سمخ  

 ( .4/88ضم٣مرث زمـ َمقؽمك ايمْم٣مئل ايمٌٌمي ) جمٜمقل ضم٣مل ( ) ضم٣مسمؿ  

 ( .6/429( ) يم٣ًمن 4/89ر ) جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( ـ ) ضم٣مسمؿ ضم٣مرث زمـ َمٝمٛم٣مء فمـ فمٚم 

 ( .6/429ضم٣مرث زمـ ٞمي ) ؾمٝمٔمل ( ) يم٣ًمن  

 ( .00/385ضم٣مرث زمـ ٞمٔمامن زمـ إؽم٣مف إٞمِم٣مري ) فم٣ًمىمر  

 ( .6/429ضم٣مرث زمـ ٞمقف أزمق صمٔمد ) جمٜمقل وم٣ميمف ازمـ َمديٛمل ( ) يم٣ًمن  

 ( .6378( ) سمخ 4/90ل () ضم٣مسمؿ ضم٣مرث زمـ ٞمقهمؾ زمـ فمروة زمـ َمٕمغمة زمـ ؾمٔم٥ٌم ) جمٜمقل ضم٣م 

 ( .4/90ضم٣مرث زمـ ٞمقهمؾ فمـ فم٣مئُم٥م ) جمٜمقل ضم٣مل () ضم٣مسمؿ  

 ( .4/90ضم٣مرث زمـ ٞمقهمؾ فمـ فمروة زمـ َمٕمغمة هق ازمـ ٞمقهمؾ زمـ فمروة ) جمٜمقل ضم٣مل ( ) ضم٣مسمؿ  

 ( .6/429ضم٣مرث زمـ ه٣مٞمئ ) يم٣ًمن  

 ( .00/391ضم٣مرث زمـ ه٣مين زمـ ضم٣مرث فمـ أزمٝمف ) فم٣ًمىمر  
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 (.00/389ديم٨م فمـ أزمٝمف ) فم٣ًمىمر ضم٣مرث زمـ ه٣مين زمـ َم 

 ( .00/388ضم٣مرث زمـ ودافم٥م احلٚمغمي ) فم٣ًمىمر  

 ( .4/96( ) ضم٣مسمؿ 022()سمؿ 6386ضم٣مرث زمـ وه٤م فمـ ايمِمٛم٣مزمحل ونمغمه ) سمخ  

 ( .3/047) ضم٤م -يٟميت–ضم٣مرث زمـ حيٚمد إؾمٔمري ـ ازمـ يٚمجد  

 ( .538ضم٣مرث زمـ حيٝمك زمـ زمالل ) ك  

 ( .539( )ك 4/93ضم٣مرث زمـ يزيد ـ أو ازمـ أيب يزيد ـ َمقلم ضم٘مؿ ) جمٜمقل ضم٣مل ( ) ضم٣مسمؿ  

 ( .6/095ضم٣مرث زمـ يزيد ايمً٘مقين ) جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( ) يم٣ًمن  

 ( .3/045ضم٣مرث زمـ يزيد ايمِمٛمٔم٣مين )ضم٤م  

 ( .6/429ضم٣مرث زمـ يزيد فمـ أيب ذر ) وم٣مل ازمـ فمدي : يمٝمس زمٚمٔمروف ( ) يم٣ًمن  

 ( .029يزيد فمـ وم٣مؽمؿ ايمرضمٌل هق احليَمل َمـ رصم٣مل ايمتٗمري٤م ) سمؿ  احل٣مرث زمـ

 (.00/512()فم٣ًمىمر4/93( ) ضم٣مسمؿ 63/82ضم٣مرث زمـ يٚمجد إؾمٔمري ) سمخ  

ضم٣مرث ؽمٙمامن أزمق ؽمٙمٝمامن ايمرَمقم ) وم٣مل ازمـ فمدي : روى فمـ فمٗمٌف أضم٣مدي٧م يمٝم٦ًم حمٖمقـم٥م . ووم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن : خيْمئ () ضم٣مسمؿ  

 (.6/420( ) يم٣ًمن 4/72

 ( .4/92فمـ فمٚمرو ) جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ () ضم٣مسمؿ ضم٣مرث  

 ضم٣مرث فمـ فمٚمغم ) جمٜمقل ( . 

 ( .4/93( ) ضم٣مسمؿ 071ضم٣مرث َمقلم ازمـ ؽم٣ٌمع فمـ أيب ؽمٔمٝمد ) سمؿ  

 ( .6/471ضم٣مرث وايمد زهدم زمـ ضم٣مرث فمـ أٞمس ) جمٜمقٓن وم٣ميمف ازمـ ومْم٣من () يم٣ًمن  

 (.673( )يقٞمس412زمـ ؽمٔمٝمد ايمزاهد أزمق ايمٖمقارس )ت ضم٣مرث

 (.622زمـ ؽمٔمٝمد ايمٕمْمٝمٖمل )يقٞمس ضم٣مرث

 (.676( )يقٞمس613زمـ رزيـ فمٛمف ازمٛمف شم٣ٌمت )ت زمـ وم٣ٌمث زمـ ؽمٔمٝمد ضم٣مرث

 (.627زمـ فمٙمس أزمق إفمقر ايمًٙمٚمل )يقٞمس زمـ ـم٣ممل ضم٣مرث

 (.628زمـ فم٣مومؾ اخلقٓين )يقٞمس زمـ فم٣مَمر ضم٣مرث

 (.674زمـ ضم٣ٌمؾم٥م ايمتجٝمٌل )يقٞمس زمـ ىمٙمثقم ضم٣مرث
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 (.640زمـ َمً٘مكم: )فمٙمامء  ضم٣مرث

 ( .84أيب ضم٣مرث إزدي ايمٛمِمٝمٌل ايم٘مقدم ) جمٜمقل () أصمري / ضم٣مرشم٥م زمـ

 ( .6/471()يم٣ًمن 4/652)جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ  –أو فمٚمران  –ضم٣مرشم٥م زمـ أيب فمٚمرو 

 (.6/471ضم٣مرشم٥م زمـ شمقر فمـ فمقم ) ؾمٝمٔمل ( ) يم٣ًمن 

 (.416ٖم٥م/)حت -وومد ؽمٌؼ دم ضم٣مرث –ضم٣مرشم٥م زمـ طمٙمٝمٖم٥م )وم٣مل احل٣مهمظ دم ؽمٛمد هذا همٝمف: إؽمٛم٣مده جمٜمقل( 

 (.4/81ضم٣مرشم٥م زمـ هاومف إٞمِم٣مري )ضم٤م 

 (.6/092()يم٣ًمن 4/653ضم٣مرشم٥م زمـ فمدي زمـ أَمٝمف ) جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( )ضم٣مسمؿ 

 ( .464( )سمخ 4/654ضم٣مرشم٥م زمـ ٞمٔمامن إٞمِم٣مري ) ضم٣مسمؿ 

 (.414ضم٣مرشم٥م زمـ يزيد اجلٔمٖمل )وم٣مل احل٣مهمظ: أضمد ايمّمٔمٖم٣مء( )حتٖم٥م/

 (.8/449ضم٣مزم أزمق حمٚمد اجلٜمٌذ )طمط

 ( .2/633() ضم٤م 6/097ضم٣مزم زمـ إزمراهٝمؿ ايمٌجقم َمٌمي )وم٣ميمف زمـ فمدي : أرصمق أٞمف ٓ زمٟمس زمف . ووشمٗمف ايمْمقد ()يم٣ًمن 

 ( .06/3ضم٣مزم زمـ أيب َمقؽمك ) فم٣ًمىمر 

 (.3/073ضم٣مزم زمـ صم٣مزمر )ضم٤م

 ( .2/633ضم٣مزم زمـ ضم٣مسمؿ ) ضم٤م 

 ( .8/661ضم٣مزم زمـ ضم٣مرث أزمق فمِمٚم٥م ايمٌٝم٘مٛمدي ) ضم٤م 

 ( .6/470ٔمل () يم٣ًمن ضم٣مزم زمـ ضمٌٝم٤م اجلٔمٖمل )ؾمٝم

 ( .6/470ضم٣مزم زمـ ضمًكم ايمٌٌمي أو اظمٌمي ) جمٜمقل ( ) يم٣ًمن 

 (4/679ضم٣مزم زمـ طم٣مرصم٥م )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ

 (.470() سمخ4/678ضم٣مزم زمـ فمْم٣مء أزمق طمٙمػ إفمٚمك)ضم٣مسمؿ 

 (.4/679ضم٣مزم زمـ ىمرَم٣مين ) ضم٣مسمؿ

 (.06/3ضم٣مزم زمـ َم٣ميمؽ زمـ زمًْم٣مم )فم٣ًمىمر 

 (.4/679()ضم٣مسمؿ 8/609يقٞمس زمـ حمٚمد ايمٕمٖم٣مرى ضم٤م ضم٣مزم زمـ حمٚمد زمـ 

 (.413ضم٣مزم زمـ َمروان َمقلم زمٛمل ه٣مؾمؿ )وم٣مل احل٣مهمظ: ٓ ئمرف( )حتٖم٥م/
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 (.3/087ضم٣مزم زمـ هُم٣مم ) ضم٤م 

 (.8/448()طمط675ضم٣مزم زمـ حيٝمك زمـ إؽمح٣مق احلٙمقاين )ت

 ( .6/470ضم٣مزم َمقلم زمٛمل ه٣مؾمؿ فمـ ظم٣مزة )جمٜمقٓن وم٣ميمف ازمـ صمقزي ( ) يم٣ًمن 

 (.06/5لم فمٚمر زمـ فمٌد ايمٔمزيز )فم٣ًمىمر ضم٣مزم َمق

 (.0/644زمـ َمًٔمقد ايمٕمٖم٣مري )صح٣ميب( )دفم٣مء  زمـ ضمرَمٙم٥م ضم٣مزم

(  6/470() وم٣مل احل٣مهمظ: أضمد احلٖم٣مظ (يمف ذىمر دم سمرمج٥م ايمذي زمٔمده )يم٣ًمن 610ضم٣مؾمد زمـ إؽمامفمٝمؾ ايمٌخ٣مري )ت

 (.415)حتٖم٥م/

 (.6/476()يم٣ًمن ضم٣مؾمد زمـ فمٌد اهلل ايمٌخ٣مري )وم٣مل أزمق أمحد احل٣مىمؿ :همٝمف ٞمٓمر 

 ( .6/470ضم٣مؾمد زمـ َمٜم٣مصمر ايمٔم٣مَمري ايم٘مقدم )ؾمٝمٔمل ( )يم٣ًمن 

 (.6/476()يم٣ًمن 4/409ضم٣مرض زمـ أدم اظمروزي )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( )ضم٣مسمؿ 

 (.8/609ضم٣مرض زمـ َمْمٜمر )ضم٤م 

 ( .4/84ضم٣مؿم٤م زمـ فمٚمرو زمـ فمٌد ؾمٚمس )ضم٤م 

 ( .551احل٣مىمؿ زمـ َمٛمذر )ك

 سمٗمدم. –ضم٣مَمد ايمتٙمٝم٣مين: هق ازمـ آدم 

 ( .٣6/474مَمد ايمِم٣مئدي ـ أو ايمُم٣مىمري ـ ) يم٣ًمن ضم

 ضم٣مَمد زمـ أيب ضم٣مَمد اظمٗمري : هق ازمـ حمٚمقد زمـ ضمرب .

 (.4/410()ضم٣مسمؿ 8/027( )وشمٗمف اخلْمٝم٤م ( )طمط681ضم٣مَمد زمـ أمحد ايمٛمٝمٛمقي ايمٌٕمدادي )ت

 ( .248ضم٣مَمد زمـ أمحد زمـ صمٔمٖمر أزمق حمٚمد ايمْمحري ) خم٤م /

) وم٣مل اخلْمٝم٤م: ىم٣من شمٗم٥م، َمذىمقرًا زم٣ميمٖمٜمؿ وَمقصقهم٣مً زم٣محلٖمظ، ووم٣مل ازمـ –ايمزيدي  –ضم٣مَمد زمـ أمحد زمـ حمٚمد أزمق أمحد اظمروزي 

يقٞمس: ىم٣من ىمت٣َّمزم٥م يمٙمحدي٧م وىم٣من حيٖمظ ويٖمٜمؿ وىُمت٤م فمٛمف، ووم٣مل ايمًٚمٔم٣مين وازمـ ؿم٣مهر: ىم٣من همٗمٝمٜم٣ًم ضم٣مهمٓم٣ًم، ووم٣مل ازمـ فم٣ًمىمر: 

( )طمط 469اإلَم٣مم ايمٛم٣مومد اظمجقد..( )ت َمـ احلٖم٣مظ ايمرضم٣ميمكم دم احلدي٧م وايم٘مت٣مزمكم يمف اجلقايمكم، ووم٣مل ايمذهٌل: احل٣مهمظ

 (.035( )ايمديمٝمؾ/06/2(فم٣ًمىمر 8/070

 (.8/071()طمط468ضم٣مَمد زمـ أمحد زمـ هٝمثؿ زمـ طم٣ميمد أزمق ضمًكم ايمٌزار )ت
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 (. 412( )حتٖم٥م/6/476( ) ىمذزمف ازمـ فمدي وآطمرون ( ) يم٣ًمن 449ضم٣مَمد زمـ آدم اظمروزي ) ت 

 (.412ضم٣مَمد زمـ آدم اظمروزي )وه٣مه احل٣مهمظ( )حتٖم٥م/

 ( .0/693ضم٣مَمد زمـ إؽمح٣مق إصٌٜم٣مين ) ذىمر 

 ( .8/071( ) طمط 468ضم٣مَمد زمـ زمالل زمـ ضمًـ أزمق أمحد ايمٌخ٣مري) روى فمٛمف مج٣مفم٥م ( ) ت 

 (.448ضم٣مَمد زمـ ضمًـ ايمٌزار ايمْمػماين اظمٔمدل )إرؾم٣مد/

 ( .8/071ضم٣مَمد زمـ ضم٘مؿ زمـ ضمًـ أزمق ؽمٜمؾ ايمٌخ٣مري )طمط 

 ( .6/474ضم٣مَمد زمـ مح٣مد ايمٔمً٘مري ) اهتٚمف ايمذهٌل () يم٣ًمن 

 ( .8/608ضم٣مَمد زمـ داود أزمق ص٣ميما ايمُم٣مَمل ) ضم٤م 

( ) وشمٗمف اخلْمٝم٤م ووم٣مل ازمـ َمٛم٣مدي: َمًتقر ص٣ميما شمٗم٥م() طمط 697ضم٣مَمد زمـ ؽمٔمدان زمـ يزيد أزمق فم٣مَمر ايمٖم٣مرد ايمٌٕمدادي ) ت 

 ( .449( )إرؾم٣مد/645( ) ؿم٤م 8/028

 ( .03/51( ) ؽمغم 697ضم٣مَمد زمـ ؽمٜمؾ أزمق حمٚمد ايمٌخ٣مري احل٣مهمظ ) ت 

 ( .8/027( ) طمط 681زمـ ؽمٜمؾ زمـ ؽم٣ممل أزمق صمٔمٖمر ا يمثٕمري ) شمٗم٥م وم٣ميمف ايمدار ومْمٛمل ( ) ت ضم٣مَمد 

 (.8/028ضم٣مَمد زمـ ؾم٣مذي ايم٘مجل أزمق حمٚمد ) جمٜمقل ضم٣مل ( ) طمط 

 ضم٣مَمد زمـ ؾمٔمٝم٤م ايمٌٕمدادي: هق ازمـ حمٚمد زمـ ؾمٔمٝم٤م.

 ( .0/693ضم٣مَمد زمـ ص٣ٌمح أزمق نم٣ًمن اظم٠مدب ) ذىمر 

 ( .6/474( ) يم٣ًمن ضم٣مَمد زمـ صٌٝما ايمْم٣مئل ايم٘مقدم ) ؾمٝمٔمل 

 (.675ضم٣مَمد زمـ فمٌد اهلل زمـ محُم٣مد ايمٖمٗمٝمف أزمق أمحد ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ٞمٝم٣ًمزمقر/

 ( .6/474ضم٣مَمد زمـ فمٚمغم أزمق َمٔمتٚمر اهلٚمداين ايم٘مقدم )ؾمٝمٔمل()يم٣ًمن 

 (.449( أشمٛمك فمٙمٝمف ازمـ زمُم٘مقال )صف/315ضم٣مَمد زمـ همرج ايمْم٣مئل ايمٗمرؿمٌل )ت

 ( .249خم٤م / ضم٣مَمد زمـ حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ أزمق ا يمٖمّمؾ ايم٣ٌمراين )

 (.673( )ٞمٝم٣ًمزمقر/452ضم٣مَمد زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ صمٔمٖمر ايمِمقدم أزمق أمحد ايم٘م٣منمدي ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ت

ضم٣مَمد زمـ حمٚمد زمـ ضم٣مَمد زمـ دراج ايمٗمٝمز أزمق وم٣مؽمؿ ايمٗمرؿمٌل )وم٣مل أزمق فمٚمرو اظمٗمرئ: ىم٣من طمغمًا هم٣مواًل ىمثغم ايمرواي٥م دم 

 (.448( )صف/312احلدي٧م..( )ت 
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 ( .8/028ـ فمٌد ايمرمحـ أزمق حمٚمد ) طمط ضم٣مَمد زمـ حمٚمد زمـ ضم٘مؿ زم

 (.672( )ٞمٝم٣ًمزمقر/482ضم٣مَمد زمـ حمٚمد زمـ محدون زمـ َمرداس ايمٖمٗمٝمف أزمق َمٛمِمقر اجلرصم٣مين )ت

 ( .06/9( ) فم٣ًمىمر 323ضم٣مَمد زمـ حمٚمد زمـ طمٙمٝمؾ زمـ زمحر أزمق فم٣ٌمس ايمٛمًقي ) ت 

ل: شمٗم٥م صدوق، ووم٣مل ايمدارومْمٛمل: شمٗم٥م، ضم٣مَمد زمـ حمٚمد زمـ ؾمٔمٝم٤م زمـ زهغم ايمٌٙمخل أزمق فم٣ٌمس اظم٠مدب ايمٌٕمدادي )وم٣مل اجلراضم

( ) 631( )إرؾم٣مد/03/690( )ؽمغم8/029( )طمط419ووم٣مل ازمـ فمامد: شمٗم٥م، ووم٣مل ايمذهٌل: اإلَم٣مم اظمحدث ايمث٦ٌم( )ت

 (.6/740()ضم٣ٌمن637ؽمٜمؿ 

 (.674( )ٞمٝم٣ًمزمقر/420ضم٣مَمد زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ت

( ) وشمٗمف اخلْمٝم٤م ووم٣مل ايمًٚمٔم٣مين: ىم٣من شمٗم٥م صدووم٣ًم َم٘مثرًا َمـ 452) ت  ضم٣مَمد زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ حمٚمد اهلروى ايمرهم٣مء

احلدي٧م َمٗمٌقًٓ، ووم٣مل ايمذهٌل: ايمُمٝمخ اإلَم٣مم اظمحدث ايمِم٣مدق ايمقافمظ ايم٘مٌغم شمٗم٥م ص٣مضم٤م ضمدي٧م، ووم٣مل احل٣مىمؿ: شمٗم٥م ص٣ميما( 

 ( .032( )ايمديمٝمؾ/8/076( ) طمط 553) ك 

 (.8/028ضم٣مَمد زمـ حمٚمد زمـ واوا طمط

 ( .8/609( ) ضم٤م 622ضمرب أزمق فمقم ايمٛمٝم٣ًمزمقري ) ت ضم٣مَمد زمـ حمٚمقد زمـ 

 ( .0/604ضم٣مَمد زمـ حمٚمقد زمـ فمٝمًك أزمق حمٚمد ايمثٗمٖمل ) ذىمر 

 ( .4/01ضم٣مَمد زمـ َم٣ًمو ـ أو َمًقر ـ زمـ يزيد أزمق ضمًـ اهلالرم ) ؾمٝمخ 

 ( .8/608ضم٣مَمد زمـ َمٔم٣موي٥م اظمْمقفمل ) ضم٤م 

قال: ىم٣من همٗمٝمٜم٣مً ضم٣مهمٓم٣مً يمٙمرأي ديٛم٣ًم هم٣مواًل..( ( )وم٣مل ازمـ زمُم٘م396ضم٣مَمد زمـ ٞم٣مهض إَمقي أزمق ؾم٣مىمر إٞمديمز )ت

 (.431)صف/

 ( .06/06ضم٣مَمد زمـ يقؽمػ ايمتٕمٙمٌل ) فم٣ًمىمر 

( )ىم٣من ىمت٣مزم٥م يمٙمحدي٧م، وىم٣من حيٖمظ ويٖمٜمؿ وىمت٦ٌم فمٛمف وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( 469زمـ حمٚمد اظمروزي أزمق أمحد ايمزيدي )ت ضم٣مَمد

 (.048)نمرزم٣مء/

 (.630اخل٣ميمؼ: )فمٙمامء  زمـ فمٌد زمـ حمٚمد ضم٣مَمد

 (.049( )نمرزم٣مء/636اهلل )ت زمـ ه٣مٞمئ ايمٌٙمخل أزمق فمٌد زمـ حيٝمك ضم٣مَمد

 ( .341( ) سمخ 4/403ضم٣مَمٝم٥م زمـ رئ٣مب فمـ ؽمٙمامن ) ضم٣مسمؿ 
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 ضم٣ٌمب ايمٗمْمٔمل ) جمٜمقل ( .

 ضم٣ٌمب ايمقاؽمْمل ) وم٣مل ايمدار ومْمٛمل : يمكم () هق ازمـ ص٣ميما (.

 ( .8/683() طمط 6/474()يم٣ًمن668ضم٣ٌمب زمـ صمٌٙم٥م ايمدوم٣مق ) وشمٗمف دفمٙم٨م وىمذزمف إزدي () ت 

 ( .410( ) سمخ 4/629( ) ضم٣مسمؿ 8/653ضم٣ٌمب زمـ ضم٣مرث أزمق فمٗمٝمؾ ايم٘مقدم ) طمط 

 ( .6/473ضم٣ٌمب زمـ ضم٣ٌمب أو ضمٝم٣من ايمْم٣مئل ايم٘مقدم ) ؾمٝمٔمل ( ) يم٣ًمن 

 ( .4/410( ) ضم٣مسمؿ 429ضم٣ٌمب زمـ راؾمد فمـ ضمًـ ) سمخ 

( 6/473( ) يم٣ًمن 647يمكم ( ) ؿم٤م ضم٣ٌمب زمـ ص٣ميما ايمقاؽمْمل اظمٔمدل ) وم٣مل ايمدار ومْمٛمل : يمٝمس زمذيمؽ /ودم ايمٙم٣ًمن : ؾمٝمخ 

. 

 ( .4/416ضم٣ٌمب زمـ فمٌد اهلل ايمدارَمل ) ضم٣مسمؿ 

 ( .6/473ضم٣ٌمب زمـ همّم٣ميم٥م زمـ هرَمز ايمذهقم ) ؤمٖمف ازمـ َم٣مىمقٓ ونمغمه ( ) يم٣ًمن 

 ( .6/473ضم٣ٌمب زمـ حمٚمد ايمثٗمٖمل ) ؾمٝمٔمل ( ) يم٣ًمن 

 ( .686 ضم٣ٌمب زمـ حمٚمد زمـ ضم٣ٌمب ايمتًؼمي ) يمٝمس زمف زمٟمس / وم٣ميمف ايمدار ومْمٛمل ( ) ؽمٜمؿ

 (.6/748()ضم٣ٌمن8/607ضم٣ٌمب زمـ حمٚمد زمـ صخر اجلٚمحل ) ضم٤م 

 ( .4/410ضم٣ٌمب زمـ خمت٣مر ) ضم٣مسمؿ 

 ( .428( ) سمخ 4/410ضم٣ٌمب زمـ َمٛمذر إٞمِم٣مري اظمدين ) ضم٣مسمؿ 

 ( .6/473ضم٣ٌمب زمـ حيٝمك ايم٘مقدم ) ؾمٝمٔمل ( ) يم٣ًمن 

 ( .416( ) سمخ 4/629ضم٣ٌمب فمـ ازمـ فمٚمر ) ضم٣مسمؿ 

 (.631( ) فم٨م /6/473( ) يم٣ًمن 4/405٘مقدم ) وشمٗمف ازمـ َمٔمكم ( ) ضم٣مسمؿ ضم٣ٌمل زمـ رهمٝمده أزمق َم٣مصمد ايم

 ( .6/475( ) يم٣ًمن 4/671ضم٣ٌمن أزمق َمٔمٚمر فمٛمف أزمق داود ايمْمٝم٣مرم ) جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( ) ضم٣مسمؿ 

 ( .414( ) سمخ 2/631ضم٣ٌمن ايمِم٣مئغ فمـ أيب زم٘مر ) ضم٤م 

 ( .6/475س ( ) يم٣ًمن ضم٣ٌمن زمـ أنمٙم٤م ايمًٔمدي ) ؤمٝمػ احلدي٧م وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ ووه٣مه ايمٖمال

 (.417ضم٣ٌمن زمـ ضم٘مؿ )وم٣مل احل٣مهمظ: ٓ أفمرهمف( )حتٖم٥م/

 ( .06/04ضم٣ٌمن زمـ فمٌد اهلل ايمْمقد ) فم٣ًمىمر 
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 ( .8/657ضم٣ٌمن زمـ فمامر زمـ ضم٘مؿ أزمق أمحد ) جمٜمقل ضم٣مل ( ) طمط 

 (.4/475ضم٣ٌمن زمـ ومديد أو َمديد ايمِمغمدم ايم٘مقدم ) وم٣مل إزدي : يمٝمس زم٣ميمٗمقى فمٛمدهؿ ( ) يم٣ًمن 

ٌّٝمع واؽمْمل ) طمط ضم٣ٌمن   ( .8/689زمـ حمٚمد زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ حمٚمقيف أزمق حمٚمد ايم

 ( .4/629( ) ضم٣مسمؿ 419ضم٣ٌمن زمـ َمٜمغم أزمق زم٘مر ايمٔمٌدي ) سمخ 

 (.8/689ضم٣ٌمن زمـ َمقؽمك اخلالل )وشمٗمف اخلْمٝم٤م()طمط

 (. 418( )حتٖم٥م/8/603( )ضم٤م630() فم٨م/4/697ضم٣ٌمن زمـ هالل ايم٣ٌمهقم أزمق ضمٌٝم٤م ) وشمٗم٥م ازمـ َمٔمكم ونمغمه ( ) ضم٣مسمؿ 

 ( .6/472( ) يم٣ًمن 2/631ضم٣ٌمن فمـ أزمٝمف فمـ فمقم ) وم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن : يم٦ًم أفمرهمف وٓ أزم٣مه ( ) ضم٤م 

 (.6/731زمـ إؽمح٣مق ؾمٝمخ ٓزمـ ضم٣ٌمن )ضم٣ٌمن  ضم٣ٌمن

 (.6/731زم٘مر ايمٌٙمخل ايم٘مرازمٝمز )جمٜمقل ضم٣مل( )ضم٣ٌمن زمـ ضم٣ٌمن أزمق  زمـ إؽمح٣مق ضم٣ٌمن

 (.422زمـ أفمكم احليَمل )جمٜمقل ضم٣مل( )يقٞمس ضم٣ٌمن

 (.675زمـ زما ايمِمدائل )يمف صح٥ٌم وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( )يقٞمس ضم٣ٌمن

 (.427( )يقٞمس646اهلل َمٌمي )ت زمـ فمٌد ايمرضمٝمؿ زمـ فمٌد ضم٣ٌمن

 (.636زمـ ضم٣ٌمن اظمرادي: )فمٙمامء  زمـ إزمراهٝمؿ ايمٗم٣مهر زمـ فمٌد ضم٣ٌمن

 (.428زمـ ىمرز ايمٌٙمقي )يمف صح٥ٌم وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( )يقٞمس ضم٣ٌمن

 (.677زمـ يقؽمػ ايمِمددم )يقٞمس ضم٣ٌمن

 ( .4/89ضم٥ٌم زمـ زمٔم٘مؽ زمـ ضم٣مرث أزمق ايمًٛم٣مزمؾ ) صح٣ميب ( ) ضم٤م 

 ( .6/472ضم٥ٌم زمـ ؽمٙمؿ ) وم٣مل ازمـ ومْم٣من : ٓ ئمرف () يم٣ًمن 

 ( .3/080ضم٥ٌم زمـ نمًٝمؾ إؽمدي : ويٗم٣مل ازمـ ؽمٙمٚم٥م / يمٔمٙمف ايمذي ومٌٙم٥م ) ضم٤م 

 ( .6/472( ) يم٣ًمن 4/400ضمٌح٣مب زمـ أيب ضمٌح٣مب سم٣مزمٔمل )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ () ضم٣مسمؿ 

 ( .6/472( ) يم٣ًمن 4/400ضمٌح٣مب وايمد ؾمٔمٝم٤م ) جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ () ضم٣مسمؿ 

 ( .6/693ضمػمون زمـ واومد اإل همريٗمل ) وم٣مل ايمذهٌل : َمتٜمؿ ( )يم٣ًمن 

( ) صدوق وم٣ميمف ايمدار ومْمٛمل ووم٣مل اخلْمٝم٤م: شمٗم٥م، ووم٣مل ازمـ صمقزي 440ضمٌُمقن زمـ َمقؽمك زمـ أيقب أزمق ٞمٌم اخلالل ) ت 

 (.037( )ايمديمٝمؾ/8/689وايمذهٌل: شمٗم٥م( ) طمط 
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 (.679( )ىمت٤م فمٛمف ازمـ يقٞمس( )يقٞمس461زمـ زم٣مدي أزمق ؽمٜمؾ )ت ضمًٌم زمـ صمروي

 ( .4/654ضمٌف زمـ ؽمٙمٚم٥م ايم٘مقدم ) جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ () ضم٣مسمؿ 

 (.633زمـ َمٛمٗمقش: )فمٙمامء  ضمٌقر

( ) وم٣مل ازمـ َم٣مىمقٓ : شمٗم٥م ووم٣مل ازمـ يقٞمس: شمٗم٥م، ووم٣مل هٝمثؿ ي: مل 686زمـ رزق اهلل زمـ زمٝم٣من أزمق حمٚمد ا يم٘مٙمقذاين ) ت ضمٌقش 

 ( .434( )إرؾم٣مد/648يّمٔمٖمف أضمد( ) ؿم٤م 

 ( .4/006( ) ضم٣مسمؿ 6589ضمٌٝم٤م أزمق أؾمٔم٧م ) سمخ 

 ( .4/006( ) ضم٣مسمؿ 6210ضمٌٝم٤م أزمق ضمًـ ايم٘مقدم ) سمخ 

 ( .4/006( ) ضم٣مسمؿ 6266ـ فمٚمر ) سمخ ضمٌٝم٤م أزمق فمٚمر وفمٛمف فمثامن زم

 ( .4/006ضمٌٝم٤م أزمق حمٚمد ايمٔمجٚمل ايمٌٌمي ـ هق ا زمـ فمٝمًك ـ سمٗمدم ) ضم٣مسمؿ 

 (.6/483ضمٌٝم٤م اإلؽم٘م٣مف أزمق فمٚمغمة ايم٘مقدم ) َمؼموك وم٣ميمف ايمدار ومْمٛمل ( ) يم٣ًمن 

 ( .4/86( ) ضم٤م 6/400ضمٌٝم٤م ايمًٚمقم ايم٘مقدم : هق ازمـ رزمٝمٔم٥م ) صح٣ميب ()سمخ 

 ( .6/453( ) سمخ 2/084ضمٌٝم٤م ايمٗمٛم٣مد ) ضم٤م 

 ( .06/85ضمٌٝم٤م اظم٠مذن فمـ أيب أَمٝمف ) فم٣ًمىمر 

 ( ـ وهق ازمـ أيب همّم٣ميم٥م.6/485ضمٌٝم٤م اظم٣ميم٘مل فمـ إفمٚمش ونمغمه ) وم٣مل ايمذهٌل ؤمٝمػ ( ) يم٣ًمن 

 ( .080( )سمؿ 6231( ) سمخ 4/000ضمٌٝم٤م اهلذرم فمـ أيب هريرة ) جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( ) ضم٣مسمؿ 

لم زمٛمل أَمٝم٥م ) جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ، ووم٣مل احل٣مهمظ: جمٜمقل ضمدث زمٛمًخ٥م همٝمٜم٣م َمٛم٣مىمغم ىمثغمة ( ) ضمٌٝم٤م زمـ إزمراهٝمؿ زمـ ؽمٔمد َمق

 ( .419( )حتٖم٥م/6/613( ) يم٣ًمن 4/354ضم٣مسمؿ 

 ( .6/477ضمٌٝم٤م زمـ أيب أذس:هق ازمـ ضم٣ًمن يٟميت وهق ) َمؼموك ( ) يم٣ًمن 

 ( .075سمؿ ( ) 4/97ضمٌٝم٤م زمـ أيب صمٌغمة أزمق صمٌغمة ) جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( ) ضم٣مسمؿ 

 ( .4/97( ) ضم٣مسمؿ 6593ضمٌٝم٤م زمـ أيب صمزيرة ) سما 

 ( .6/479ضمٌٝم٤م زمـ أيب ضمٌٝم٤م اظمروزي ) َمؼموك ( ) يم٣ًمن 

 ( 6/481ضمٌٝم٤م زمـ أيب ضمٌٝم٤م فمـ إزمراهٝمؿ زمـ محزة ) يمٝمس زمٔمٚمدة وم٣ميمف ايمذهٌل ( ) يم٣ًمن 

 ( .6/481( ) يم٣ًمن  ضمٌٝم٤م زمـ أيب ضمٌٝم٤م فمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ وم٣مؽمؿ ) وم٣مل ايمدار ومْمٛمل : زمٌمي ٓ ئمتػم زمف
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 ( .6/486( ) يم٣ًمن 4/015ضمٌٝم٤م زمـ أيب فم٣ميمٝم٥م ) ؤمٖمف ازمـ َمٔمكم وأمحد وأزمق ضم٣مسمؿ ووشمٗمف أزمق داود ( ) ضم٣مسمؿ 

 ( .6/485( ) ؤمٝمػ وم٣ميمف ايمذهٌل () يم٣ًمن 3/048ضمٌٝم٤م زمـ أيب همّم٣ميمف اظم٣ميم٘مل ) ضم٤م 

 ( .2/084ضمٌٝم٤م زمـ أيب ومرزم٥ٌم أزمق حمٚمد اظمٔمٙمؿ ) ضم٤م 

 ( .6241( ) سمخ 3/031ـ فمٚمرو ونمغمه ) ضم٤م ضمٌٝم٤م زمـ أيب ىمثغم فم

 ( .6/483ضمٌٝم٤م زمـ أيب هالل : هق ازمـ أذس سمٗمدم ) َمؼموك ( ) يم٣ًمن 

 (.432ضمٌٝم٤م زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ ٞمٌم ايمُمْمجغمي أزمق فمٌد اهلل ايمٗمرؿمٌل فمٛمف أزمق فمٚمر اظمٗمرئ ووم٣مؽمؿ زمـ هالل... )صف/

 ( .4/92( ) ضم٣مسمؿ 6/472ضمٌٝم٤م زمـ أؽمٙمؿ ) ٓ أفمرهمف وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( ) يم٣ًمن 

 ( .4/97ضمٌٝم٤م زمـ زمدر ) ضم٣مسمؿ 

 ( .306ضمٌٝم٤م زمـ زممم إزدي ) ومط 

 ( .6/477ضمٌٝم٤م زمـ زممم فمـ ايمِم٣مدق ) ؾمٝمٔمل ( ) يم٣ًمن 

 ( .6/478ضمٌٝم٤م زمـ شم٣مزم٦م ) وم٣مل ايمذهٌل : ٓ ٞمدري َمـ ذا ( ) يم٣ًمن 

 ( .6/478ضمٌٝم٤م زمـ صمحدر أطمق ضمِمٝم٤م ) ىمذزمف أمحد وحيٝمك ( ) يم٣ًمن 

 ( .6/97( ) ضم٣مسمؿ 2/078ز ايمٛمٜمدي ايم٘مقدم ) ص٣ميما وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم ( ) ضم٤م ضمٌٝم٤م زمـ صمري ايمٔمٌ

 ( .6/479ضمٌٝم٤م زمـ صمري أو صمزي ايمٔمٌز ايم٘مقدم فمـ ايمِم٣مدق ) يم٣ًمن 

 ( .6/485ضمٌٝم٤م زمـ ضمٌٝم٤م ) سمرىمف ازمـ َم٣ٌمرك ووه٣مه ازمـ فمدي وأزمق زرفم٥م ووشمٗمف حمٚمد زمـ أيب ؾمٝم٥ٌم ( ) يم٣ًمن 

 ( .6/485ؽمدي وهق ) ؾمٝمٔمل ( ) يم٣ًمن ضمٌٝم٤م زمـ ضمٌٝم٤م : هق ضمٌٝم٤م زمـ ٞمٔمامن إ

 ( .4/418ضمٌٝم٤م زمـ ضمجر أزمق ضمجر ايمٌٌمي ايمٗمٝمس ـ وومٝمؾ أزمق حيٝمك ـ ) جمٜمقل ضم٣مل () ضم٣مسمؿ 

 ( .2/639ضمٌٝم٤م زمـ ضمجر أزمق حيٝمك ايمٔمٌز ) ضم٤م 

 ( هق ايمذي ومٌٙمف .4/418( ) ضم٣مسمؿ 6211ضمٌٝم٤م زمـ ضمجر فمـ شم٣مزم٦م ) سمخ 

 ( .6/481يم٣ًمن ضمٌٝم٤م زمـ ضمذرة ) ٓ ئمرف وم٣ميمف ايمذهٌل ( ) 

 ( .6/481ضمٌٝم٤م زمـ ضم٣ًمن زمـ أيب هالل ) َمؼموك ( وهق ازمـ أيب إذس ) يم٣ًمن 
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( ) وشمٗمف اخلْمٝم٤م وأزمق ٞمٔمٝمؿ ووم٣مل ازمـ أيب ايمٖمقارس: شمٗم٥م َمًتقرًا ضمًـ 459ضمٌٝم٤م زمـ ضمًـ زمـ داود زمـ حمٚمد أزمق وم٣مؽمؿ ) ت 

( 8/654: صدوق يمٝمٛمف ايمػموم٣مين زمالضمج٥م( ) طمط احلدي٧م، ووم٣مل ازمـ همرات : شمٗم٥م َمًتقرًا، وؤمٖمف ايمػموم٣مين، ووم٣مل ايمذهٌل

 ( .038)ايمديمٝمؾ/

 (.6/736()ضم٣ٌمن557( ) ك 4/98( ) ضم٣مسمؿ 6598ضمٌٝم٤م زمـ مح٣مز إؽمدي ) وم٣مل ايمٔمجقم: شمٗم٥م ( ) سمخ 

 ( .6/480( ) يم٣ًمن 4/99ضمٌٝم٤م زمـ طم٣ميمد إؽمدي ) وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ : يمٝمس زم٣ميمٗمقى ( ) ضم٣مسمؿ 

 ( .8/654َمٔمروف ( ) طمط ضمٌٝم٤م زمـ طمٙمػ أزمق حمٚمد ص٣مضم٤م ايمٌخ٣مري ) 

 ( .0/616( ) طمط 6/400ضمٌٝم٤م زمـ رزمٝمٔم٥م ايمًٙمٚمل ) سمخ 

 ( .4/011ضمٌٝم٤م زمـ رزيؼ ىم٣مسم٤م َم٣ميمؽ ) َمؼموك وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ، ووم٣مل: ىم٣من ي٘مذب، ووم٣مل أمحد: يمٝمس زمثٗم٥م( )ضم٣مسمؿ 

 ( .6/480ضمٌٝم٤م زمـ زيد ا ٕٞمِم٣مري ايمٛمديب ) ؾمٝمٔمل ( ) يم٣ًمن 

 ( .26) زوائد  ضمٌٝم٤م زمـ ؽم٣ممل فمـ أيب هريرة ) جمٜمقل (

 ( .4/016ضم٣مسمؿ  1ضمٌٝم٤م زمـ ؽم٣ممل فمـ ٞمٔمامن ) وشمٗم٥م أزمق ضم٣مسمؿ ( 

 ( ـ ي٣ميت دم ازمـ وه٤م ـ 3/049ضمٌٝم٤م زمـ ؽم٣ٌمع أزمق مجٔم٥م ) صح٣ميب ( ) ضم٤م 

 ( .303ضمٌٝم٤م زمـ ؽمٙمامن ) ومط 

 ( .558ضمٌٝم٤م زمـ ؽمٙمٝمؿ ) ك 

 ( .6206ضمٌٝم٤م زمـ ؽمٛم٣من ) سمخ 

 ( .4/016( ) ضم٣مسمؿ 6200ضمٌٝم٤م زمـ ؽمٛمدر )سمخ 

 ( .2/080زمـ ؽمٝم٣مرة)ضم٤مضمٌٝم٤م 

 ( .4/016( ) ضم٣مسمؿ 6204ضمٌٝم٤م زمـ ؾمداد فمـ ؿمٙمح٥م ) سمخ 

 ( .077( ) سمؿ 4/014ضمٌٝم٤م زمـ ؾمٜم٣مب ايمٔمٛمػمي زمٌمي ) شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم ووم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ : يمٝمس زمف زمٟمس ( ) ضم٣مسمؿ 

 ( .٣6/480من ضمٌٝم٤م زمـ ص٣ميما زمـ ص٣ميما ايمًقاق فمـ صمٛم٣مح ) وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ : جمٜمقٓن واشمٛمك فمٙمٝمف أزمق زرفم٥م( ) يمً

 ( .4/015( ) ضم٣مسمؿ 6264ضمٌٝم٤م زمـ فم٣مئذ ايم٘مقدم ) سمخ 

 ( .06/31ضمٌٝم٤م زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ ؽمٙمامن اخلقٓين ) فم٣ًمىمر 

 ( .4/013ضمٌٝم٤م زمـ فمٌد اهلل زمـ أيب ىمٌُم٥م إٞمامري ) ضم٣مسمؿ 
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 ( .257ضمٌٝم٤م زمـ فمٌد اظمٙمؽ اجلٝمقم ) خم٤م / 

 ( .06/30ضمٌٝم٤م زمـ فمٌد اظمٙمؽ زمـ ضمٌٝم٤م ) فم٣ًمىمر 

 ( .6/686زمـ فمالء ايمًجًت٣مين ) ؾمٝمٔمل ( ) يم٣ًمن ضمٌٝم٤م 

 (.2/388ضمٌٝم٤م زمـ فمالء ايمّمٌل )ضم٤م

 (.06/080ضمٌٝم٤م زمـ فمقم ؾمٝمخ يروي فمٛمف ؽمٙمٝمامن زمـ ؽمالم اظمدائٛمل )فمٙمؾ ايمدارومْمٛمل

ضمٌٝم٤م زمـ فمٚمر إٞمِم٣مري ) جمٜمقل وم٣ميمف ايمدار ومْمٛمل وؤمٖمف أمحد ووم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ : جمٜمقل ؤمٝمػ احلدي٧م ( ) ضم٣مسمؿ 

 ( .6/486ن ( ) يم٣ًم4/015

 ( .6209( ) سمخ 4/015ضمٌٝم٤م زمـ فمٚمرو ـ أو ايمٔم٘مس ـ فمـ أيب صمٔمٖمر َمرؽمؾ ) ضم٣مسمؿ 

 ( .4/86( ) ضم٤م 6/618ضمٌٝم٤م زمـ فمٚمرو ايمًالَم٣مين )وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ جمٜمقل ( ) ضم٣مسمؿ 

 ( .2/081ضمٌٝم٤م زمـ فمٝمًك ايمٔمجٚمل أزمق حمٚمد ) ضم٤م 

 ( .4/92( ) ضم٣مسمؿ 6265ضمٌٝم٤م زمـ فمٝمًك اظمٌمي ) سمخ 

 صقازمف نم٣ميم٤م زمـ ضمٌٝم٤م يٟميت . ضمٌٝم٤م زمـ نم٣ميم٤م :

 ( .06/34ضمٌٝم٤م زمـ ومٙمٝمع ) جمٜمقل ضم٣مل ( ) فم٣ًمىمر 

 ( .4/018( ) ضم٣مسمؿ 2/078ضمٌٝم٤م زمـ ومٝمس فمـ أيب حمذروة ) ضم٤م 

 ( .06/33ضمٌٝم٤م زمـ ىمرة ) فم٣ًمىمر 

 ( .6/484ضمٌٝم٤م زمـ حمٚمد زمـ داود ايمِمٛمٔم٣مين ) وم٣مل ايمذهٌل : ٕ أفمرهمف ( )يم٣ًمن 

 ( .6/684يمف ازمـ ا يمٗمْم٣من ( ) يم٣ًمن ضمٌٝم٤م زمـ خمتػ زمـ ؽمٙمٝمؿ ) جمٜمقل وم٣م

 ( .06/20ضمٌٝم٤م زمـ َمرة اظمرى ) فم٣ًمىمر 

 ( .6/484ضمٌٝم٤م زمـ َمروزق ) وشمٗم٥م اجلزري ووم٣مل أمحد : َم٣م أرى زمف زمٟمؽم٣ًم () يم٣ًمن 

 ( .06/80ضمٌٝم٤م زمـ َمًٙمٚم٥م زمـ ضمٌٝم٤م ايمٖمٜمري ) فم٣ًمىمر 

 ( .6/483ضمٌٝم٤م زمـ َمْمٜمر إؽمدي ) ؾمٝمٔمل ( ) يم٣ًمن 

 ( .6/483اخلثٔمٚمل ) ؾمٝمٔمل ( ) يم٣ًمن ضمٌٝم٤م زمـ َمٔمقم أو اظمّٔمٙمؾ 

 ( .8/607ضمٌٝم٤م زمـ َمٕمغمة أزمق أمحد ايم٣ًمد ) ضم٤م 
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 ( .4/019( ) ضم٣مسمؿ 6243ضمٌٝم٤م زمـ َمٜم٣مصمر فمـ ضمًـ ونمغمه ) سمخ 

 (.4/019( ) ضم٣مسمؿ 6249ضمٌٝم٤م زمـ َمٜمران أزمق َم٣ميمؽ ايمتٝمٚمل ) شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم ( ) سمخ 

 (.400ؤمٝمػ..( )حتٖم٥م/ ضمٌٝم٤م زمـ َمقؽمك فمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ َمرشمد )وم٣مل احل٣مهمظ:

 ( .6/483( ) يم٣ًمن 4/001ضمٌٝم٤م زمـ ٞمجٝما )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ 

 ( .6/483ضمٌٝم٤م زمـ ٞمزار زمـ ضم٣ٌمن أو ضمٝم٣من اهل٣مؾمٚمل َمقٓهؿ ) ؾمٝمٔمل ( ) يم٣ًمن 

 ( .8/654ضمٌٝم٤م زمـ ٞمٌم زمـ زي٣مد أزمق أمحد اظمٜمٙمٌل ) جمٜمقل ضم٣مل ( ) طمط 

 ( .0/695ذىمر ضمٌٝم٤م زمـ ٞمٌم زمـ زيد أزمق أمحد ايمقاؽمْمل ) 

 ( .06/86ضمٌٝم٤م زمـ ٞمٌم زمـ حمٚمد ايمْمػمي ) فم٣ًمىمر 

 ( .6/483ضمٌٝم٤م زمـ ٞمٔمامن اهلٚمداين )ؾمٝمٔمل ( ) يم٣ًمن 

 ( .6/483ضمٌٝم٤م زمـ ه٣مرون فمـ فمٚمف )وم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن : ٓ أدري َمـ هق () يم٣ًمن 

 ( .6248( ) سمخ 4/001ضمٌٝم٤م زمـ هرم فمـ فمٚمف ) ضم٣مسمؿ 

 ( .4/001( ) ضم٣مسمؿ 081جمٜمقل ضم٣مل( ) سمؿ ضمٌٝم٤م زمـ هٛمد زمـ أؽمامء زمـ هٛمد إؽمٙمٚمل ) 

 ( .0/695( ) ذىمر 4/001ضمٌٝم٤م زمـ هقذة زمـ ضمٌٝم٤م زمـ ززمغم اهلالرم ) جمٜمقل ضم٣مل ( ) ضم٣مسمؿ 

 ( .6585( ) سمخ 4/010ضمٌٝم٤م زمـ وه٤م أزمق مجٔمف ـ ويٗم٣مل : ازمـ ؽم٣ٌمع ) يمف صحٌف وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( ) ضم٣مسمؿ 

 ( .6/483( ) يم٣ًمن ٣4/000مسمؿ ( ) ضم٣مسمؿ ضمٌٝم٤م زمـ يزيد فمـ زيد زمـ أرومؿ ) جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم

 ( .6235ضمٌٝم٤م فمـ وم٣مؽمؿ ) سمخ 

 ( .4/006ضمٌٝم٤م فمـ َمقرق ايمٔمجقم ) ضم٣مسمؿ 

 ( .6/485يم٣ًمن  1( 4/000ضمٌٝم٤م َمقلم أؽمٝمد زمـ أطمٛمس ) وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ : ٓ أفمرهمف ( ) ضم٣مسمؿ 

 ( .4/000ضمٌٝم٤م َمقلم آل ززمغم ـ سمٗمدم آٞمٖم٣مً ـ ) ضم٣مسمؿ 

 ( .4/006ضمٌٝم٤م َمقلم اخلٖم٣مف ) ضم٣مسمؿ 

 ( .6214( ) سمخ 4/000ضمٌٝم٤م َمقلم ززمغم فمـ ايمزير ونمغمه ) ضم٣مسمؿ 

 (.686( )يقٞمس063زمـ فمٗم٥ٌم ايمٖمٜمري )ت زمـ أيب فمٌٝمدة ضمٌٝم٤م

 (.6/735ومٝمس أزمق رَمث٥م ايمتٚمٝمٚمل ايمٌٙمقي )جمٜمقل ضم٣مل( )ضم٣ٌمن  زمـ فمٌد زمـ فم٣مَمر زمـ مح٣مز ضمٌٝم٤م
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 (.632زمـ ري٣من:)فمٙمامء  ضمٌٝم٤م

 (.415ايم٣ٌميب روى طمػًما َمٛم٘مًرا )صمرايمٔمزيز أزمق ضمًـ  زمـ فمٌد زمـ همٜمد ضمٌٝم٤م

 احلٌٝم٤م: فمٌد ايمقه٣مب زمـ ؽمٖمٝم٣من زمـ صمػمون ايمٗمرؿمٌل.

 ( .4/97ضمٌٝمش زمـ طم٣ميمد إؾمٜمري ) ضم٤م 

 ( .6/482ضمٌٝمش زمـ ديٛم٣مر ) ؤمٖمف ازمـ ضم٣ٌمن وآزدي () يم٣ًمن 

 ( .8/676ضمٌٝمش زمـ ؽمٛمدي ايمٗمْمٝمٔمل ) طمط 

 ( .4/411ٛمف أزمق زمردة ) ضم٣مسمؿ ضمٌٝمش زمـ وٌٝمٔم٥م : ويٗم٣مل : وٌٝمٔم٥م زمـ ضمِمـ ـ أو ا يمٔم٘مس ـ وفم

 ( .6/482ضمٌٝمش زمـ فمٌد ايمرمحـ ايمٛمحقي أزمق ومالزم٥م اجلرَمل يٟميت دم ايم٘مٛمك ) يم٣ًمن 

 ( .06/96ضمٌٝمش زمـ حمٚمد أزمق َمٛمٜم٣مل ) فم٣ًمىمر 

 ( .06/90ضمٌٝمش زمـ حمٚمد زمـ ضمٌٝمش أزمق وم٣مؽمؿ اظمقصقم ) فم٣ًمىمر 

 ( .6/482ضمٌٝمش فمـ زيد زمـ أؽمٙمؿ ) يم٣ًمن 

 ( .4/499ضم٣مسمؿ ( ) 306ضمٌٝمش فمـ فمقم ) سمخ 

 (.682زمـ أيب اظمح٣مرض ايمٕم٣مهمٗمل )يقٞمس ضمٌٝمش

 (.0/645ايمرمحـ اظمٗمرئ )دفم٣مء  زمـ أيب يزيد وفمٛمف أزمق فمٌد ضمٌٝمش

 (.684( )جمٜمقل ضم٣مل( )يقٞمس681زمـ أزم٣من اخلقٓين أزمق وم٣مؽمؿ اظمٌمي )ت ايمٔمزيز زمـ فمٌد زمـ ؽمٔمٝمد ضمٌٝمش

 (.683زمـ رزمٝمع إٞمديمز )يقٞمس زمـ ؽمٙمٝمامن فمٛمف حمٚمد ضمٌٝمش

 (.685( )يقٞمس635زمـ ٞمجٝما َمقلم جتٝم٤م أزمق وم٣مؽمؿ )ت زمـ زمرد زمـ ؽمٙمٝمامن ضمٌٝمش

 (.6/737زمـ ه٣مرون أزمق زم٘مر ايمْمرازي ايمقاؽمْمل ايمٛمٝمقم )جمٜمقل ضم٣مل( )ضم٣ٌمن  اهلل زمـ فمٌد ضمٌٝمش

 (.687( )يقٞمس631زمـ صمٌغم ايمٙمخٚمل أزمق حيٝمك اظمٌمي )ت زمـ حيٝمك احلت٣مت

 ضمج٣مج إؽمقد : هق ازمـ أؽمقد سمٗمدم .

 ( .4/029ايمٌْمٝمخل واؽمْمل وفمٛمف ؾمٔم٥ٌم ) ضم٣مسمؿ ضمج٣مج 

 ( .6/496( ) يم٣ًمن 4/029ضمج٣مج ايمرومل فمـ فم٘مرَم٥م ) وم٣مل أزمق زرفم٥م : ٓ أفمرهمف () ضم٣مسمؿ 

 ( .4/029ضمج٣مج ايمُمٔمٌل فمـ ايمُمٔمٌل ) ضم٣مسمؿ 
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 ( .6/496ضمج٣مج ايمٔم٣مئًم فمـ أيب محزة ) يم٣ًمن 

 ( .٣ً6/496من ضمج٣مج اهلٚمداين ؾمٝمخ ٓزمـ أيب طم٣ميمد ) جمٜمقل وم٣ميمف ازمـ َمديٛمل ( ) يم

 ( .4/029() ضم٣مسمؿ 6846ضمج٣مج ايمقراق فمـ َمٔمتٚمر زمـ ؽمٙمٝمامن ) سمخ 

 ( .4/053ضمج٣مج زمـ إزمراهٝمؿ اجلذاَمل ) ضم٣مسمؿ 

 (.406ضمج٣مج زمـ أيب أيقب َمقلم زمٛمل شمٔمٙم٥ٌم )حتٖم٥م/

 ( .6/487ضمج٣مج زمـ أيب زي٣مد : وهق ازمـ أؽمقد وهق ) شمٗم٥م ( ) يم٣ًمن 

 ( .4/026سمؿ ضمج٣مج زمـ أيب ؽمٛم٣من فمـ ضمًـ ) جمٜمقل ضم٣مل ( ) ضم٣م

 ( .652( ) فم٨م /2/616ضمج٣مج زمـ أيب فمثامن أزمق صٙم٦م ايمِمقاف زمٌمي ) وشمٗم٥م ايمٔمجقم ( ) ضم٤م 

 ( .4/023( ) ضم٣مسمؿ 6844ضمج٣مج زمـ أيب فمٝمٝمٛم٥م زمـ َمٜمٙم٤م ) ص٣ميما وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم ( ) سمخ 

 ( .082ضمج٣مج زمـ أيب همرات ايمٌٌمي ) سمؿ 

 ( .6862ضمج٣مج زمـ أيب جمٙمز ) سمخ 

 ( .2/613ضمج٣مج زمـ أيب خمٙمد ) ضم٤م 

 ( .4/029( ) ضم٣مسمؿ 6867ضمج٣مج زمـ أيب يزيد فمـ جم٣مهد ) سمخ 

 ( .4/028( ) ضم٣مسمؿ 6868ضمج٣مج زمـ أيب يقٞمس فمـ ؿم٣مووس ) سمخ 

 ( .80( ) رومف 8/614ضمج٣مج زمـ أمحد زمـ ضمج٣مج ايمِمٝمدٞم٣مين ـ أو ايمِمٝمدٓين ـ ) ضم٤م 

 ( .6/482ضمج٣مج زمـ أؽمقد فمـ شم٣مزم٦م ايمٌٛم٣مين : هق ازمـ أيب زي٣مد وهق ) شمٗم٥م ( ) يم٣ًمن 

 ضمج٣مج زمـ أيقب أزمق أيقب .

 ( .06/94ضمج٣مج زمـ ضم٣مرث زمـ ومٝمس ايمًٜمٚمل ) صح٣ميب () فم٣ًمىمر  

 ( .6/482ضمج٣مج زمـ محزة ايم٘مٛمدي ايم٘مقدم ) ؾمٝمٔمل ( ) يم٣ًمن 

 ( .4/059ضمج٣مج زمـ محزة زمـ ؽمقيد ايمٔمجقم ايمرازي ) صدوق وم٣ميمف أزمق زرفم٥م ( ) ضم٣مسمؿ 

 ( .6/482ضمج٣مج زمـ طم٣ميمد فمـ فمٌد اظمٙمؽ ) يم٣ًمن 

 ( .2/616( )ضم٤م4/059زمـ طمٙمٝمٖم٥م زمـ فمت٣مب أزمق طمٙمٝمٖم٥م ايمٌٌمي )وم٣مل ازمـ َمٔمكم: َمُمٜمقر( ) ضم٣مسمؿ ضمج٣مج 

 ( .521ضمج٣مج زمـ ذي ايمرومٝم٥ٌم زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ ىمٔم٤م اظمزين ) ك 
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 ( .404( )حتٖم٥م/6/487ضمج٣مج زمـ رؾمديـ زمـ ؽمٔمد اظمٌمي ) ؤمٖمف ازمـ فمدي وايمٔمٗمٝمقم واحل٣مهمظ ( ) يم٣ًمن 

 ( .6/487ُم٣مب ايم٘مقدم ) ؾمٝمٔمل ( ) يم٣ًمن ضمج٣مج زمـ رهم٣مفم٥م أزمق رهم٣مفمف اخل

 ( .6/487ضمج٣مج زمـ روح فمـ ازمـ صمريا ) َمؼموك وم٣ميمف ايمدار ومْمٛمل ( ) يم٣ًمن 

 ( .6/487( ) يم٣ًمن 06/92ضمج٣مج زمـ ري٣من فمـ ويمٝمد زمـ َمًٙمؿ ) جمٜمقل ضم٣مل ( ) فم٣ًمىمر 

 ( .4/021( ) ضم٣مسمؿ 6843ضمج٣مج زمـ زيد ايمٗمرر ايمٌٌمي ايمُم٣مَمل ) سمخ 

 ( .4/020( ) ضم٣مسمؿ 6865يم٣ٌمزم٥م زمـ فمٌد َمٛمذر إٞمِم٣مري ) جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ()سمخ ضمج٣مج زمـ ؽم٣مئ٤م زمـ أيب 

ضمج٣مج زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ أهمٙما ايمٗمٚمري أزمقإزهر ايمرفمٝمٛمل اظمٌمي) وم٣مل احل٣مىمؿ:شمٗم٥م َمٟمَمقن ووم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن : ئمتػم زمف ووم٣مل أزمق 

() يم٣ًمن 4/026ْمٟم وَمٛم٣مىمغم() ضم٣مسمؿ ضم٣مسمؿ :ؾمٝمخ َمٔمروف ووم٣مل أزمقزرفم٥م :َمٛم٘مر احلدي٧م، ووم٣مل ازمـ يقٞمس : دم ضمديثف طم

6/488. ) 

 (.403(  )حتٖم٥م/6/488ضمج٣مج زمـ ؽمٛم٣من فمـ فمعم زمـ زيد ) وم٣مل إزدي واحل٣مهمظ : َمؼموك ( ) يم٣ًمن 

 ( .06/92ضمج٣مج زمـ ؽمٜمؾ ) فم٣ًمىمر 

 ( .6818( ) سمخ 4/84ضمج٣مج زمـ فم٣مَمر ايمُمامرم )يمف صح٥ٌم( ) ضم٤م 

 ( .06/99ضمج٣مج زمـ فمٌد ايمرزاق اظمٔمٙمؿ ) فم٣ًمىمر 

 ( .06/99ج زمـ فمٌد اهلل احل٘مٚمل أزمق اجلراح ايمدَمُمٗمل ) فم٣ًمىمر ضمج٣م 

 (.4/024ضم٣مسمؿ  1( 6842() سمخ 691ضمج٣مج زمـ فمٌد اهلل احلٚمري َمٌمي )جمٜمقل ضم٣مل()يقٞمس

( ) فم٣ًمىمر 4/024( ) ضم٣مسمؿ 4/84ضمج٣مج زمـ فمٌد اهلل ايمٛمٌمي ايمثامرم ) صح٣ميب ( ـ ىمٟمٞمف ازمـ فم٣مَمر اظمتٗمدم ـ ) ضم٤م 

06/97. ) 

 ( .2/616زمق طمٙمٝمٖم٥م ايمٔمٌدي ايمٌٌمي هق ازمـ طمٙمٝمٖم٥م زمـ فمت٣مب ) ضم٤م ضمج٣مج زمـ فمت٣مب أ

 ( .4/023( ) ضم٣مسمؿ 6864ضمج٣مج زمـ فمثامن ايمً٘مً٘مل ) سمخ 

( ) فم٣ًمىمر 6817( ) سمخ 4/024ضمج٣مج زمـ فمالط ايمًٙمٚمل ضمج٣مزي ) يمف صح٥ٌم وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ وازمـ فم٣ًمىمر ( ) ضم٣مسمؿ 

06/010. ) 

 ( .6/489( ) يم٣ًمن ٣4/023مسمؿ ()ضم٣مسمؿ ضمج٣مج زمـ فمقم وفمٛمف أزمق خمٛمػ )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم

 (.0/647()دفم٣مء631( ) ؿم٤م 433( )إرؾم٣مد/685ضمج٣مج زمـ فمٚمران ايمًدود )وم٣مل َمًٙمٚم٥م: شمٗم٥م( ) ت 
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 ( .6/489ضمج٣مج زمـ همروخ ايمقاؽمْمل ايم٘مقدم ) وم٣مل ازمـ َمٔمكم : يمٝمس زمًمء () يم٣ًمن 

وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ضمدث فمٛمف ؾمٝمقطمٛم٣م..( أزمق حمٚمد إٞمديمز ) -ازمـ َمٟمَمقين -ضمج٣مج زمـ وم٣مؽمؿ زمـ حمٚمد زمـ هُم٣مم ايمرفمٝمٛمل

 (.434( )صف/ 380)ت

 ( .6/491ضمج٣مج زمـ ىمثغم ايم٘مقدم ) ؾمٝمٔمل ( ) يم٣ًمن 

 ( .4/025( ) ضم٣مسمؿ 6800ضمج٣مج زمـ َم٣ميمؽ ايمٌٜمزي ويٗم٣مل اظمٜمري ـ ايمٌٌمي ) سمخ 

 ( .232ضمج٣مج زمـ حمٚمد زمـ ؽمٔمٝمد ايمًختقي )وشمٗم٥م ايمٖم٣مرد( ) خم٤م / 

ضمج٣مج ايمٙمخٚمل اظمريمٝمُمٌل أزمق ويمٝمد اإلؾمٌٝمقم )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمٔمتٛمٝم٣مً زمْمٙم٤م ايمٔمٙمؿ ضمج٣مج زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اظمٙمؽ زمـ 

 (.436وايمٌح٧م فمـ رواي٣مسمف واىمت٣ًمب ىمتٌف( )صف/

 (.6/491ضمج٣مج زمـ َمرزوق ) ؾمٝمٔمل ( ) يم٣ًمن 

 ضمج٣مج زمـ َمروان ايم٘مالفمل .

زمـ يقٞمس()ؾمٝمٔمل ( ) يم٣ًمن ضمج٣مج زمـ َمٛمغم ايمٗمال احلٚميص )روى فمـ فمٌد اظمٙمؽ زمـ َمًٙمٚم٥م ضمديث٣ًم َمٛم٘مرًا وم٣مل ا

 (.690()يقٞمس6/491

 ( .4/025( ) ضم٣مسمؿ 0805ضمج٣مج زمـ َمٜم٣مصمر اخلقٓين ايمُم٣مَمل ) ؾمٝمخ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( ) سمخ 

 ( .405( )حتٖم٥م/6/491ضمج٣مج زمـ َمٝمٚمقن فمـ شم٣مزم٦م ايمٌٛم٣مين ) َمٛم٘مر احلدي٧م وم٣ميمف ازمـ ؿم٣مهر، ووم٣مل احل٣مهمظ: ؤمٝمػ( )يم٣ًمن 

 ( .6/490جمٜمقل وم٣ميمف إزدي وؤمٖمف () يم٣ًمن ضمج٣مج زمـ ٞمٔمامن فمـ ؽمٙمٝمامن زمـ ضم٘مؿ ) 

 ( .2/614ضمج٣مج زمـ وراق ) ضم٤م 

 ( .3/053ضمج٣مج زمـ ورد إزدي ) ضم٤م 

 ( .4/028ضمج٣مج زمـ وردان فمـ أؽمقد زمـ ؾمٝم٣ٌمن ) ضم٣مسمؿ 

 ( .6/490ضمج٣مج زمـ يزيد فمـ أزمٝمف ) ؤمٖمف إزدي ( ) يم٣ًمن 

 ( .6/490( ) يم٣ًمن 4/028ضم٣مسمؿ ضمج٣مج زمـ ي٣ًمر َمٌمي فمـ ازمـ فمٚمر ) جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( ) 

 ( .6/490( )يم٣ًمن 6/028ضمج٣مج زمـ ي٣ًمف ؾمٝمخ يم٘مٜمٚمس ) جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ () ضم٣مسمؿ 

 ( .06/615ضمج٣مج زمـ يقؽمػ ايمٗمرر ) فم٣ًمىمر 
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( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من ومديؿ ايمْمٙم٤م 369)ت -ازمـ زاهد -ضمج٣مج زمـ يقؽمػ زمـ ضمج٣مج ايمٙمخٚمل أزمق حمٚمد اإلؾمٌٝمقم

 (.430دم ايمٖمٜمؿ( )صف/يمٖمٛمقن ايمٔمٙمؿ َمٗمدَم٣مً 

 (.402( )حتٖم٥م/71( ) ومف 6/665( ) ؾمٝمخ 621ضمج٣مج زمـ يقؽمػ زمـ ومتٝمٌف أزمق حمٚمد إزرق ) صدوق ( ) ت 

 ( .6806ضمج٣مج فمـ صم٣مزمر ) سمخ 

 ( .6803ضمج٣مج وايمد ؾمٔم٥ٌم إزدي ) سمخ 

 (.400زمـ أيب ضمج٣مج اجلرصم٣مين )صمر ضمج٣مج 

 (.688س( )يقٞمسزمـ طمقم ايمًٙمٖمل)يمف صح٥ٌم همٝمام ومٝمؾ: وم٣ميمف ازمـ يقٞم ضمج٣مج

( )ؽمغم 08/7( )احل٣مهمظ اظمحدث وم٣ميمف ايمذهٌل/فمٛمف شمالشم٥م( )ؽمغم 380ايمًٌتل أزمق حمٚمد احل٣مهمظ )ت  زمـ وم٣مؽمؿ ضمج٣مج

08/560.) 

 ( .4/406( ) ضم٣مسمؿ 348( ) سمخ 06/615ضمج٣مر زمـ أزمحر ايمٌ٘مري ) جمٜمقل ضم٣مل ( ) فم٣ًمىمر 

 ( .4/406ضمج٣مر زمـ ؽمٙمٝمامن ايمٝمامَمل) ضم٣مسمؿ 

 ( .6/496( ) يم٣ًمن 4/627ٜم٣مين فمـ ؽمٔمٝمد زمـ صمٌغم ) وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ : ٓ أفمرهمف ( ) ضم٣مسمؿ ضمجر اهلروى ـ أو إصٌ

 ( .6/496ضمجر زمـ إي٣مس زمـ َمٗم٣مسمؾ ) يم٣ًمن 

 ( .094() سمؿ 4/627ضمجر زمـ ضم٣مرث ايمٕم٣ًمين أزمق طمٙمػ ايمرَمقم ) صدوق () وم٣مل احل٣مهمظ : حمٙمف ايمِمدق () ضم٣مسمؿ 

 (627( ) ضم٣مسمؿ 624ضمجر زمـ راؾمد أزمق ؽمٜمؾ ايمٌٌمي ) سمخ 

 ( .6/496ضمجر زمـ زائدة احليَمل ايم٘مٛمدي ) ؾمٝمٔمل ( ) يم٣ًمن 

 ( .4/627( ) ضم٣مسمؿ 3/077ضمجر زمـ ذاضمٝمؾ ـ أو ذضمٌٝمؾ ـ ) ضم٤م 

 ( .2/645ضمجر زمـ فمٌد اجل٣ٌمر زمـ وائؾ زمـ ضمجر احليَمل ) ضم٤م 

ازمـ ؽمٔمد ( ) ؿمٌٗم٣مت 4/622( ) ضم٣مسمؿ 06/617ضمجر زمـ فمدي ايم٘مٛمدي ـ ازمـ ا ٕدزمر ـ ) وشمٗم٥م ازمـ ؽمٔمد () فم٣ًمىمر 

2/607. ) 

 ( .06/643ضمجر زمـ فمٗمٝمؾ ايم٘مٙمٌل ) فم٣ًمىمر 

 ( .4/627( ) ضم٣مسمؿ 2/645ضمجر زمـ َم٣ميمؽ ايم٘مٛمدي ) ضم٤م 

 ( .06/643ضمجر زمـ يزيد زمـ ؽمٙمٚم٥م ايم٘مٛمدي )صح٣ميب() فم٣ًمىمر 
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 ( .4/409( ) ضم٣مسمؿ 06/645ضمجقة زمـ َمدرك ) حمٙم٥م ايمِمدق وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ () فم٣ًمىمر 

 ( .4/690ضم٣مسمؿ ضمجغم ايمتٕمٙمٌل وفمٛمف أزمق إؽمح٣مق ) 

 ( .4/93ضمجغم زمـ أيب إه٣مب زمـ فمزيز ) ضم٤م 

 ( .6/627ضمجغم زمـ زمٝم٣من وفمٛمف ازمٛمف أؽمقد ) ضم٣مسمؿ 

 ( .6/496( ) يم٣ًمن 4/405ضمدشم٣من فمـ فمٚمر زمـ طمْم٣مب ) جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ () ضم٣مسمؿ 

 (.3/093ضمدَمر َمقلم فمٌس أزمق وم٣مؽمؿ ) ضم٤م 

 ( .٤3/088م ( ) ضم6/494ضمدي٨م زمـ أيب فمٚمرو اظمٌمي ) جمٜمقل () يم٣ًمن 

( ) ضم٣مسمؿ 487( ) سمخ 3/088ضمدي٨م زمـ صقَمل احلٚمغمي احلجري اظمٌمي) ويٗم٣مل : سَمل ( ) ضم٤م 

 (.696()يقٞمس4/401

 ( .8/681( ) طمط 6/494ضمديد زمـ ضم٘مٝمؿ إزدي ) ؾمٝمٔمل ( ) يم٣ًمن 

 (.694زمـ ىم٣مَمؾ اخلٝم٣مش أزمق وم٣مؽمؿ َمٌمي )شمٗم٥م صدوق وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( )يقٞمس زمـ َمقؽمك ضمديد

 (.030( )نمرزم٣مء/ 411أٞمديمز )رضمؾ وؿمٙم٤م وضمدث( )ت زمـ ومٚمر  ضمديدة

 ( .4/695( ) ضم٣مسمؿ 448()سمخ 06/649ضمدير ايمًٙمٚمل وفمٛمف فمالء زمـ ضم٣مرث ) يٗم٣مل يمف صح٥ٌم ( ) فم٣ًمىمر 

 ( .06/650ضمدير زمـ صمٔمٖمر زمـ حمٚمد أزمق ٞمٌم ايمرَم٣مين ) فمٛمف مج٣مفمف () فم٣ًمىمر 

 ( .3/084( ) 2/630ضمدير زمـ ضمِمكم ) ويٗم٣مل ازمـ طمْم٣مب () ضم٤م 

 ( .430ير فمـ أيب ؽمٙمٚم٥م ) سمخ ضمد

 (.4/695ضمدير َمقلم ايمًٚمط ) جمٜمقل ضم٣مل () ضم٣مسمؿ 

( ) اإلص٣مزم٥م 06/656ضمذاهم٥م زمـ ٞمٌم زمـ نم٣مٞمؿ زمـ فم٣مَمر ايمٔمدوي ) هق ممـ أدرك ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ ( ) فم٣ًمىمر

0/407. ) 

 (.635ضمذاومل زمـ محٝمد زمـ َمًتٛمغم ايمٗمٚمل ايمٙمخٚمل )إرؾم٣مد/

 ( .4/657() ضم٣مسمؿ ٥ٌ445م ) سمخ ضمذيٖم٥م أزمق ايمٝمامن وفمٛمف ؾمٔم

 ( .4/652( ) ضم٣مسمؿ 447ضمذيٖم٥م إزدي فمـ صمٛم٣مدة ) سمخ 

 ( .4/652ضمذيٖم٥م ايمثٗمٖمل ) ضم٣مسمؿ 
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 (.693ضمذيٖم٥م ايمٗمت٣ٌمين ايمزاهد )يقٞمس

 ( .4/652( ) ضم٣مسمؿ 442ضمذيٖم٥م اظمِمٝميص ) سمخ 

 ( .6/494ضمذيٖم٥م زمـ أضمدب ) ؾمٝمٔمل ( ) يم٣ًمن 

 ( .4/652ضمذيٖم٥م زمـ ضم٘مٝمؿ ايمرومل ) ضم٣مسمؿ 

 ( .6/494ضمذيٖم٥م زمـ فم٣مَمر ايمرزمٔمل ) ؾمٝمٔمل () يم٣ًمن 

 (.4/041()ؾمٝمخ 0/692( ) ذىمر 629ضمذيٖم٥م زمـ نمٝم٣مث ايمٔمً٘مري ) ت 

 ( .8/605ضمذيٖم٥م زمـ ومت٣مدة اظمرفمًم ) ضم٤م 

 ( .6/494ضمذيٖم٥م زمـ َمٛمِمقر ) ؾمٝمٔمل () يم٣ًمن 

 (.695زمـ فمٌٝمد اظمرادي )يقٞمس ضمذيٖم٥م

 ( .4/419ضمذيؿ زمـ ضمٛمٝمٖمف زمـ ضمذيؿ ) ضم٣مسمؿ 

 ( .6/493ذيؽ إؽمدي ) ؾمٝمٔمل ( ) يم٣ًمن ضمذيؿ زمـ 

 ( .4/5() يم٣ًم ن 4/677احلر ايم٘مقدم فمـ فمقم ) جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( ) ضم٣مسمؿ 

 ( .4/678احلر ايمٛمحقي : هق ازمـ فمٌد ايمرمحـ ) ضم٣مسمؿ 

 (.4/678( ) ضم٣مسمؿ 699ضمر زمـ صمرَمقز فمـ أزمٝمف ) وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ : يمٝمس زمف زمٟمس ( ) سمخ 

 ( .4/5 ) جمٜمقل وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ( ) يم٣ًمن احلر زمـ ؽمٔمٝمد ايمٛمخٕمل ايم٘مقدم

 ( .4/678( ) ضم٣مسمؿ 697احلر زمـ فمٌد ايمرمحـ ايمٛمحقي ) سمخ 

 ( .8/688احلر زمـ حمٚمد زمـ ضمًكم زمـ إؾم٘م٣مب أزمق ضمًـ ايمٔم٣مَمري ) وشمٗم٥م اخلْمٝم٤م ( ) طمط 

 ( .4/5احلر زمـ ه٣مرون فمـ هُم٣مم زمـ فمروة زمخػم َمٛم٘مر ) يم٣ًم 

 ( .4/5احلر فمـ ازمـ َمًٔمقد ) جمٜمقل ( ) يم٣ًمن 

 (.6/756زمـ ضمٝمدرة أزمق ؾمٔمٝم٤م إؿمرازمٙمز )جمٜمقل ضم٣مل( )ضم٣ٌمن  زمـ ؽمٙمٝمامن ضمر

احلراث زمـ أهمٙما فمٛمف َمروان ) وم٣مل ازمـ َمٔمكم : مل ي٘مـ زمثٗمف وذىمره ايم٣ًمصمل وايمٔمٗمٝمقم دم ايمّمٔمٖم٣مء وشمٗمف ازمـ اجلٛمٝمد () يم٣ًمن 

6/452. ) 

 ( .6/493( ) يم٣ًمن 4/408ٜمقل ( ) ضم٣مسمؿ ضمراش زمـ َم٣ميمؽ ) ويٗم٣مل : ضمراس ( ) وشمٗمف ازمـ َمٔمكم ووم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ جم
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 ضمرام زمـ ا ؽمامفمٝمؾ : صقازمف ضمزام .

 ( .3/083ضمرام زمـ فمٌد فمٚمرو اخلثٔمٚمل احليَمل ) ضم٤م 

( 6/493ضمرام زمـ فمثامن إٞمِم٣مري اظمدين ) َمؼموك وم٣ميمف أمحد ونمغمه، ووم٣مل احل٣مهمظ: ؤمٝمػ صمدًا َمؼموك( ) يم٣ًمن 

 (.407)حتٖم٥م/

 ( .06/418) فم٣ًمىمر ضمرام زمـ فمٗمٝمؾ زمـ فمٙمٖمف زمـ ضم٣مرث 

 ( .3/085ضمرام زمـ َمٔم٣موي٥م ) ضم٤م 

 ( .4/91ضمرام زمـ َمٙمح٣من ) ضم٤م 

 (.692زمـ فمقف ايمٌٙمقي )صح٣ميب وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( )يقٞمس ضمرام

 (.4/650( )ضم٣مسمؿ 60/492ضمرب أزمق رصم٣مء فمـ حمٚمد زمـ ضمج٣مج )جمٜمقل وم٣ميمف ايمٔمٗمٝمقم وأزمق ضم٣مسمؿ ()يم٣ًمن 

 (.408ؽمٛمد هذا همٝمف: إؽمٛم٣مده صحٝما( )حتٖم٥م/ضمرب زمـ أيب إؽمقد فمـ أزمٝمف )وم٣مل احل٣مهمظ دم 

 ( .4/656( ) ضم٣مسمؿ 667ضمرب زمـ أيب ضمرب ـ شم٣مزم٦م ـ أزمق شم٣مزم٦م وفمٛمف َمًٙمؿ زمـ إزمراهٝمؿ ) سمخ 

 (.4/656()ضم٣مسمؿ 662ضمرب زمـ أيب ضمرب وفمٛمف ضمِمكم زمـ أيب ضمٌٝم٤م )سمخ

الَم٥م، ووم٣مل أزمق زرفم٥م: َمـ ٞمٌالء ضمرب زمـ إؽمامفمٝمؾ ايم٘مرَم٣مين احلٛمٓمقم أزمق حمٚمد ) رهمٝمؼ أيب ضم٣مسمؿ، وم٣مل ايمذهٌل: اإلَم٣مم ايمٔم

 (.04/633(  )ؽمغم4/654( ) ضم٣مسمؿ 06/419ايمٛم٣مس ( ) فم٣ًمىمر 

 ( .095( ) سمؿ 4/656( ) ضم٣مسمؿ 2/646ضمرب زمـ شم٣مزم٦م أزمق شم٣مزم٦م ايمٌ٘مري اظمٛمٗمري ) جمٜمقل ضم٣مل () ضم٤م 

 ( .6/495ضمرب زمـ صمٔمد فمـ أٞمس )وم٣مل ايمذهٌل : ٓ ئمرف ( ) يم٣ًمن 

 ( .4/638) ضم٣مسمؿ ( 608ضمرب زمـ ضم٣مرث فمـ فمقم ) سمخ 

 (.646ضمرب زمـ ضمًـ )سمخ 

 ( .6/495()يم٣ًمن 4/656ضمرب زمـ ضمًـ ايمْمح٣من ) ؾمٝمخ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ () ضم٣مسمؿ 

 (.4/639() ضم٣مسمؿ 664ضمرب زمـ طم٣ميمد زمـ صم٣مزمر زمـ ؽمٚمره ايمًقائل )سمخ 

 ( .06/401ضمرب زمـ طم٣ميمد زمـ يزيد إَمقي ) فم٣ًمىمر 

 (.4/639ضمرب زمـ طمٙمٝمؾ إزدي )ضم٣مسمؿ 

 ( .4/639( )ضم٣مسمؿ 092( سمؿ 662ٌٔمل )جمٜمقل ضم٣مل )سمخ ضمرب زمـ زهغم ايمّم
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 ( .0/413ضمرب زمـ ؿم٣مهر زمـ حمٚمد أزمق ٞمٌم )ذىمر 

 (.4/651() ضم٣مسمؿ 643ضمرب زمـ فمٌد اظمٙمؽ زمـ جم٣مؾمع زمـ َمًٔمقد ايمًٙمٚمل ) سمخ 

 ( .4/651ضمرب زمـ فمٌد رزمف ايمٔمت٘مل ) ضم٣مسمؿ 

 (.3/076ضمرب زمـ فمٌٝمد ايم٘مقدم )ضم٤م 

( 6/492)جمٜمقل، ٓئمرف ضم٣ميمف، وضمديثف َمٛم٘مر صمدًا َمـ هذا ايمقصمف وم٣ميمف احل٣مهمظ ()يم٣ًمن ضمرب زمـ ومٌٝمِم٥م زمـ خم٣مرق اهلالرم 

. 

 (.8/604ضمرب زمـ ومْمـ زمـ ومٌٝمِم٥م ايمتٚمٝمٚمل هق ايمذي ومٌٙمف )ضم٤م 

 (.6/753()ضم٣ٌمن4/639ضمرب زمـ ومٝمس فمـ أيب ايمدرداء َمرؽماًل )فمٛمف مج٣مفم٥م ووم٣مل فمامرة زمـ نمزي٥م :ر  ( )ضم٣مسمؿ 

 (.666()سمخ 4/339ٙمف )ضم٣مسمؿ ضمرب زمـ ومٝمس فمـ ٞم٣مهمع هق ايمذي ومٌ

 (.8/604ضمرب زمـ حمٚمد ايمْم٣مئل )ضم٤م 

 ( .4/639()ضم٣مسمؿ 06/407ضمرب زمـ حمٚمد اظمقصقم )فم٣ًمىمر 

 (.0/414ضمرب زمـ حمٚمد زمـ ضمرب أزمق وم٣مؽمؿ )ذىمر 

 (.06/402ضمرب زمـ حمٚمد زمـ ضمرب زمـ فم٣مَمر أزمق ايمٖمقارس ايمًٙمٚمل احلراين )فم٣ًمىمر 

 (.3/074ضمرب زمـ خمًم )ضم٤م 

 (.6/495ايم٘مقدم )ؾمٝمٔمل ()يم٣ًمن ضمرب زمـ َمٜمران 

 (.2/646ضمرب زمـ َمٝمنة اخلراؽم٣مين )ضم٤م 

 ضمرب زمـ ٞم٣مصمدة :هق ازمـ ٞم٣مصمٝمف أيت .

 (.4/639( )ضم٣مسمؿ 609ضمرب زمـ ٞم٣مصمٝمف فمـ ازمـ فم٣ٌمس )سمخ 

 ( .6/497ضمرب زمـ هالل )يم٣ًمن 

 (.6/492( )يم٣ًمن 4/653ضمرب زمـ ئمقم زمـ َمٝمٚمقن )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( ضم٣مسمؿ) 

 ( .6/492قاري )ؾمٝمٔمل ( )يم٣ًمن ضمرب ص٣مضم٤م احل

 (.4/639ضمرب فمـ أيب زمريدة هق ازمـ زهغم )ضم٣مسمؿ 

 (.8/671ضمرز زمـ أمحد )جمٜمقل ضم٣مل ()طمط 
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 (.4/676ضمرَمٙم٥م اظمدجلل أزمق فمٌد اهلل )ضم٣مسمؿ 

 (.3/073ضمرَمٙم٥م زمـ فمٌد ايمرمحـ )ضم٤م 

 (.647()سمخ 4/90ضمرَمٙم٥م زمـ فمٚمرو زمـ ؽمٛمف آؽمٙمٚمل )صح٣ميب ( ) ضم٤م 

 (.4/674( ) ضم٣مسمؿ 099ل ايم٘مقدم )وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ : َم٣م أرى زمحديثف زمٟمؽم٣ًم ووم٣مل ازمـ َمٔمكم :شم٦ٌم () سمؿ ضمرَمٙم٥م زمـ ومٝمس ايمٛمخٔم

 (.06/461ضمرَمٙم٥م زمـ َمٛمذر ايمْم٣مئل )خميم ()فم٣ًمىمر 

 (.3/074ضمرَمٙم٥م َمقلم زيد زمـ شم٣مزم٦م )ضم٤م 

 (.8/602ضمرَمل زمـ حمٚمد زمـ يقؽمػ ايمٌخقم )ضم٤م 

 (.6/443ضمري٧م ايمٔمذري )يمف صحٌف ()فم٣ًمىمر

 ( .632( )سمخ 4/626زوي ايمٗمرر فمـ ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ )ضم٣مسمؿضمري٧م اظمخ

 (.4/624ضمري٧م زمـ أيب ضمري٧م فمـ ازمـ فمٚمر )وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ٓ حيت٨م زمف () ضم٣مسمؿ 

 (.4/625()ضم٣مسمؿ 657ضمري٧م زمـ أيب فمثامن فمـ ؽمامك )سمخ 

 ( .638ضمري٧م زمـ رزمٝمع ايمٔمدوي )سمخ 

 (.4/2(.)يم٣ًمن 4/626ؿ ضمري٧م زمـ ؽمٙمٝمؿ فمـ فمقم )ٓ ئمرف/وم٣ميمف ايمذهٌل()ضم٣مسم

 ( .06/443ضمري٧م زمـ فمٌد اظمٙمؽ )فم٣ًمىمر 

 (.4/2( )يم٣ًمن 3/075ضمري٧م زمـ فمامرة اجلٔمٖمل )ؾمٝمٔمل ()ضم٤م 

 (.4/624()ضم٣مسمؿ 650ضمري٧م زمـ فمٚمرو احليَمل )جمٜمقل ضم٣مل ()سمخ 

 (.4/97ضمري٧م زمـ فمٚمرو زمـ فمثامن اظمخزوَمل )ضم٤م

 ( .4/2ضمري٧م زمـ فمٚمغم ايمٔمٌدي أزمق فمٚمغم )ؾمٝمٔمل( )يم٣ًمن 

 ( .2/643زمـ َم٣ميمؽ أزمق ٞمٔم٣مَمف ايمٔمدوي)ضم٤م  ضمري٧م

 (.4/624()ضم٣مسمؿ 656ضمري٧م زمـ َم٣ميمؽ أزمق هٛمٝمده اظم٣مزين )سمخ 

 (.611()سمؿ4/624ضمري٧م زمـ َم٣ميمؽ إؽمدي أزمق َمٔم٣موي٥م )ضم٣مسمؿ

 (.4/626()ضم٣مسمؿ 651ضمري٧م زمـ خمًم ايمٗمٝمز ايمٔمٌز )سمخ 

 (.699زمـ نمٛمؿ اجلذاَمل ايمقائقم )يقٞمس زمـ ٞم٣مهؾ ضمري٧م
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 (.4/689ايم٘مٛمدي احلٚميص )ضم٣مسمؿ ضمرير زمـ ذاضمٝمؾ 

 ( .4/2ضمرير زمـ حمرز )ؾمٝمٔمل( )يم٣ًمن 

 (6/642()يم٣ًمن 4/2ضمريز زمـ أيب ضمريز فمٌد اهلل زمـ ضمًكم إزدي )ؾمٝمٔمل()يم٣ًمن

 (.8/604ضمريز زمـ َمًٙمؿ زمـ ضمريز ايمِمٛمٔم٣مين )ضم٤م 

 (.4/698ضمريز وفمٛمف ؽمٙمٚمف ؾمٝمخ يمٙمحل )جمٜمقٓن وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ 

 (.2/635ضمريش اجلٌقم)ضم٤م

 (.4/694()ضم٣مسمؿ 485( )سمخ8/681ريش زمـ وم٣مؽمؿ وفمٛمف آَم٣مم أمحد)طمطضم

 (.4/694()ضم٣مسمؿ  483ضمريش زمـ ومداَمف ايمّمٌٔمل زمٌمي)وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ :ٓزمٟمس زمف()سمخ 

 (4/2ضمريش زمـ يزيد فمـ صمٔمٖمر زمـ حمٚمد )ؤمٝمػ وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل()يم٣ًمن

 (.634زمـ ضمريش ايمتٛمٝمز:)فمٙمامء  زمـ حمٚمد ضمريش

 (.٣4/419مسمؿ ضمزازم٥م زمـ ىمٔم٤م اهلذارم )ضم

 (.4/419()ضم٣مسمؿ4/95ضمزازم٥م زمـ ٞمٔمٝمؿ زمـ فمٚمرو زمـ َم٣ميمؽ زمـ وٌٝم٤م)صح٣ميب()ضم٤م 

 (.4/7ضمزام ايمْم٣مئل)صمّٜمٙمف ايمٌٝمٜمٗمل()يم٣ًمن 

 (.4/7ضمزام زمـ إؽمامفمٝمؾ ايمٔم٣مَمري)جمٜمقل ضم٣مل( )يم٣ًمن

 (.4/697()ضم٣مسمؿ 489ضمزام زمـ دراج)سمخ

 (.٣4/694مسمؿ ()ضم473()سمخ 3/087ضمزام زمـ فمٚمرو اخلثٔمٚمل َمدين ويٗم٣مل: ازمـ فمٌد )ضم٤م 

 (.06/457()فم٣ًمىمر4/698()ضم٣مسمؿ 522ضمزام زمـ هُم٣مم زمـ ضمٌٝمش اخلزافمل)وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ : حمٙمف ايمِمدق()ك 

 (.411زمـ َمقؽمك اظمٜمري أزمق ضمًـ)يقٞمس ايمًالم زمـ فمٌد ايمقارث زمـ فمٌد ضمزرة

 (.410( )يقٞمس442ايمقارث فمـ أزمٝمف فمـ صمده )ت زمـ فمٌد زمـ ضمزرة زمـ حمٚمد ضمزرة

 (.036( )نمرزم٣مء/411إٞمديمز )تضمزم زمـ أمحر أزمق وه٤م 

 (.4/693()ضم٣مسمؿ 477ضمزن زمـ زممم اخلثٔمٚمل )سمخ 

 (.4/7()يم٣ًمن 4/695ضمزن زمـ ٞم٣ٌمسمف فمـ صح٣ميب )جمٜمقل وم٣مل أزمقضم٣مسمؿ ()ضم٣مسمؿ 

 (.034زمـ رضار ايم٘مٙمٌل إَمغم )نمرزم٣مء/ ضم٣ًمم
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 ( .064( )سمخ 4/643ضم٣ًمن ايمٌجقم فمـ ضمذيٖم٥م ) ضم٣مسمؿ 

 . (4/01ضم٣ًمن ايمٔم٣مَمري ) ؾمٝمٔمل ( ) يم٣ًمن 

 ( .4/01ضم٣ًمن اظمداري فمـ ضمًكم زمـ فمقم ) وشمٗمف ايم٘مًم ( ) يم٣ًمن 

 ( .4/01ضم٣ًمن اظمٔمٙمؿ ) ؾمٝمٔمل ( ) يم٣ًمن 

 (.06/475ضم٣ًمن زمـ أزم٣من ايمٌٔمٙمٌ٘مل)فم٣ًمىمر 

 (060()سمخ 4/644ضم٣ًمن زمـ أيب صم٣مزمر ايمًٙمٚمل )يمف صحٌف وم٣ميمف أزمقضم٣مسمؿ ()ضم٣مسمؿ 

 (.031ضم٣ًمن زمـ أيب ؽمٛمدر إؽمٙمٚمل )سمخ 

 ( .4/8ؽمٔمٝمد زمـ صمٌغم ) ٓ يدري َمـ هق / وم٣ميمف ايمذهٌل ( )يمٔمٙمف / ازمـ ضم٣ًمن دم ايمتٗمري٤م ( ) يم٣ًمن  ضم٣ًمن زمـ أيب فم٣ٌمد فمـ

 ( .6/8ضم٣ًمن زمـ أيب فمٝمًك ايمِمٝمٗمقم )ؾمٝمٔمل ( )يم٣ًمن 

 ( .034( ) سمخ 4/645ضم٣ًمن زمـ أيب حيٝمك ايم٘مٛمدي ) جمٜمقل ضم٣مل ( ) ضم٣مسمؿ 

 (.258ضم٣ًمن زمـ أمحد زمـ ضم٣ًمن أزمق ويمٝمد اظمٙمٗم٣مزم٣مذي)خم٤م/

 (.4/643()ضم٣مسمؿ 040زمـ أٞمس ايمتٕمٙمٌل)سمخضم٣ًمن 

 (.527ضم٣ًمن زمـ زمُمغم زمـ نمػم:صقازمف هُم٣مم يٟميت)ك 

ضم٣ًمن زمـ زمالل )وم٣مل احل٣مهمظ دم ؽمٛمد هذا همٝمف: يمٝمس دم إؽمٛم٣مده َمـ يٛمٓمر دم ضم٣ميمف( يريد أٞمف صحٝما ورصم٣ميمف َمٔمروهمقن 

 (.461)حتٖم٥م/

 (.06/477ضم٣ًمن زمـ متٝمؿ زمـ ٞمِمغم أزمق ايمٛمدي ايمِمغمدم)فم٣ًمىمر 

 (.307()ومط 45َمف فمـ ضمذيٖمف)ذيؾ ضم٣ًمن زمـ شمام

 (035()سمخ 4/642ضم٣ًمن زمـ صمٔمده فمـ ضمًـ )ضم٣مسمؿ

 (065()سمخ4/643ضم٣ًمن زمـ محّمف.ويٗم٣مل صخره)ضم٣مسمؿ 

 (4/7ضم٣ًمن زمـ محٝمد فمـ أٞمس)يم٣ًمن

 (.045()سمخ 4/642ضم٣ًمن زمـ زاهر ؾم٣مَمل)ضم٣مسمؿ 

 (255ضم٣ًمن زمـ ؽمٔمٝمد زمـ ضم٣ًمن أزمق فمقم اظمٛمٝمٔمل)خم٤م

 (.06/345)فم٣ًمىمر ضم٣ًمن زمـ ؽمٙمٝمامن أزمق فمقم ايم٣ًمضمقم
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 ( .8/658ضم٣ًمن زمـ ؽمٛم٣من زمـ أودم زمـ فمقف أزمق فمالء إٞم٣ٌمري ) طمط 

 ( .4/7ضم٣ًمن زمـ ؽمٛمٝمد ـ أو ؽمٛمد ـ )ٓيدري َمـ هق وم٣ميمف ايمذهٌل()يم٣ًمن 

ضم٣ًمن زمـ ؽمٝم٣مه أزمقؽمٜمؾ إزرق ايمٌٌمي )ؤمٖمف ايمدار ومْمٛمل وازمـ فمدي ووم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن : يٟميت فمـ آشم٣ٌمت زمام ٓ يُمٌف 

ف ازمـ فمدي شمامٞمٝمف فممم ضمديث٣م َمٛم٘مرا ووم٣مل ايمٌزار:روى فمـ محٝمد فمـ أٞمس أضم٣مدي٧م مل يت٣مزمع فمٙمٝمٜم٣م ووم٣مل أزمق ضمديثٜمؿ وؽم٣مق يم

 (.460(  )حتٖم٥م/4/8ٞمٔمٝمؿ : ؤمٝمػ روى فمـ شم٣مزم٦م َمٛم٣مىمغم، ووم٣مل احل٣مهمظ: ؤمٝمػ ( ) يم٣ًمن 

 ( .3/023( ) ضم٤م 4/640() سمخ 0/687ضم٣ًمن زمـ فمٌد ايمرمحـ ايمّمٌٔمل سم٣مزمٔمل ) ذىمر 

 ( .4/8اهلل اجلٔمٖمل ) ؾمٝمٔمل ( ) يم٣ًمن ضم٣ًمن زمـ فمٌد 

 ( .4/8ضم٣ًمن زمـ فمٌد اهلل اظمزين ايمٌٌمي)ؤمٖم٥م إزدي() يم٣ًمن 

ضم٣ًمن زمـ نم٣ميم٤م زمـ ٞمجٝما ايمرفمٝمٛمل َمقٓهؿ اظمٌمي أزمق وم٣مؽمؿ فمـ َم٣ميمؽ ) َمؼموك وم٣ميمف ايمدار ومْمٛمل وايمذهٌل وؤمٖمف ازمـ 

 ( .415()يقٞمس4/9ضم٣ٌمن وأزمق ٞمٔمٝمؿ ونمغممه٣م ووشمٗمف ازمـ يقٞمس ومل يِم٤م() يم٣ًمن 

 ( .309( )ومط 4/644ضم٣ًمن زمـ هم٣مئد ايمٔمٌز ايم٘مقدم ) ؾمٝمخ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( ) ضم٣مسمؿ 

 ( .06/334ضم٣ًمن زمـ همروخ ) فم٣ًمىمر 

 ( .4/645( ) ضم٣مسمؿ 041ضم٣ًمن زمـ وم٣مؽمؿ زمـ ضم٣ًمن ) سمخ 

 (.439( )وىم٣من َمـ صمٙم٥م إدزم٣مء وفمٙمامئٜمؿ( )صف/302ضم٣ًمن زمـ َم٣ميمؽ زمـ أيب فمٝمدة ايمٗمرؿمٌل أزمق فمٌدة )ت 

 ( .051زمـ َم٣ميمؽ فمـ فمٚمر زمـ فمٌد ايمٔمزيز ) سمخ ضم٣ًمن 

 ( .4/9( ) يم٣ًمن 4/647ضم٣ًمن زمـ حمرش سم٣مزمٔمل ) جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ () ضم٣مسمؿ 

( ) روى فمٛمف مجع ، وأشمٛمك فمٙمٝمف ايمذهٌل ( ) ؽمغم 439ضم٣ًمن زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ ه٣مرون ايمٛمٝم٣ًمزمقري احل٣مهمظ أزمق ويمٝمد ) ت 

 ( .529( ) ك 05/396

 (.6/757()ضم٣ٌمن042( ) سمخ ٣ٌ4/645مين ) جمٜمقل ضم٣مل() ضم٣مسمؿ ضم٣ًمن زمـ خم٣مرق ايمُمٝم

 ( .4/01( ) يم٣ًمن 4/647ضم٣ًمن زمـ َمٛمِمقر ايم٘مٙمٌل فمـ زمٔمض ايمت٣مزمٔمكم ) جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( ) ضم٣مسمؿ 

 ( .4/01ضم٣ًمن زمـ َمٜمران اجلامل ايم٘مقدم ايم٘م٣مهقم ) جمٜمقل ضم٣مل ( ) يم٣ًمن 

 ( .033ضم٣ًمن زمـ َمٝمٚمقن ايمًٔمدي ) سمخ 

 ( .06/351فم٣ًمىمر  ضم٣ًمن زمـ ٞمٔمامن )
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 ( .22ضم٣ًمن زمـ هالل إؽمٙمٚمل )زوائد /

 ( .06/354( ) فم٣ًمىمر 037( ) سمخ 3/025ضم٣ًمن زمـ وزمرة أزمق فمثامن ايمٛمٚمري ايمٌٌمي ) ضم٤م 

 ( .4/01ضم٣ًمن فمـ فمٌد إفمعم ) جمٜمقل وم٣ميمف اجلقزصم٣مين ( ) يم٣ًمن 

 ( .047( ) سمخ 4/647ضم٣ًمن َمقلم حمٚمد زمـ ؽمٜمؾ فمـ ؽمٔمٝمد زمـ أيب هالل ) جمٜمقل ضم٣مل ( ) ضم٣مسمؿ 

 زمـ أيب اظمخ٣مرق: هق ازمـ خم٣مرق ضم٣ًمن

 (.416زمـ أؽمٔمد احلجري )صح٣ميب وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( )يقٞمس ضم٣ًمن

 (.099زمـ ضمًـ ايمٙمحٝم٣مين ايمٔمْم٣مر )َمٌم  ضم٣ًمن

ايمٕم٣مهمر  ( )فمٛمف مج٣مفم٥م/ وأشمٛمك فمٙمٝمف فمٌد324زمـ حمٚمد أزمق فمقم اظمُمٝمٔمل اظمخزوَمل اخل٣ميمدي )ت  زمـ ضم٣ًمن زمـ ؽمٔمٝمد ضم٣ًمن

 (.08/625يمذهٌل ونمغمهؿ( )ؽمغم وايمًٚمٔم٣مين وا

 (.413زمـ ضم٣ًمن ايم٘مٛمدي ايمتجٝمٌل اظمٌمي )يقٞمس ايمرمحـ زمـ فمٌد زمـ فمت٣مهٝم٥م ضم٣ًمن

 (.77ايمرمحـ ايمْم٣مئل أزمق صٙم٦م احلٚميص ؾمٝمخ )ؿمػمي/ زمـ فمٌد زمـ حمٚمد ضم٣ًمن

 (.401زمـ يزيد اجلرصم٣مين أزمق طمْم٣مب )صمر ضم٣ًمن

 (.035زمـ ي٣ًمر اهلذرم )نمرزم٣مء/ ضم٣ًمن

 (.03/00ضمًـ أزمق فمقم اظمٜمدي )فم٣ًمىمر 

 (.03/00ضمًـ أزمق فمقم اظمقصقم )فم٣ًمىمر 

 (.6538ضمًـ أزمق فمقم فمـ صمدسمف )جمٜمقل ضم٣مل( )وذىمر ازمـ ضم٣ٌمن أٞمف ازمـ شم٣مزم٦م/ َمـ رصم٣مل ايمتٗمري٤م()سمخ 

 (.03/00ضمًـ احليَمل )فم٣ًمىمر 

 (.4/32()ضم٣مسمؿ6586ضمًـ ايمٔمٌدي )سمخ 

 (.4/83()يم٣ًمن4/32ضمًـ ايمٔم٘مقم )وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: ٓ أفمرهمف()ضم٣مسمؿ 

 (.6/410()يم٣ًمن4/32ضمًـ ايم٘مت٣مين فمـ َمٔمٌد )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ 

 (.6558()سمخ4/35ضمًـ ايم٘مقدم فمـ ازمـ فم٣ٌمس )جمٜمقل ضم٣مل( )ضم٣مسمؿ 

 (.6552()سمخ3/062ضمًـ ايم٘مقدم فمـ محٝمد )ضم٤م 

 (.4/35ضمًـ اظمج٣مؾمٔمل )ضم٣مسمؿ 
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 (.4/83()يم٣ًمن4/32)ىم٣من يّمع احلدي٧م وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ ضمًـ ايمقاومٖمل 

 (.4/485ضمًـ ايمٝمامَمل فمـ صمده همالن اظمزين )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()يم٣ًمن 

 ( .4/00ضمًـ زمـ أزمجر ) ؾمٝمٔمل ( ) يم٣ًمن  

 ( .4/06ضمًـ زمـ إزمراهٝمؿ ا يم٘مقدم ) ؾمٝمٔمل ( ) يم٣ًمن  

 ( .7/684ضمًـ زمـ إزمراهٝمؿ أزمق وم٣مؽمؿ اظم٘مت٤م ) طمط  

 (.412ـ إزمراهٝمؿ ايمري٣مضمل أزمق فمقم ضمدث فمٛمف ايمِم٣مضم٣ٌمن )صف/ضمًـ زم 

 ( .4/00ضمًـ زمـ إزمراهٝمؿ ايمٔمٙمقي ايمٛمِمٝمٌل ) ؾمٝمٔمل ( ) يم٣ًمن  

 ( .4/06ضمًـ زمـ إزمراهٝمؿ ايمٖمٗمٝمٚمل أو ايمٗمِمٌل ايمقاؽمْمل ) جمٜمقل ( ) يم٣ًمن  

 (.4/00ضمًـ زمـ إزمراهٝمؿ ايمٗمِمٌل ايمقاؽمْمل )وم٣مل احل٣مهمظ: ٓ أفمرهمف( )يم٣ًمن

 ( .509ايم٘مراين ) خم٤م ضمًـ زمـ إزمراهٝمؿ  

 (.7/679ضمًـ زمـ إزمراهٝمؿ زمـ أمحد زمـ ضمًـ زمـ ؾم٣مذان أزمق فمقم ايمٌزاز )وشمٗمف ايمزهري وازمـ زرومقيف()طمط

 (.04/44ضمًـ زمـ إزمراهٝمؿ زمـ أصٌغ أزمق فمقم ايمٔم٘م٣موي ايمٌجقم )روى فمٛمف مج٣مفم٥م()فم٣ًمىمر

 ( .0/620( ) ذىمر 410ضمًـ زمـ إزمراهٝمؿ زمـ زمُم٣مر ايمٖم٣مزمزاين ) ت  

 (.039() ايمديمٝمؾ7/686إزمراهٝمؿ زمـ سمقزم٥م أزمق فمقم اخلالل)فمٛمف ايمدارومْمٛمل ونمغمه( )طمطضمًـ زمـ 

 ( .4/06ضمًـ زمـ إزمراهٝمؿ زمـ ضمًـ زمـ زمٛمدار ) ؾمٝمٔمل () يم٣ًمن  

(  ) وم٣مل احل٣مهمظ : صدوق ٓ ؾمؽ همٝمف، ووم٣مل احلٚمقي: 487ضمًـ زمـ إزمراهٝمؿ زمـ ضمًـ زمـ ضمًـ ايمٙمٝمثل اظمٌمي ؾمٝمٔمل ) ت  

 ( .619( )فمٙمامء ٣4/00م. وىمذزمف زمـ أفمكم ايمٕمزال، وم٣مل احل٣مهمظ: ازمـ أفمكم ٓ أفمرهمف ( ) يم٣ًمن ىم٣من َمـ فمٙمامء َمٌم ووصمقهٜم

 .-َمر همٝمٚمـ صمده: سمقزم٥م -ضمًـ زمـ إزمراهٝمؿ زمـ ضمًكم اخلررم 

 ( .571ضمًـ زمـ إزمراهٝمؿ زمـ ضمٝمدر احلٚمغمي ) ك  

 ( .7/680ضمًـ زمـ إزمراهٝمؿ زمـ ؽم٣ممل) طمط  

 ( .4/06ٔمل ( ) يم٣ًمن ضمًـ زمـ إزمراهٝمؿ زمـ فمٌد ايمِمٚمد اخلزاز ) ؾمٝم 

 ( .4/00ضمًـ زمـ إزمراهٝمؿ زمـ فمٌد اهلل زمـ ضمًـ ايمٔمٙمقي ) ؾمٝمٔمل ( ) يم٣ًمن  

 ( .361() ومط 7/686( ) وشمٗمف ايمدار ومْمٛمل( ) طمط 468ضمًـ زمـ إزمراهٝمؿ زمـ فمٌد اهلل زمـ فمٌد اظمجٝمد أزمق حمٚمد اظمٗمري ) ت  
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 ( .04/43ضمًـ زمـ إزمراهٝمؿ زمـ فمثامن أزمق حمٚمد ايمٔمامين ) فم٣ًمىمر  

 ( .04/43ضمًـ زمـ إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل أزمق فمقم ايمًٙمٚمل ) فم٣ًمىمر  

 ( .7/084ضمًـ زمـ إزمراهٝمؿ زمـ َمزاضمؿ زمـ فمٌد اهلل أزمق فمقم ايمٔمْمًم ) وشمٗم٥م إزهر ي( ) طمط  

 (.432ضمًـ زمـ إزمراهٝمؿ زمـ َمْمروح زمـ إزمراهٝمؿ اخلقٓين أزمق فمقم اظمٌمي )إرؾم٣مد/ 

( ) طمط 4/6( ) ضم٣مسمؿ 8/079ايمٌٕمدادي ) صدوق وم٣ميمف ازمـ أيب ضم٣مسمؿ ( ) ضم٤م  ضمًـ زمـ إزمراهٝمؿ زمـ َمقؽمك ا يمٌٝم٣م  

7/680. ) 

 ( .570( ) وشمٗم٥م احل٣مىمؿ ( ) ك/434ضمًـ زمـ إزمراهٝمؿ زمـ يزيد إؽمٙمٚمل ايمٗمْم٣من ) ت  

 (.04/45ضمًـ زمـ إزمراهٝمؿ زمـ يقؽمػ زمـ ضمٙمٗمقم أزمق فمقم اظمٗمرئ ) وشمٗم٥م ايمدَمُمٗمل ( ) فم٣ًمىمر  

 ( .04/47ـ فم٣ٌمس ونمغمه ) فم٣ًمىمر ضمًـ زمـ إزمراهٝمؿ فمـ حمٚمد زم 

 ( .8/029( ) ضم٤م 4/07ضمًـ زمـ أيب إزمراهٝمؿ فمـ همرومد ) جمٜمقل () يم٣ًمن  

 ( .8/080ضمًـ زمـ أيب أَمٝم٥م ايمٌٕمدادي ) ضم٤م  

 ( .4/08ضمًـ زمـ أيب أيقب ايم٘مقدم ) ؤمٖمف ايمدار ومْمٛمل ( ) يم٣ًمن  

 ( .2/026ضمًـ زمـ أيب صمٔمد أزمق حمٚمد ايمغمزمقفمل ) ضم٤م  

 ( .676ر احلٖمري ) ؤمٖمف ازمـ َمٔمكم وايمٔمجقم ونمغممه٣م ( وهق ازمـ فمجالن يٟميت )فم٨م /ضمًـ زمـ أيب صمٔمٖم 

ضمًـ زمـ أيب ضمًـ ايمٌٕمدادي اظم٠مذن ) َمٛم٘مر احلدي٧م ٓ يُمٌف ضمديثف ضمدي٧م أهؾ ايمِمدق وم٣ميمف ازمـ فمدي وؤمٖمف ازمـ أيب  

 ( .4/09ايمٖمقارس()يم٣ًمن 

 ( .7/692ضمًـ زمـ أيب ضمٙمٝمٚم٥م ايمرازي ) طمط  

 ( .4/40ٛمٝمقم ) ؾمٝمٔمل ( ) يم٣ًمن ضمًـ زمـ أيب ؽم٣مرة ايم 

 ( .531ضمًـ زمـ أيب ؽمٔمٝمد أزمق فمعم اظمروزي ايمًختٝم٣مين ) خم٤م / 

 (.04/002ضمًـ زمـ أيب ؿم٣مهر زمـ ضمًـ أزمق فمقم اخلتقم )فم٣ًمىمر  

 (.7/442ضمًـ زمـ أيب ؿمٝم٥ٌم اظمٌمي ايمٗم٣م  )طمط  

 (.42ضمًـ زمـ أيب فمٌد اهلل ايمُمٝمخ أزمق حمٚمد ايمٖم٣مرد ؽمٚمع َمٛمف ايمٌٝمٜمٗمل )إحت٣مف/ 

 (.4/22()يم٣ًمن4/46ضمًـ زمـ أيب فمقام وفمٛمف أزمق ؽمٔمٝمد إؾم٨م )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 
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 ( 6553( )سمخ 4/44ضمًـ زمـ أيب هم٣مؿمٚم٥م ايمٗمٝمز ) ضم٣مسمؿ  

 ( 4/27( )يم٣ًمن 4/44ضمًـ زمـ أيب همرات ايمغمزمقفمل ) جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( )ضم٣مسمؿ  

 (.04/310ضمًـ زمـ أيب ٞمٔمٝمؿ زمـ أصؿ )فم٣ًمىمر 

 أزمق فمٌد اهلل ايمُمامطمل اهلروى صقازمف ا حلًكم . ضمًـ زمـ أمحد 

 ( .4/05( ) يم٣ًمن 477ضمًـ زمـ أمحد أزمق فمقم ا يمٖم٣مرد ايمٛمحقى اؽمؿ صمده فمٌد ايمٕمٖم٣مر ) ت  

 ( .04/63ضمًـ زمـ أمحد أزمق فمعم ايمٗمالٞمز ) فم٣ًمىمر  

 ضمًـ زمـ أمحد ايمٌزاز: هق ضمًـ زمـ أمحد زمـ إزمراهٝمؿ ايمٌٕمدادي. 

 ضمًـ زمـ أمحد احل٣مهمظ: اؽمؿ صمده: حمٚمد زمـ وم٣مؽمؿ ايمًٚمرومٛمدي. 

 ( .7/676( )طمط4/04ضمًـ زمـ أمحد احلريب ايمِمقدم ) جمٜمقل وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ( ) يم٣ًمن  

 ( .4/02ضمًـ زمـ أمحد ايمدير فم٣مومقرم ) جمٜمقل وم٣ميمف احل٣مهمظ ( )يم٣ًمن  

 ضمًـ زمـ أمحد ايمًٚمرومٛمدي: اؽمؿ صمده: حمٚمد زمـ وم٣مؽمؿ. 

 ( .7/676ضمًـ زمـ أمحد ايمِمقدم احلريب ـ سمٗمدم ومري٣ًٌم ـ ) جمٜمقل وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ( ) طمط  

 ( .7/678ضمًـ زمـ أمحد اظم٠مدب ) طمط  

 ( .4/02ضمًـ زمـ أمحد اهلٚمداين ) اهتٚم٥م ازمـ ا جلقزي ( ) يم٣ًمن  

هـ( )وم٣مل اخلْمٝم٤م: ىم٣من 362ضمًـ زمـ أمحد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ ضمًـ زمـ ؾم٣مذان أزمق فمقم ايمٌٕمدادي ايمٌزاز إصقرم إؾمٔمري )ت 

صدووم٣ًم صحٝما ايم٘مت٣مب.. ووم٣مل ازمـ رزومقيف: شمٗم٥م. ووم٣مل إزهري: أزمقفمقم َمـ أوشمؼ َمـ زمرأ اهلل دم احلدي٧م. ووم٣مل ايمذهٌل: 

اإلَم٣مم ايمٖم٣موؾ ايمِمدوق َمًٛمد ايمٔمراق. ووم٣مل ازمـ ىمثغم: أضمد َمُم٣ميخ احلدي٧م ؽمٚمع ايم٘مثغم وىم٣من شمٗم٥م صدووم٣ًم( )ؽمغم 

 (.05/252( )ايمٌداي٥م وايمٛمٜم٣مي٥م 4/0175( )سمذىمرة احلٖم٣مظ 43( )إحت٣مف/7/679( )طمط 07/305

 ( .0/671ضمًـ زمـ أمحد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ ؽمٙمٝمامن أزمق ؽمٔمٝمد ايمٔم٣ًمل ) ذىمر  

 ضمًـ زمـ أمحد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ ؾم٣مذان: اؽمؿ صمده إزمراهٝمؿ زمـ ضمًـ زمـ ؾم٣مذان.

وحمٚمد زمـ ؽمالَم٥م ايمٗم٣م  ايمٗمّم٣مفمل ( فمٛمف ايمٌٝمٜمٗمل 366ضمًـ زمـ أمحد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ همراس أزمق حمٚمد اظم٘مل ايمٔمْم٣مر )ت 

 (.3/22( )ايمٔمٗمد ايمثٚمكم 47( )إحت٣مف/301-07/319)ؽمغم 
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( ) ؿم٤م 659() ؽمٜمؿ 400ضمًـ زمـ أمحد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ همٝمؾ أزمق ؿم٣مهر ايم٣ٌميمز إٞمْم٣مىمل )شمٗم٥م وم٣ميمف ايمدار ومْمٛمل ( )ت 

 (.6/721()ضم٣ٌمن630

 ( .391ضمًـ زمـ أمحد زمـ أيب صم٣مزمر أزمق حمٚمد اجلقيٛمل ) خم٤م /  

 (.04/3ًـ زمـ أمحد زمـ أيب ضم٣مزم )فم٣ًمىمرضم

 ضمًـ زمـ أمحد زمـ أيب همقارس: اؽمؿ صمده: حمٚمد زمـ هم٣مرس. 

 (.7/677ضمًـ زمـ أمحد زمـ إؽمامفمٝمؾ أزمق حمٚمد ازمـ ؽمٚمٔمقن )طمط

 ( .545ضمًـ زمـ أمحد زمـ أَمغمك أزمق أمحد ايم٘م٣مسم٤م ) خم٤م /  

 ضمًـ زمـ أمحد زمـ زمًْم٣مم: يٟميت دم ضمًـ . 

 (.607ٝمد زمـ أيب زم٘مر ايمٝمزاذي ايمت٣مصمر )ٞمٝم٣ًمزمقر/ضمًـ زمـ أمحد زمـ صمٔمٖمر أزمق ؽمٔم 

 (.7/672()طمط04/4ضمًـ زمـ أمحد زمـ صمٔمٖمر أزمق وم٣مؽمؿ ايمٌٕمدادي )جمٜمقل ضم٣مل()فم٣ًمىمر

 (.7/670ضمًـ زمـ أمحد زمـ ضمًـ ايمِمٝمدٓين أزمق فمقم )طمط

 (.04/3ضمًـ زمـ أمحد زمـ ضمًـ زمـ أمحد أزمق فمقم اهلٚمداين )جمٜمقل ضم٣مل()فم٣ًمىمر

 (.04/9د أزمق حمٚمد ايمِمٝمداوي ايمٌزاز )فم٣ًمىمرضمًـ زمـ أمحد زمـ ضمًـ زمـ ؽمٔمٝم

ضمًـ زمـ أمحد زمـ ضمًـ زمـ حمٚمد أزمق َمٛمِمقر زمـ أيب ضمًـ اظمٔم٣مذي ايمٛمٝم٣ًمزمقري اظمزىمل ) أشمٛمك فمٙمٝمف احل٣مىمؿ..(  

 (.606)ٞمٝم٣ًمزمقر/

 (.632ضمًـ زمـ أمحد زمـ ضمًـ زمـ َمقؽمك ايمٗم٣م  أزمق فمقم ايمٌٝمٜمٗمل إدي٤م ايمٖمٗمٝمف )ٞمٝم٣ًمزمقر/ 

 (.04/9فمقم اظمِمٝميص )فم٣ًمىمرضمًـ زمـ أمحد زمـ ضمًكم أزمق 

 (.7/628ضمًـ زمـ أمحد زمـ ضمٖمص أزمق وم٣مؽمؿ احلٙمقين )طمط

 ( .4/03ضمًـ زمـ أمحد زمـ ضم٘مؿ ) وم٣مل ايمذهٌل : ٓ ئمرف ( ) يم٣ًمن  

 ( .360( ) ومط 7/676( ) شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ( ) طمط 469ضمًـ زمـ أمحد زمـ رزمٝمع زمـ حيٝمك أزمق حمٚمد إٞمامؿمل ) ت  

 ( .7/672ضمًـ زمـ أمحد زمـ ؽمٔمٝمد زمـ أٞمس أزمق فمقم اظم٠مذن اظم٣ميم٘مل ) وشمٗمف اخلْمٝم٤م ( ) طمط  

 ( .366( ) ومط 7/671( ) روى فمٛمف مجع() طمط 469ضمًـ زمـ أمحد زمـ ؽمٔمٝمد زمـ حمٚمد أزمق حمٚمد ايمًٙمٚمل ايمروه٣موي ) ت  

 (.418( )يقٞمس639( )إرؾم٣مد/699ضمًـ زمـ أمحد زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ رزمٝمٔم٥م أزمق فمقم اظمٌمي )وم٣مل ايمدارومْمٛمل: صدوق( )ت 
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 ( .02/692( ) ايمًغم 7/674()شمٗم٥م ضم٣مهمظ وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ( ) طمط 470ضمًـ زمـ أمحد زمـ ص٣ميما اهلٚمداين ايمًٌٝمٔمل ) ت  

 ( .7/671ضمًـ زمـ أمحد زمـ ص٣ميما زمـ ىمثغم أزمق ضمًكم ايمزي٣مت ايمقاؽمْمل )شمٗم٥م اخلْمٝم٤م ( ) طمط  

 ضمًـ زمـ أمحد زمـ ؿمٝم٤م ايمِمٛمٔم٣مين: هق ازمـ َمًٙمؿ زمـ ؿمٝم٤م. 

 (.04/07ضمًـ زمـ أمحد زمـ فمٌد ايمٔمزيز زمـ أمحد أزمق فمقم ايمٖم٣مرد )فم٣ًمىمر

 (.7/675()طمط477ضمًـ زمـ أمحد زمـ فمٌد ايمٕمٖم٣مر زمـ ؽمٙمٝمامن أزمق فمقم ايمٖم٣مرد ايمٛمحقي )ت

 (.،7/681()طمط369ضمًـ زمـ أمحد زمـ فمٌد اهلل زمـ إزمراهٝمؿ أزمق فمقم ازمـ محدويف )صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م()ت

 (.516ـ محُم٣مذ أزمق فمقم احلٚمُم٣مذي ) وشمٗم٥م ايمٗم٣مرد ( ) خم٤م /ضمًـ زمـ أمحد زمـ فمٌد اهلل زم 

 (.04/09ضمًـ زمـ أمحد زمـ فمٌد اهلل زمـ َمقؽمك أزمق فمقم إٞمديمز ازمـ فمٛمٌمي )فم٣ًمىمر

ضمًـ زمـ أمحد زمـ فمٌد اهلل زمـ َمقؽمك ايمٕم٣مهمٗمل أزمق فمقم إٞمديمز )وصٖمف ازمـ فمريب زم٣ميمٛمٌؾ وايمذىم٣مء وايمديـ وايمٖمّمؾ..، وومد  

 (.409ضمدث وأطمذ ايمٛم٣مس فمٛمف. وم٣ميمف ازمـ زمُم٘مقال( )صف/

 (.04/07()فم٣ًمىمر386ضمًـ زمـ أمحد زمـ فمٌد ايمقاضمد زمـ حمٚمد أزمق فمٌد اهلل ازمـ أيب ضمًـ ايمًٙمٚمل )َمُمٜمقر()ت

 (.604أمحد زمـ فمٌٝمداهلل أزمق ايمٕم٣مزي ايمٌٕمدادي ايمِمقدم )ٞمٝم٣ًمزمقر/ ضمًـ زمـ 

 (.7/673ضمًـ زمـ أمحد زمـ فمقم أزمق فمقم ايمًٗمْمل )وشمٗمف إزصمل()طمط

 (.7/677ضمًـ زمـ أمحد زمـ فمقم أزمق همرج اهلامين )جمٜمقل ضم٣مل()طمط

 (.053ٝمؾ/ضمًـ زمـ أمحد زمـ فمقم زمـ أمحد اظم٣مدرائل اظمٌمي )فمٛمف مج٣مفم٥م، وأشمٛمك فمٙمٝمف ايمذهٌل( )ايمديم 

 (.608ضمًـ زمـ أمحد زمـ فمقم زمـ َمٜمران أزمق وم٣مؽمؿ ايمٗمٜمت٣مين صقدم )سم٣ميمػ( )ٞمٝم٣ًمزمقر/ 

 (.04/09ضمًـ زمـ أمحد زمـ فمٚمغم زمـ يقؽمػ زمـ صمقص٣م أزمق حمٚمد زمـ أيب ضمًـ )جمٜمقل ضم٣مل()فم٣ًمىمر

 (.7/676ضمًـ زمـ أمحد زمـ فمٝمًك زمـ ضم٘مؿ )طمط

 (.٣04/09مفم٥م()فم٣ًمىمر()روى فمٛمف مج466ضمًـ زمـ أمحد زمـ نمْمٖم٣من أزمق فمقم ايمٖمزاري )ت

 ( .636( ) ؿم٤م 7/627ضمًـ زمـ أمحد زمـ همٜمد ايمٛمرد ) طمط  

 ( .4/6( ) ضم٣مسمؿ 574ضمًـ زمـ أمحد زمـ يمٝم٧م ايمرازي ) شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ أيب ضم٣مسمؿ ( ) ك  

 (.04/64ضمًـ زمـ أمحد زمـ َم٠مَمؾ أزمق حمٚمد زمـ ىمٖمرؿم٣ميب )فم٣ًمىمر

 ( .7/681ضمًـ زمـ أمحد زمـ َم٣م ه٣من أزمق فمقم ايمِمٝمٛمل ) طمط  
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زمـ أمحد زمـ َم٣ٌمرك ا يمتًؼمي ) وم٣مل ايمدار ومْمٛمل : ؤمٝمػ صمدًا َمتٜمؿ زم٣ميمقوع ووم٣مل اخلْمٝم٤م : ص٣مضم٤م َمٛم٣مىمغم ( ) يم٣ًمن ضمًـ  

4/04. ) 

 (.04/66ضمًـ زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ أمحد أزمق حمٚمد ايمزفمٖمراين )فم٣ًمىمر

 (.7/628ضمًـ زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ إؽمح٣مق أزمق فمقم ايمٔمْم٣مردي )جمٜمقل ضم٣مل()طمط

 (.04/60( )فم٣ًمىمر675حمٚمد زمـ زم٘م٣مر أزمق فمقم ايمٔم٣مَمقم )روى فمٛمف مج٣مفم٥م()تضمًـ زمـ أمحد زمـ 

 (.396( ) خم٤م / 7/681()طمط341ضمًـ زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ ضمًـ أزمق فمقم اخلْمٝم٤م ايمٌٙمخل )ت

( )وم٣مل احل٣مىمؿ: هق ؾمٝمخ ايمٔمدايم٥م صحٝما 489ضمًـ زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ ضمًـ أزمق حمٚمد ايمٛمٝم٣ًمزمقري اظمخٙمدي ايمٔمدل )ت 

 (.602امع َمتٗمـ دم ايمرواي٥م..( )ٞمٝم٣ًمزمقر/ايم٘مت٤م وايمً

 (.605( )ٞمٝم٣ًمزمقر/488ضمًـ زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ ضمٖمص احلرر ايمٛمٝم٣ًمزمقري أزمق فمقم احلغمي )ت 

 (.7/677ضمًـ زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمٌٝمد اهلل أزمق فمقم ايمٛمٝم٣ًمزمقري اظمحٚمل )وشمٗمف إزهري( )طمط

 (.7/681()طمط341ضمًـ زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمٚمر أزمق حمٚمد ازمـ َمًٙمٚم٥م )ت

( )وم٣مل اخلْمٝم٤م: ىم٣من شمٗم٥م وىمتٌٛم٣م 7/678()طمط360ضمًـ زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ هم٣مرس ايمٌٕمدادي أزمق ايمٖمقارس ايمٌزار )ت

 (.9/426( )سم٣مريخ اإلؽمالم48فمٛمف( )إحت٣مف/

هـ( )وم٣مل ايمٖم٣مرد: اإلَم٣مم احل٣مهمظ فمديؿ ايمٛمٓمغم، 390ضمًـ زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ وم٣مؽمؿ أزمق حمٚمد ايمًٚمرومٛمدي احل٣مهمظ )ت 

ووم٣مل ايمذهٌل: اإلَم٣مم احل٣مهمظ ايمرضم٣مل، ووم٣مل إؽمامفمٝمؾ احل٣مهمظ: إَم٣مم ضم٣مهمظ ؽمٚمع ومجع وصٛمػ، ووم٣مل ايمٛمًٖمل: هق اإلَم٣مم 

( )سم٣مريخ 45احل٣مهمظ ومقام ايمًٛم٥م مل ي٘مـ دم زَم٣مٞمف َمثٙمف، ووم٣مل ايمذهٌل: ىم٣من َم٘مثرًا هم٣مواًل ونمغمه أسمٗمـ وأضمٖمظ َمٛمف(. )إحت٣مف/

 ( .540( ) خم٤م /3/0641( )سمذىمرة احلٖم٣مظ09/615( )ؽمغم01/714اإلؽمالم

 (.7/678ضمًـ زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ َمقؽمك أزمق فمٌد اهلل اظمجػم )طمط

 (.04/66ضمًـ زمـ أمحد زمـ حمٝمٚمٝمد )فم٣ًمىمر

 ( .508ضمًـ زمـ أمحد زمـ َمقؽمك أزمق فمقم ايمٖم٣مرد ) وشمٗمف ايمٖم٣مرد ( ) خم٤م / 

 (.635ضمًـ زمـ أمحد زمـ َمقؽمك أزمق فمقم ايمٖم٣مَمل ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ٞمٝم٣ًمزمقر/ 

 (.456محد زمـ ه٣مرون اخلالل أزمق فمقم ايمرَمقم )إرؾم٣مد/ضمًـ زمـ أ 

 (.04/64ضمًـ زمـ أمحد زمـ وه٤م ايمٗمرر ايمِمٝمداوي )جمٜمقل ضم٣مل()فم٣ًمىمر
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( ) َمُمٜمقر روى فمٛمف مجع ووشمٗمف ايمدارومْمٛمل، ووم٣مل 468ضمًـ زمـ أمحد زمـ يزيد أزمق ؽمٔمٝمد ايمُم٣مهمٔمل اإلصْمخري ) ت  

 ( .05/651( ) ايمًغم 7/628() طمط 363(  ) ومط 055/ايمذهٌل: اإلَم٣مم ايمٗمدوة ايمٔمالَم٥م ؾمٝمخ اإلؽمالم( )ايمديمٝمؾ

 ( .04/63ضمًـ زمـ أمحد زمـ ئمٗمقب أزمق فمقم ايمقراق ) فم٣ًمىمر  

 (.603ضمًـ زمـ أمحد زمـ ئمٗمقب زمـ َمقؽمك أزمق حمٚمد اظمٟمَمقن )ٞمٝم٣ًمزمقر/ 

 ( .0/624ضمًـ زمـ إدريس أزمق فمعم ايمٔمً٘مري ) ذىمر  

 ( .362ضمًـ زمـ إدريس احلٙمقاين ) ومط  

 ( .7/688( ) روى فمٛمف مج٣مفم٥م ( ) طمط 469زمـ حمٚمد زمـ ؾم٣مذان أزمق وم٣مؽمؿ ايمٗم٣مهمالئل ) ت ضمًـ زمـ ادريس  

 (.04/69ضمًـ زمـ إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ أزمق همتا إصٌٜم٣مين اظمًتٚمقم )فم٣ًمىمر

( ) 0/674ضمًـ زمـ إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ زمـ زيد أزمق حمٚمد ايمٔمدل ) وم٣مل أزمق ٞمٔمٝمؿ : ص٣مضم٤م أصقل وَمٔمرهم٥م واسمٗم٣من ( ) ذىمر  

 ( .04/68فم٣ًمىمر 

 ( .4/08ضمًـ زمـ إؽمح٣مق زمـ أيب فم٣ٌمد ) يم٣ًمن  

 (.04/41ضمًـ زمـ إؽمح٣مق زمـ زمٙمٌؾ أزمق ؽمٔمٝمد اظمٔمري )َمٔمروف()فم٣ًمىمر

 ( .4/07( ) يم٣ًمن 4/6ضمًـ زمـ إؽمح٣مق زمـ زي٣مد اهلروى ) جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( ) ضم٣مسمؿ  

 ( .8/077ضمًـ زمـ إؽمح٣مق زمـ ؽم٣ممل ) ضم٤م  

 ( .7/682( ) طمط 367()ومط 0/657( )شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م() ذىمر 696ضمًـ زمـ إؽمح٣مق زمـ يزيد أزمق فمعم ايمٔمْم٣مر ) ت  

 ( .8/078ضمًـ زمـ إهائٝمؾ فمٛمف فمٌدان احلقايمٝمٗمل )َمًتٗمٝمؿ احلدي٧م وم٣ميمف ازمـ ضم٣ٌمن() ضم٤م  

 (.417)جمٜمقل ضم٣مل( )صف/ -ازمـ طمٝمزران -ضمًـ زمـ إؽمامفمٝمؾ إٞمديمز أزمق فمٌد اهلل 

 ( .7/683ضمًـ زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ ا ؽمح٣مق زمـ إؽمامفمٝمؾ أزمق فمقم إزدي ) طمط  

 (.7/683()جمٜمقل ضم٣مل()طمط671ضمًـ زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ رؾمٝمد أزمق فمقم ايمرَمقم )ت

 ( .564ضمًـ زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ ص٣مفمد ) خم٤م /  

 ( .575ضمًـ زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ صٌٝما ايمٝمُم٘مري ) ك  

 ( .04/47ىمر ضمًـ زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ فمٌد ايمِمٚمد اهل٣مؾمٚمل ) فم٣ًم 
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)ؤمػ ايمدارومْمٛمل ؽمٛمد هق همٝمف، ووم٣مل  -ازمـ رضاب -ضمًـ زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ حمٚمد زمـ إؽمامفمٝمؾ ايمٕم٣ًمين أزمق حمٚمد اظمٌمي 

( )ايمًغم 496ازمـ َم٣مىمقٓ: َم٘مثر ص٣مضم٤م ضمدي٧م، ووم٣مل ايمذهٌل: اإلَم٣مم اظمحدث.. وايمٓم٣مهر أٞمف شمٗم٥م ص٣مضم٤م ضمدي٧م( )ت

 (.057( )ايمديمٝمؾ/02/530

هـ( )فمٛمف ايمٌٝمٜمٗمل وأزمق همتا ايمرازي وفمٌدايمرمحـ ايمٌخ٣مري 333زمق فمعم ايمٗمرر ايمٖمٗمٝمف اظمٛمٌجل )تضمًـ زمـ أؾمٔم٧م زمـ حمٚمد أ 

 ( .04/48() فم٣ًمىمر 500( ) خم٤م /9/467( )سم٣مريخ اإلؽمالم49( )إحت٣مف/5/6415ومج٣مفم٥م( )سم٣مريخ ضمٙم٤م

 ( .9/029ضمًـ زمـ أفمٚمش ايمٗم٣م  ) ضم٤م  

 (.7/688ضمًـ زمـ أهمٗمل أزمق فمقم ايمِمغمدم )طمط

 (.7/689زمـ فمثامن أزمق وم٣مؽمؿ إٞمِم٣مري )ضمدث فمـ أمحد زمـ محدان زمٟمضم٣مدي٧م َمًتٗمٝمٚم٥م اخلْمٝم٤م()طمطضمًـ زمـ أٞمس 

 ( .0293ضمًـ زمـ أيق ب احلٚميص ) شمٗم٥م وم٣ميمف أزمق داود ( ) أصمرى  

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمـ أهؾ ايمٔمٙمؿ زم٣مظم٣ًمئؾ، 365)ت -احلداد -ضمًـ زمـ أيقب إٞمِم٣مري أزمق فمقم ايمٗمرؿمٌل 

 (.419دي٧م وايمٙمٕم٣مت، ذا ديـ وهمّمؾ...( )صف/واحلدي٧م راوي٥م يمٙمح

 (.7/687ضمًـ زمـ أيقب ايمٌٕمدادي )طمط

 ( .4/6ضمًـ زمـ أيقب ايمٗمزويٛمل ) صدوق وم٣ميمف ازمـ أيب ضم٣مسمؿ ( ) ضم٣مسمؿ  

 ( .7/682ضمًـ زمـ أيقب اظمدائٛمل ) طمط  

 ( .0/627( )ذىمر 0/652( ) ذىمر 6/404ضمًـ زمـ أيقب زمـ زي٣مد ايم٘مٛمدي ) ويٗم٣مل صمده / فمقن زمـ زي٣مد( ) ؾمٝمخ  

 ( .4/0( ) ضم٣مسمؿ 613( ) سمؿ 6394ضمًـ زمـ أيقب زمـ فمٌد اهلل احليَمل أزمق فمٌد اهلل ايمُم٣مَمل ) سمخ  

 ( .0/429ضمًـ زمـ أيقب زمـ ه٣مرون ) ذىمر  

 ( .7/690ضمًـ زمـ زمدر زمـ فمٌد اهلل أزمق حمٚمد َمقلم ا ظمقهمؼ زم٣مهلل ) طمط  

 ( .٣4/08مزمٛم٣م ( ) يم٣ًمن ضمًـ زمـ زمُم٣مر أزمق فمعم ايمٌٕمدادي ) وم٣مل أزمق فمروزمف : سمرىمف أصح 

 (.4/08( )يم٣ًمن505ضمًـ زمـ زمُم٣مر زمـ حمٚمد زمـ َمرزوق أزمق حمٚمد ايمري٣من احلٙمٌل راهميض )ت

 ( .0/622( ) ذىمر 3/08ضمًـ زمـ زمْم٥م زمـ ؽمٔمٝمد زمـ فمٌد اهلل ايمزفمٖمراين ) وشمٗم٥م أزمق ايمُمٝمخ ( ) ؾمٝمخ  

 ( .4/08ضمًـ زمـ زم٘مر ايمٔمٌُمٚمل ) جمٜمقل وم٣ميمف َمًٙمٚم٥م ( ) يم٣ًمن  

 ( .388ـ أمحد أزمق فمقم اهلروى ) وشمٗم٥م ا يمٖم٣مرد ( ) خم٤م / ضمًـ زمـ زم٘مر زم 
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امد أزمق زم٘مر ايمٗمرؿمٌل )ت  ًَّ ( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىمت٤م فمٙماًم ىمثغمًا وؽمٚمع احلدي٧م 345ضمًـ زمـ زم٘مر زمـ فمري٤م ايمٗمٝمز ايم

 (.401هم٣مسمًع ومل يزل يْمٙم٤م ايمٔمٙمؿ إلم أن سمقدم...( )صف/

 (.04/30ضمًـ زمـ زمالل أزمق فمقم اظمٗمرئ )فم٣ًمىمر

 ضمًـ زمـ سمٗمل: صقازمف: ضمًكم . 

 ( .0/623ضمًـ زمـ متٝمؿ ايمِمٖم٣مر أزمق فمقم ايمٛمحقي ) ذىمر  

 ( .7/690( ) طمط 628ضمًـ زمـ شمقاب أزمق فمقم ايمتٕمٙمٌل ايمٌٕمدادي ) وشمٗم٥م ا يمدار ومْمٛمل ( ) ت  

 (.7/696ضمًـ زمـ صمحدر ايمِمٝمدٓين أزمق فمقم )طمط

) روى فمٛمف مجع نمٖمغم ووم٣مل ايمذهٌل :اإلَم٣مم اظمحدث ( )  ضمًـ زمـ صمرير زمـ فمٌد ايمرمحـ أزمق فمقم ايمِمقري ايمٌزاز ايمزٞمٌٗمل 

 (.04/336()ؽمغم634( ) ؿم٤م 04/36فم٣ًمىمر 

( ) وم٣مل ايمٔمتٝمٗمل : ىم٣من همٝمف سم٣ًمهؾ ( ـ اؽمؿ صمده حمٚمد ـ سمٗمدم ) يم٣ًمن 472ضمًـ زمـ صمٔمٖمر أزمق ؽمٔمٝمد ا يمًٚم٣ًمر احلردم ) ت  

4/08. ) 

 ( .656ضمًـ زمـ صمٔمٖمر زمـ أمحد ايمديرفم٣م ومقرم ) شمٗم٥م وم٣ميمف أزمق ضمًـ ايمٌٌمي ( ) ؽمٜمؿ  

 ( .04/33ضمًـ زمـ صمٔمٖمر زمـ محزة زمـ حمًـ أزمق حمٚمد إٞمِم٣مري ) فم٣ًمىمر  

 ( .4/08ضمًـ زمـ صمٔمٖمر زمـ ؽمٙمٝمامن ايمّمٌٔمل ) وم٣مل اظمٗمدَمل : ىم٣من ٓ يِمدق ( )يم٣ًمن  

 (.609٘م٣مسم٤م )ٞمٝم٣ًمزمقر/ضمًـ زمـ صمٔمٖمر زمـ فمٌٝمداهلل ايم٘مقدم أزمق حمٚمد ايم 

 ( .7/696( ) همٝمف سم٣ًمهؾ / وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )طمط 472ضمًـ زمـ صمٔمٖمر زمـ حمٚمد أزمق ؽمٔمٝمد احلردم ايمًٚم٣ًمر ) ت  

 ( .368ضمًـ زمـ صمٔمٖمر زمـ َمدرار ) ومط  

 ( .4/08ضمًـ زمـ مجٜمقر ايمٗمٚمل ) ؾمٝمٔمل () يم٣ًمن  

() 4/491( ) ؾمٝمخ 453ٛمف مج٣مفم٥م( )إرؾم٣مد/( )فم691ضمًـ زمـ صمٜمؿ زمـ صمٌٙم٥م زمـ َمِمٗمٙم٥م ايمقاذاري أزمق فمعم ايمتٚمٝمٚمل ) ت  

 ( .572( ) ك 0/620ذىمر

 ( .6/088( ) ؾمٝمخ 0/655ضمًـ زمـ ضم٣مزمس اجلِم٣مص ) ذىمر  

 ( .577ضمًـ زمـ ضم٣مرث وفمٛمف فمٌدان ) ك  

 ( .04/37( ) فم٣ًمىمر 7/414ضمًـ زمـ ضم٣مَمد زمـ ضمًـ أزمق حمٚمد ايمٌٕمدادي إدي٤م ) صدوق / وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ( ) طمط  
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 ( .7/414زمـ َمروان أزمق فمٌد اهلل ايمقراق ) َمُمٜمقر ( ) طمط  ضمًـ زمـ ضم٣مَمد زمـ فمقم 

 ( .7/410( ) طمط 621ضمًـ زمـ ضم٣ٌمب زمـ خمٙمد ايمدوم٣مق أزمق فمعم اظمٗمرئ ) شمٗم٥م وم٣ميمف ايمدار ومْمٛمل () ؽمٜمؿ  

 ضمًـ زمـ ضم٣ٌمش: صقازمف: طمٝم٣مش وؽمٝمٟميت. 

 ( .٣ً04/39مىمر ضمًـ زمـ ضمٌٝم٤م زمـ فمٌد اظمٙمؽ أزمق فمقم احلِم٣مئري ) وشمٗم٥م ازمـ فم٣ًمىمر وازمـ أىمٖم٣مين ( ) فم 

 (.04/56ضمًـ زمـ ضمج٣مج زمـ نم٣ميم٤م زمـ فمٝمًك أزمق فمقم ايمْمػماين ايمزي٣مت )جمٜمقل ضم٣مل/ ح م()فم٣ًمىمر

 ( .6/631ضمًـ زمـ ضمدان ايمرازي ) يمٝمٛمف أزمق ضم٣مسمؿ ( ) يم٣ًمن  

ضمًـ زمـ ضم٣ًمس ـ أو ضم٣ٌمش ـ زمـ حيٝمك زمـ حمٚمد ايمٖمغمازي ايمدهٗم٣من ) ؾمٝمٔمل صمٙمد ( ) وم٣مل أزمق ضمًـ زمـ مح٣مد : ىم٣من ايم٘مالم  

( ) 4/09همٝمف ىمثغم وىم٣من يٓمٜمر إَم٣مٞم٥م ويرَمك زمٕمغم ذيمؽ دم ايمديـ زمٟمَمر فمٓمٝمؿ، ووم٣مل ازمـ إشمغم: ىم٣من َمتٜماًم دم ديٛمف ( ) يم٣ًمن 

 ( .7/416طمط 

 (.04/70ضمًـ زمـ ضمًـ اهل٣مؾمٚمل ايمدَمُمٗمل )فم٣ًمىمر

 (.04/216ضمًـ زمـ ضمًـ زمـ أمحد أزمق ايمٖمّم٣مئؾ ايم٘ماليب )فم٣ًمىمر

 ( .4/09: ٓ أفمرهمف() يم٣ًمن  ضمًـ زمـ ضمًـ زمـ فمْمٝم٥م ) وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ 

 (.7/413()طمط360ضمًـ زمـ ضمًـ زمـ فمقم زمـ َمٛمذر أزمق وم٣مؽمؿ ايمٗم٣م  )صدوق و٣مزمط/ وم٣ميمف اخلْمٝم٤م()ت

 (.666ضمًـ زمـ ضمًـ زمـ حمٚمد احلٙمٝمٚمل اجلرصم٣مين أزمق همّمؾ )ٞمٝم٣ًمزمقر/ 

ضمًـ زمـ ضمًكم ا يمٔمرين ايم٘مقدم اؽمؿ صمده فم٣ٌمس) وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ : مل ي٘مـ زمِمدوق فمٛمدهؿ ووه٣مه ازمـ فمدي وازمـ ضم٣ٌمن، ووم٣مل  

 ( .469( )حتٖم٥م/7/411( )طمط 4/61احل٣مهمظ: َمؼموك ( ) يم٣ًمن 

 (.7/692ضمًـ زمـ ضمًكم أزمق ؽمٔمٝمد اظم٠مدب )طمط

 (.04/80ضمًـ زمـ ضمًكم أزمق فمقم ايمٛمٗمٙمٝمز )فم٣ًمىمر

 (.7/698( )طمط058ق فمقم زمـ أيب هريرة احل٣مهمظ ايمٌٕمدادي ايمُم٣مهمٔمل ) أشمٛمقا فمٙمٝمف ىمثغمًا( )ايمديمٝمؾ/ضمًـ زمـ ضمًكم أزم 

 ( .2/024ضمًـ زمـ ضمًكم اجلحدري ) ضم٤م  

 ضمًـ زمـ ضمًكم اهلٚمداين اؽمؿ صمده مح٘م٣من.

 (.7/698()طمط435ضمًـ زمـ ضمًكم زمـ أيب هريرة ؽمٌؼ ومري٣ًٌم )ت
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ٕزهري: يمٝمس زمًمء، ووم٣مل احل٣مهمظ: هذا ايمرصمؾ َمـ أىم٣مزمر ضمًـ زمـ ضمًكم زمـ ضم٘مامن أزمق فمقم اهلٚمذاين )وم٣مل ا

 (.4/60( )يم٣ًمن468( )حتٖم٥م/7/409ايمٖمٗمٜم٣مء()طمط

 ( .4/60( )يم٣ًمن 4/2ضمًـ زمـ ضمًكم زمـ فم٣مصؿ اهلًٛمج٣مين ) ىمذزمف أزمق ضم٣مسمؿ ( ) ضم٣مسمؿ  

 ؽمٌؼ خمتٌمًا.  ضمًـ زمـ ضمًكم زمـ فم٣ٌمس زمـ همّمؾ أزمق فمقم ازمـ دوَم٣م ايمٛمٔم٣مرم ايمٔمرين ) سم٘مٙمٚمقا همٝمف ووه٣مه ( هق ايمٔمرين 

 (.7/499()صدوق وم٣ميمف أزهري ووشمٗمف ايمٔمتٝمٗمل()طمط316ضمًـ زمـ ضمًكم زمـ فمقم زمـ فم٣ٌمس أزمق حمٚمد ايمٛمقزمختل )ت

 ( .04/77( فم٣ًمىمر 7/697ضمًـ زمـ ضمًكم زمـ فمعم زمـ فمٌد اهلل أزمقفمقم ايمِمقاف ايمره٣موي )وشمٗم٥م اخلْمٝم٤م ( ) طمط  

 (.7/698ضمًـ زمـ ضمًكم زمـ حمٚمد أزمق فمقم ايمتٚمٝمٚمل )طمط

 (.04/79ـ ضمًكم زمـ حمٚمد أزمق حمٚمد ايمِمقدم ايم٘ماليب )فم٣ًمىمرضمًـ زم

 (.661( )ٞمٝم٣ًمزمقر/434ضمًـ زمـ ضمًكم زمـ حمٚمد ايمٔم٣مزمد أزمق فمقم ايمٗم٣مري ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ت 

()صدوق وم٣ميمف 306ضمًـ زمـ ضمًكم زمـ حمٚمد زمـ ضمًكم أزمق حمٚمد اإلؽمؼمازم٣مذي )ت

 (.04/78()فم٣ًمىمر7/411اخلْمٝم٤م()طمط

 (.04/81أزمق حمٚمد ازمـ زمٙمخل )فم٣ًمىمرضمًـ زمـ ضمًكم زمـ حيٝمك زمـ زىمري٣م 

 ( .6515( ) سمخ 4/8ضمًـ زمـ ضمِمكم ايمٔمٛمػمي أزمق فمٌٝمد اهلل زمـ ضمًـ ايمٌٌمي ) ودم اجلرح / ازمـ ضمًكم ( ) ضم٣مسمؿ  

 ( .2/020ضمًـ زمـ ضمِمكم زمـ أيب احلر زمـ طمُمخُم٣مش ايمٔمٌدي ) ضم٤م  

 (.04/80( )فم٣ًمىمر418)صف/ضمًـ زمـ ضمٖمص زمـ ضمًـ أزمق فمقم ايمٌٜمراين إٞمديمز فمٛمف أمحد زمـ َمِمقر اظمٕمريب 

 (.7/693( )طمط641ضمًـ زمـ ضم٘مؿ أزمق فمقم ايمٗمْمرزمقم )جمٜمقل ضم٣مل()ت

 (.31ضمًـ زمـ ضم٘مؿ ايمٌٕمدادي )جمٜمقل()ذيؾ 

 ضمًـ زمـ ضم٘مؿ زمـ ضمًـ صقازمف ضمًكم . 

ضمًـ زمـ ضم٘مؿ زمـ ؿمٜمامن أزمق ؽمٔمٝمد ايمٌٌمي ) وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ : يمٝمس زمذاك َمّمْمرب ووم٣مل ايمذهٌل: سم٘مٙمؿ همٝمف ومل يؼمك( )  

 (.6/727()ضم٣ٌمن4/64( )يم٣ًمن 4/7 ضم٣مسمؿ

 ( .4/7( ) ضم٣مسمؿ 6519ضمًـ زمـ ضم٘مٝمؿ زمـ ضم٣مرث فمـ أزمٝم٥م ) سمخ  

 ( .4/2( ) ضم٣مسمؿ 619ضمًـ زمـ ضم٘مٝمؿ زمـ ؿمٜمامن أزمق ضم٘مٝمؿ ايمٔمٌدي ايم٣ٌمرومل ) شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم ( ) ؾم٣م  

 ( .27ضمًـ زمـ مح٣مد زمـ محران ايمٔمْم٣مر اظمروزي ) زوائد  
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 (.457( )إرؾم٣مد/0/634ضمًـ زمـ مح٣مد زمـ همّم٣ميم٥م ايمُٗمرئمل ايمِمغمدم أزمق فم٣ٌمس ايمٖمّمقم )جمٜمقل ضم٣مل( )دفم٣مء  

 ( .7/414ضمًـ زمـ محدان زمـ داود أزمق فمعم إٞمامؿمل ) جمٜمقل ضم٣مل () طمط  

 (.660( )ٞمٝم٣ًمزمقر/447ضمًـ زمـ محُم٣مذ زمـ ؽمختقيف زمـ ٞمٌم أزمق حمٚمد ايمتٚمٝمٚمل ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ت 

 ( .4/8قدم ) ضم٣مسمؿ ضمًـ زمـ محٝمد ايم٘م 

 ( .4/64ضمًـ زمـ محٝمد زمـ أمحد زمـ فمعم أزمق وم٣مؽمؿ ايمٌٕمدادي ) يم٣ًمن  

 ( .6501ضمًـ زمـ محٝمد فمـ أيب ؽمٔمٝمد إؽمدي هق ايم٘مقدم إول ) سمخ  

 ( .4/64ضمًـ زمـ طم٣مرصم٥م فمـ زمن طم٣مدم ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ ) ٓ شمٗم٥م وٓ َمٟمَمقن وم٣ميمف احل٣مهمظ () يم٣ًمن  

 ( .8/074ري ) ضم٤م ضمًـ زمـ طم٣ميمد ايمٝمُم٘م 

 ( .4/01ضمًـ زمـ طم٣ميمد زمـ زم٣مب ايمٗمرئمل) ضم٣مسمؿ  

 (..094( )فمٙمامء 469( ) فمٛمف مج٣مفم٥م ( ) ومط 420ضمًـ زمـ طمي زمـ فمٌد اهلل إؽمٝمقؿمل ) ت  

 ضمًـ زمـ طمٙمػ زمـ ؽمٙمٝمامن اجلرصم٣مين اخلٙمٗم٣مين  . 

 ( .4/63( ) يم٣ًمن 4/01ضمًـ زمـ طمٙمٝمٖم٥م أزمق فمٚمران ايمٌٌمي ) جمٜمقل () ضم٣مسمؿ  

 ( .8/079ـ طمٙمٝمؾ احلٙمٌل ) ضم٤م ضمًـ زم 

 ( .621/ ( ) ؿم٤م 7( ) صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ( ) طمط 691ضمًـ زمـ طمٙمٝمؾ زمـ ضمًكم زمـ فمعم أزمق فمعم ايمٔمٛمزي ) ت  

ضمًـ زمـ طمٝم٣مش زمـ حيٝمك زمـ حمٚمد أزمق حمٚمد احلامين ايمدهٗم٣من ايم٘مقدم )وم٣مل ازمـ ؽمٖمٝم٣من: ىم٣من يرَمك زمٕمغم ذيمؽ دم ايمديـ زمٟمَمر  

 ( ؽمٌؼ دم ازمـ ضم٣ًمس.7/416( )طمط455َمتٜماًم دم ديٛمف..( )إرؾم٣مد/ فمٓمٝمؿ. ووم٣مل ازمـ أشمغم: ىم٣من

 ( .7/415ضمًـ زمـ طمغم زمـ فمٌد اهلل أزمق فمقم اخلقارزَمل ) جمٜمقل ضم٣مل ( ) طمط  

 ( .04/84ضمًـ زمـ داود أزمق حمٚمد ايمثٗمٖمل ) فم٣ًمىمر  

 ( .4/04ضمًـ زمـ داود ايمِمٝمدٞم٣مين أزمق فمالء ايمرازي ) صدوق وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ () ضم٣مسمؿ  

 ( .8/077ـ داود اظمٛم٘مدري ) ضم٤م ضمًـ زم 

 ( .7/417( ) طمط 349ضمًـ زمـ داود زمـ زم٣مؾم٣مد زمـ داود أزمق ؽمٔمٝمد اظمٌمي ) وشمٗم٥م اخلْمٝم٤م ( ) ت  

 ( .4/06ضمًـ زمـ داود زمـ فمٌد اهلل اجلٔمٖمري ) ضم٣مسمؿ  
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ًٛم٥م( ضمًـ زمـ داود زمـ فمعم زمـ فمٝمًك أزمق فمٌد اهلل ايمٔمٙمقي)أشمٛمك فمٙمٝمف احل٣مىمؿ وىم٣من َمٔمٓماًم يمٙمِمح٣مزم٥م وأئٚم٥م ايم 

 ( .7/452( ) طمط 432)ٞمٝم٣ًمزمقر/

 ( .4/06() ضم٣مسمؿ 7/452ضمًـ زمـ داود زمـ َمٜمران أزمق زم٘مر اظم٠مدب ) صدوق وم٣ميمف ازمـ أيب ضم٣مسمؿ ( ) طمط  

 ( .4/631( ) يم٣ًمن 4/06ضمًـ زمـ دفم٣مَم٥م ) جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ () ضم٣مسمؿ  

ضمًـ زمـ ديٛم٣مر أزمق ؽمٔمٝمد ايمتٚمٝمٚمل ـ وهق ازمـ واصؾ وديٛم٣مر اؽمؿ زوج أَمف ) ىمذزمف أزمق طمٝمثٚم٥م ونمغمه، ووم٣مل احل٣مهمظ: واه ( )  

 ( .440( )حتٖم٥م/4/63يم٣ًمن 

 (.4/41ضمًـ زمـ ذي ايمٛمقن زمـ أيب ايمٗم٣مؽمؿ أزمق اظمٖم٣مطمر ايمٛمٝم٣ًمزمقري َمٔمتزرم )يم٣ًمن

 ( .4/03ؿ ضمًـ زمـ راهمع زمـ فمعم زمـ أيب راهمع ) جمٜمقل ضم٣مل () ضم٣مسم 

 ( .04/83ضمًـ زمـ رصم٣مء زمـ أيب وح٣مك أزمق فمعم احلِم٣مري ) فم٣ًمىمر  

 ( .4/03( ) ضم٣مسمؿ 4/67ضمًـ زمـ رزيـ ىمقدم فمـ ازمـ صمري٨م ) وم٣مل ايمذهٌل : همٝمف صمٜم٣ميم٥م ( ) يم٣ًمن  

ضمًـ زمـ رؾمٝمد فمـ ازمـ صمري٨م ) نمٚمزه ازمـ أيب ضم٣مسمؿ ويمٝمٛمف ايمذهٌل ووم٣مل ايمٔمٗمٝمقم : دم ضمديثف وهؿ وحيدث زمٚمٛم٣مىمغم ( ) ضم٣مسمؿ  

 ( .4/68() يم٣ًمن 4/03

ضمًـ زمـ رؾمٝمؼ ايمٔمً٘مري اظمٌمي ) شمٗم٥م وم٣ميمف ايمدار ومْمٛمل ونمغمه وأٞم٘مر فمٙمٝمف ايمدارومْمٛمل أٞمف ىم٣من يِمٙما دم ىمت٣مزمف ووم٣مل أزمق  

 (.097( )فمٙمامء 021( )ايمديمٝمؾ/4/68يمٝمٛمف فمٌد ايمٕمٛمل زمال ضمج٥م( ) يم٣ًمن فم٣ٌمس ايمٛمح٣مس: شمٗم٥م، و

 ( .4/69ضمًـ زمـ رىمزوان ايمٖم٣مرد )سم٣ميمػ()يم٣ًمن  

 ( 4/05ضمًـ زمـ ززمروم٣من أزمق طمزرج ايم٘مقدم ) ؾمٝمخ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( ) ضم٣مسمؿ  

 ( .4/69ضمًـ زمـ زريؼ أزمق فمعم ايمْمٜمقي ايم٘مقدم ) نمٚمزه ازمـ فمدي ووه٣مه ازمـ َمٛم٣مدى وايمٔمٗمٝمقم ( )يم٣ًمن  

 ( .7/407ضمًـ زمـ زىمري٣م زمـ أؽمد أزمق فمعم ايمً٘مري ) جمٜمق ل ضم٣مل ( ) طمط  

 ( .6/41ضمًـ زمـ زىمري٣م َمـ أفمكم دززمف ) جمٜمقل وم٣ميمف َمًٙمٚم٥م () يم٣ًمن  

 (.4/41احلًـ زمـ زهرة زمـ احلًـ زمـ زهرة )وم٣مل احل٣مهمظ: ىم٣من أدي٣ًٌم هم٣مواًل...( )يم٣ًمن

 ( .4/41ٝمٔمل ( ) يم٣ًمن ضمًـ زمـ زي٣مد ايمّمٌل َمقٓهؿ ايم٘مقدم ايمٔمْم٣مر ) ؾم 

 (.4/40ضمًـ زمـ زي٣مد ايم٘مقدم أزمق ويمٝمد ايمِمٝمٗمؾ ) ؾمٝمٔمل ( ) يم٣ًمن  

 ( .4/41ضمًـ زمـ زي٣مد ايمٙم٠ميم٠مي ايم٘مقدم ) ىمذزمف ئمٗمقب وايمٔمٗمٝمقم ونمغممه٣م ( ) يم٣ًمن  
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 (.6880زي٣مد فمـ فم٘مرَم٥م )سمخ زمـ ضمًـ 

 (.04/90ضمًـ زمـ زيد أزمق فمقم ايمِمقدم )فم٣ًمىمر

 (.664يمٌخ٣مري )ٞمٝم٣ًمزمقر/ضمًـ زمـ زيد ايم٘م٣مسم٤م أزمق حمٚمد ا 

 ( .7/419ضمًـ زمـ زيد زمـ ضمًـ زمـ فمقم زمـ أيب ؿم٣ميم٤م أزمق حمٚمد اهل٣مؾمٚمل ) َمُمٜمقر ( ) طمط  

 ( .7/404ضمًـ زمـ زيد زمـ ضمًـ زمـ حمٚمد اجلٔمٖمري ) َمٔمروف ( ) طمط  

 (.663( ) أشمٛمك فمٙمٝمف احل٣مىمؿ( )ٞمٝم٣ًمزمقر/439ضمًـ زمـ ؽم٣مزمقر أزمق فمقم ايمْمػمي اظمٖمٝمد ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ت 

 ( .4/05() ضم٣مسمؿ 6561( ) سمخ 2/023ؽم٣ممل زمـ أيب اجلٔمٝمد إؾمجٔمل ) ص٣ميما وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم ( ) ضم٤م  ضمًـ زمـ 

 ( .7/467ضمًـ زمـ هي زمـ ؽمٜمؾ أزمق فمعم ايمٔمْم٣مر احلريب ) وشمٗم٥م اخلْمٝم٤م ( ) طمط  

 ( .4/40( ) يم٣ًمن 087ضمًـ زمـ ؽمٔمد أزمق فمعم اظمٔمتزرم فمـ ايمدزمري ) سم٣ميمػ ( )ؤمٝمػ وم٣ميمف احليَمل( )فمٙمامء  

 ( .4/02ًـ زمـ ؽمٔمد ايم٣ٌمهقم ) ضم٣مسمؿ ضم 

 ( .4/02ضمًـ زمـ ؽمٔمد ايمٌزاز اظمخرَمل ) صدوق ( ) صقازمف / ازمـ ؽمٔمٝمد ( ) ضم٣مسمؿ  

 ( .639( ) ؽمٜمؿ 4/02ضمًـ زمـ ؽمٔمٝمد أزمق َمٔممم ايمدارَمل ) شمٗمف وم٣ميمف ايمدار ومْمٛمل ( ) ضم٣مسمؿ  

 ( .658ضمًـ زمـ ؽمٔمٝمد إصٌٜم٣مين ) شمٗمف وم٣ميمف ايمدار ومْمٛمل () ؽمٜمؿ  

 ( .0/670ايمزفمٖمراين أزمق فمقم ايمٗمٛمْمري ) ذىمر ضمًـ زمـ ؽمٔمٝمد 

( ) ؤمٝمػ وم٣ميمف ازمـ َمردوي٥م ونمغمه ( ) يم٣ًمن 470ضمًـ زمـ ؽمٔمٝمد زمـ صمٔمٖمر زمـ همّمؾ أزمق فم٣ٌمس ايمٔم٣ٌمداين اظمٗمرئ ) ت  

 ( .04/94( ) فم٣ًمىمر 4/46

 ( .04/95ضمًـ زمـ ؽمٔمٝمد زمـ ضمًـ زمـ ضم٣مرث أزمق وم٣مؽمؿ ايمٗمرر احل٣مهمظ ) فم٣ًمىمر  

 ( .7/462( ) طمط 464ضمًـ زمـ ؽمٔمٝمد زمـ ضمًـ زمـ يقؽمػ أزمق وم٣مؽمؿ ايمقراق اظمرورذي ) شمٗمف وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( ) ت  

 (.7/463ضمًـ زمـ ؽمٔمٝمد زمـ فمٌد اهلل أزمق حمٚمد ازمـ زمًت٣من ايمٖم٣مرد ايمٌزاز ) صدوق وم٣ميمف ازمـ أيب ضم٣مسمؿ ( ) طمط  

 ( .04/92ضمًـ زمـ ؽمٔمٝمد زمـ فمٌد اهلل زمـ زمٛمدار أزمق فمعم ايمُم٣مسم٣مين ) فم٣ًمىمر  

 (.7/465ضمًـ زمـ ؽمٔمٝمد زمـ َم٣مه٣من أزمق فمقم ايمٗمْم٣من ايمِمقدم )طمط

 (.04/97ضمًـ زمـ ؽمٔمٝمد زمـ حمٚمد زمـ ؽمٔمٝمد أزمق فمقم ايمٔمْم٣مر )فم٣ًمىمر

 (.7/465ضمًـ زمـ ؽمٔمٝمد زمـ َمٜمران أزمق فمقم ايمِمٖم٣مر اظمٗمرئ )ىمت٤م ايمٛم٣مس فمٛمف()طمط
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 (.4/44ضمًـ زمـ ؽمٖمٝم٣من آطمر ) يم٣ًمن  

 ( .4/02سمؿ () ضم٣م6/656ضمًـ زمـ ؽمٖمٝم٣من إؽمدي ) يم٣ًمن  

( ) 414ضمًـ زمـ ؽمٖمٝم٣من ايمٖمًقي ـ أو ايمٛمًقي ـ وهق ازمـ ؽمٖمٝم٣من زمـ فم٣مَمر زمـ فمٌد ايمٔمزيز أزمق فم٣ٌمس ايمُمٝم٣ٌمين اخلراؽم٣مين ) ت  

 (.6/771()ضم٣ٌمن4/46شمٗمف َمًٛمد فمديؿ ايمٛمٓمغم وم٣ميمف ايمذهٌل ( ) يم٣ًمن 

 ( .4/02ضمًـ زمـ ؽمٖمٝم٣من ايمٛم٣ًمئل ) صدوق وم٣ميمف ازمـ أيب ضم٣مسمؿ ( ) ضم٣مسمؿ  

 ( .٣4/46من فمـ فمٚمر زمـ فمٌد ايمٔمزيز ) يم٣ًمن ضمًـ زمـ ؽمٖمٝم 

 ( .6/656ضمًـ زمـ ؽم٘مـ فمـ إفمٚمش ) َمٛم٘مر احلدي٧م وم٣ميمف أمحد وؤمٖمف آطمرون ( ) يم٣ًمن  

 ( هق ازمـ ؽم٘مـ اظمتٗمدم.7/464ضمًـ زمـ ؽم٘مكم زمـ فمٝمًك أزمق َمٛمِمقر ايمٌٙمدي ) طمط  

 (.77( )ىمؼ 7/462ضمًـ زمـ ؽمالم زمـ مح٣مد زمـ أزم٣من أزمق فمقم ايمًقاق )وم٣مل ايمدارومْمٛمل: شمٗم٥م صدوق()طمط

 (.4/47( )َمُمٜمقر( )يم٣ًمن544ضمًـ زمـ ؽمالَم٥م اظمٛمٌجل ٞمزيؾ زمٕمداد )ت

 ( .553ضمًـ زمـ ؽمٙمامن زمـ َمٖمتل أزمق فمقم ) خم٤م / 

 (.443( )حتٖم٥م/4/43هـ( )وشمٗمف ازمـ يقٞمس واحل٣مهمظ()يم٣ًمن 620)ت  –ومٌٝمْم٥م  –ضمًـ زمـ ؽمٙمٝمامن  

 ( .0/627ضمًـ زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ محزة إصٌٜم٣مين ) ذىمر  

 (.04/012()فم٣ًمىمر499ؽمٙمٝمامن زمـ طمغم أزمق فمقم إٞمِم٣مري )وصٖمقه زم٣محلٖمظ( )تضمًـ زمـ 

 (.04/017ضمًـ زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ داود أزمق حمٚمد ايمٌٔمٙمٌ٘مل )فم٣ًمىمر

 (.04/018()وم٣مل ازمـ يقٞمس شمٗم٥م ضم٣مهمظ()فم٣ًمىمر620ضمًـ زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ ؽمالم أزمق فمقم ايمٖمزاري اظمٌمي )ت

/ 03( ) ؽمغم 7/467( ) شمٗمف وم٣ميمف ايمدار ومْمٛمل ( ) طمط 410ي ) ت ضمًـ زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ ٞم٣مهمع ايمدارَمل أزمق َمٔممم ايمٌٌم 

038 . ) 

 (.4/02ضمًـ زمـ ؽمٙمٝمامن فمـ فمٚمر )ضم٣مسمؿ  

 (.8/076ضمًـ زمـ ؽمٜمرب أزمق فمقم )ضم٤م  

 (.7/077ضمًـ زمـ ؽمٜمؾ أزمقفمقم اجلٔمٖمل )ضم٤م  

 (.6/810()ضم٣ٌمن4/07ضمًـ زمـ ؽمٜمؾ اجلٔمٖمري )روى فمٛمف أزمقزرفم٥م ومج٣مفم٥م()ضم٣مسمؿ  

 (.٣6/461مط روى فمٛمف َمْمكم )إٞم٣ًمباحلًـ زمـ ؽمٜمؾ احلٛم
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 .(445)حتٖم٥م/ (8/080)ضم٤م )وم٣مل احل٣مهمظ دم ؽمٛمد هذا همٝمف: إؽمٛم٣مده صحٝما(  ضمًـ زمـ ؽمٜمؾ اخلٝم٣مط 

 (.583ضمًـ زمـ ؽمٜمؾ ايمٙم٣ٌمد )ك  

 (.84)ىمؼ  –اؽمؿ صمده فمٌد ايمٔمزيز–ضمًـ زمـ ؽمٜمؾ اظمجقز )صدوق وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل(  

 (.459ضمًـ زمـ ؽمٜمؾ زمـ ضمري٧م اظمٌمي )إرؾم٣مد/ 

( 421فمـ أمحد زمـ َمٛمِمقر( )إرؾم٣مد/ -ضمًـ زمـ ؽمٜمؾ زمـ ؽمٔمٝمد زمـ َمٜمران إهقازي )وم٣مل اإلؽمامفمٝمقم: ضمدشمٛم٣م زمخػم َمٛم٘مر 

 ( .4/43)يم٣ًمن 

( )ضم٤م 84( )صدوق وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل ووم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن: رزمام أطمْمٟم () ىمؼ 691ضمًـ زمـ ؽمٜمؾ زمـ فمٌد ايمٔمزيز اظمجقز )ت  

 (.420( )إرؾم٣مد/637( )ؿم٤م 584( )ك 8/080

 (.7/409ًـ زمـ ؽمٜمؾ زمـ فمٌد اهلل أزمق حمٚمد )طمط ضم 

 (.7/464ضمًـ زمـ ؽمٜمٝمؾ فمـ إؽمح٣مق إزرق )طمط

 (.0/658()ذىمر 4/075ضمًـ زمـ ؾم٣مذان أزمق فمْمٝم٥م اخلراؽم٣مين )ؾمٝمخ  

 (.0/625ضمًـ زمـ ؾم٣مذة )ذىمر 

 (.4/45ضمًـ زمـ ؾمٌؾ ايم٘مرَمٝمٛمل )ىمذزمف ؽمٜمؾ زمـ ؾم٣مذويف( )يم٣ًمن  

 (.4/45ضمًـ زمـ ؾمٌؾ زمـ ؾم٣مذويف )يم٣ًمن  

 (.4/45( )يم٣ًمن 4/07ًـ زمـ ؾمٌؾ وفمٛمف ازمـ أيب ؾمٝم٥ٌم )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ ضم 

( )طمط 8/076ضمًـ زمـ ؾمٌٝم٤م ايمٌٕمدادي أزمق فمقم اظم٠مدب)ووم٣مل ايمدارومْمٛمل أطم٣ٌمري ئمتػم زمف ويمٝمس زم٣ميمٗمقي()ضم٤م  

7/468.) 

 (.4/45)يم٣ًمن  –ذي ومٌٙمف هق ايم –ضمًـ زمـ ؾمٌٝم٤م اظم٘مت٤م اظمٔمٙمؿ )وم٣مل ازمـ فمدي: ضمدث زم٣ميمٌقاؿمٝمؾ وؤمٖمف ايمدارومْمٛمل(  

 (.4/47ضمًـ زمـ ؾمداد اجلٔمٖمل )جمٜمقل همٝمف ٞمٓمر وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )يم٣ًمن  

 (.582ضمًـ زمـ ؾمٗمٝمؼ )ك  

 (.2/028ضمًـ زمـ ؾمٗمٝمؼ زمـ حمٚمد زمـ ديٛم٣مر زمـ َمُمٔم٤م )ضم٤م  

 (.7/469( )طمط 368ضمًـ زمـ ؾمٜم٣مب زمـ ضمًـ زمـ فمقم أزمق فمقم ايمٔم٘مػمي )وشمٗمف ايمػموم٣مين( )ت  

 (.04/003 ضمًـ زمـ ؾمقذب )فم٣ًمىمر 
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 (.4/42ضمًـ زمـ ص٣مزمر ايم٘م٣ًمئل )َمٛم٘مر احلدي٧م وم٣ميمف ازمـ ضم٣ٌمن( )يم٣ًمن  

 ضمًـ زمـ ص٣ميما ايمٌٌمي :هق ازمـ فمقم ازمـ زىمري٣م زمـ ص٣ميما يٟميت . 

 (.4/42ضمًـ زمـ ص٣ميما زمـ أؽمقد )سم٣ميمػ( )يم٣ًمن  

 (.04/005ضمًـ زمـ ص٣ميما زمـ نم٣ميم٤م ايمٗمٝمناين )فم٣ًمىمر  

 (.4/08ضمًـ زمـ ص٣ٌمح فمـ فمْم٣مء )ضم٣مسمؿ  

 (.7/446)طمط  –ازمـ هري٥ًم  –ضمًـ زمـ صٌٝما زمـ فمٌد اهلل أزمق فمقم اظم٠مدب  

 (.4/08ضمًـ زمـ صٕمدي فمـ داود زمـ يزيد )ضم٣مسمؿ  

 (.4/47ضمًـ زمـ صٜمٝم٤م فمـ فمْم٣مء )وم٣مل ايمذهٌل ٓ يدري َمـ هق()يم٣ًمن  

 (.04/007ضمًـ زمـ ؿمٖم٨م زمـ صمػ أزمق َمٓمٖمر ايمٖمرنم٣مين )فم٣ًمىمر  

 (.4/47ضمًـ زمـ ؿمٝم٤م ايمٌٙمخل )وم٣مل ايمدارومْمٛمل: ىمذاب( )يم٣ًمن  

 (.4/49)يم٣ًمن  ( -يٟميت  –ضمًـ زمـ فم٣مصؿ أزمق ؽمٔمٝمد ايمٔمدوي)ايم٘مذاب وهق ضمًـ زمـ فمقم  

 (.587( )ك 7/497( )طمط 689خلْمٝم٤م()ت ا)شمٗمف وم٣ميمف  –اجلامل  –ضمًـ زمـ فم٣ٌمس زمـ أيب َمٜمران أزمق فمقم اظمٗمري ايمرازي  

 (.4/49ٔم٣مَمري ايمرازي )َمؼموك( )يم٣ًمن ضمًـ زمـ فم٣ٌمس زمـ ضمريش ايم 

 (.04/009ًٝمٛمل )فم٣ًمىمر احلضمًـ زمـ فم٣ٌمس زمـ ضمًـ زمـ ضمًكم  

 (.7/497ضمًـ زمـ فم٣ٌمس زمـ فمٌد اهلل زمـ َمٕمغمة أزمق فمقم اجلقهري )طمط  

 (.7/497ضمًـ زمـ فم٣ٌمس زمـ همّمؾ أزمق فمقم ايمُمغمازي )طمط  

روى فمٛمف مجع همٝمٜمؿ َمـ يٛمتٗمل ووم٣مل ايمذهٌل: اظمًٛمد اظمٔمٚمر ()682ضمًـ زمـ فمٌد إفمعم زمـ إزمراهٝمؿ زمـ فمٌٝمداهلل إزمٛم٣موي )ت  

 (.639()ؿم٤م 424َم٣م فمٙمٚم٦م زمف زمٟمؽم٣ًم( )إرؾم٣مد/

 (.4/31ضمًـ زمـ فمٌد احلٚمٝمد ايم٘مقدم )وم٣مل ايمذهٌل: ٓ يدري َمـ هق()يم٣ًمن  

 (.668ضمًـ زمـ فمٌد احلٚمٝمد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ ضمًكم أزمق ؽمٔمٝمد احل٣مىمؿ ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ٞمٝم٣ًمزمقر/ 

 (.8/079محـ اإلضمتٝم٣مؿمل )اؽمؿ صمده فم٣ٌمد()ضم٤م ضمًـ زمـ فمٌد ايمر 

 (.4/63ضمًـ زمـ فمٌد ايمرمحـ ايمُم٣مَمل وفمٛمف ومت٣مدة )ضم٣مسمؿ  

 (.4/30()يم٣ًمن 4/63ضمًـ زمـ فمٌد ايمرمحـ ايم٘م٣مسم٤م )جمٜمقل/وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ  
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 (.7/467ضمًـ زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ ضمًـ ايمٛمٜم٣موٞمدي ايمٌزار أزمق حمٚمد )طمط  

 (.7/447هٝمثؿ أزمق آضمتٝم٣مؿمل )وه٣مه ازمـ فمدي()طمطضمًـ زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ فم٣ٌمد زمـ 

 (.4/63()ضم٣مسمؿ 6562ضمًـ زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ فمري٣من احل٣مرشمل أزمق حمٚمد )جمٜمقل ضم٣مل()سمخ 

 (.0/657()ذىمر 4/063( )ؾمٝمخ 624ضمًـ زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ فمٚمر زمـ يزيد ايمزهري )ت  

 (.4/64()ضم٣مسمؿ 3564ضمًـ زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ فمقف ايمٗمرر ايمٌٌمي )سمخ  

 (.4/63()ضم٣مسمؿ 8/078ضمًـ زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ ازمـ أيب يمٝمعم )صدوق وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٤م  

 (.387ضمًـ زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ حمٚمد زمـ فمٌدان أزمق فمقم ايميير )خم٤م  

 (.0/623ضمًـ زمـ فمٌد ايمرضمٝمؿ أزمق فمٌد اهلل )ذىمر  

 (.588د زمـ فمٌد اهلل زمـ رزيـ )ك ضمًـ زمـ فمٌد ايمِمٚمد أزمق ؽمٔمٝمد ايمٗمٜمٛمدري وهق ازمـ فمٌد ايمِمٚم 

 (.7/449ضمًـ زمـ فمٌد ايمٔمزيز اهل٣مؾمٚمل )طمط  

 (.4/36ضمًـ زمـ فمٌد ايمٕمٖم٣مر )يم٣ًمن  

 (.7/431()طمط 461ضمًـ زمـ فمٌد اهلل أزمق وم٣مؽمؿ أطمل فمٝم٣مش )ت  

 (.4/49ضمًـ زمـ فمٌد اهلل ايمثٗمٖمل )َمٛم٘مر احلدي٧م( )هق ازمـ فمٌد اهلل زمـ فمْمٝم٥م/سمٗمدم()يم٣ًمن  

 (.4/66دَمُمٗمل )ضم٣مسمؿ ضمًـ زمـ فمٌد اهلل ايم 

 (.4/66( )ضم٣مسمؿ 2/020ضمًـ زمـ فمٌد اهلل ايمٗمِم٣مب فمـ ازمـ فمٚمر )ضم٤م  

 (.447ضمًـ زمـ فمٌد اهلل ايم٘مقدم فمـ فمٌد ايمرزاق )وم٣مل احل٣مهمظ: ؤمٝمػ( )حتٖم٥م/

 (.4/31ضمًـ زمـ فمٌد اهلل زمـ إزمراهٝمؿ زمـ َمٛمِمقر ايم٣ٌميمز )وم٣مل َمًٙمٚم٥م: يمف أضم٣مدي٧م َمٛم٣مىمغم سم٘مٙمؿ ايمٛم٣مس همٝمف()يم٣ًمن  

 (.4/64ضمًـ زمـ فمٌد اهلل زمـ ضمرب اظمِمٝميص ايمٔمٌدي ىمقدم )صدوق وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ  

 (.04/064ضمًـ زمـ فمٌد اهلل زمـ ضمًـ أزمق فمقم اخلتقم )فم٣ًمىمر  

 (.04/066ضمًـ زمـ فمٌد اهلل زمـ ضمًـ زمـ ؽمٔمٝمد أزمق ؽمٔمٝمد اخلزافمل )فم٣ًمىمر  

 (.548ضمًـ زمـ فمٌد اهلل زمـ ضمًـ زمـ فمقم أزمق ؽمٔمد ايمٗمْم٣من )خم٤م  

 (.7/431ًـ زمـ فمٌد اهلل زمـ محدون أزمق وم٣مؽمؿ ايمٌزار )طمط ضم 

 (.4/31( )يم٣ًمن 0/676( )ذىمر 684ضمًـ زمـ فمٌد اهلل زمـ ؽمٔمٝمد أزمق أمحد ايمٔمً٘مري )ت  
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 (.04/063ضمًـ زمـ فمٌد اهلل زمـ ؽمٔمٝمد زمـ فمٌٝمداهلل أزمق فمقم ايم٘مٛمدي )فم٣ًمىمر  

 (.7/430ضمًـ زمـ فمٌد اهلل زمـ ؽمٗمالب )طمط

 (.04/065أزمق فمقم ايمٔمرومل )فم٣ًمىمر  ضمًـ زمـ فمٌد اهلل زمـ ؽمٙمامن 

 (.07/540ضمًـ زمـ فمٌد اهلل زمـ ؽمٝمٛم٣مء ايمٖمٝمٙمًقف)سم٣ميمػ()ؽمغم 

 (.347ضمًـ زمـ فمٌد اهلل زمـ ص٣ميما اإلصْمخري )ومط  

 (.7/341ضمًـ زمـ فمٌد اهلل زمـ فمٌد ايمرمحـ أزمق فمقم اإلؽم٘م٣مدم )طمط  

 (.589( )ك 4/49يم٣ًمن ضمًـ زمـ فمٌد اهلل زمـ فمْمٝم٥م ايمًٔمدي ايمثٗمٖمل )َمٛم٘مر احلدي٧م وم٣ميمف ازمـ فمدي( ) 

 (.7/431( )طمط 465ضمًـ زمـ فمٌد اهلل زمـ فمقم زمـ حمٚمد أزمق حمٚمد إَمقي )ت  

 (.7/636ضمًـ زمـ فمٌد اهلل زمـ فمٚمر أزمق فمقم ايم٘مرَمٝمٛمل )طمط  

 (.4/64( )ضم٣مسمؿ 4/31ضمًـ زمـ فمٌد اهلل زمـ َم٣ميمؽ زمـ ضم٣مرث )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )يم٣ًمن  

 (.7/430حمٚمد ايمٛمًقي )جمٜمقل ضم٣مل( )طمط ضمًـ زمـ فمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ فمٝمًك أزمق

 (.7/430()َمُمٜمقر()طمط428ضمًـ زمـ فمٌد اهلل زمـ َمرززم٣من أزمق ؽمٔمٝمد ايمٗم٣م  ايمًغمادم ايمٛمحقي )ت

 (.04/065ضمًـ زمـ فمٌد اهلل زمـ َمٛمِمقر زمـ ضمٌٝم٤م أزمق فمقم إٞمْم٣مىمل ايم٣ٌميمز )روى فمٛمف مجع()فم٣ًمىمر

 (.٣04/067مىمر ( )فم505ًضمًـ زمـ فمٌد اهلل زمـ ٞمٌم أزمق فمقم ايمُم٣مر )خم٤م  

 (.04/068ضمًـ زمـ فمٌد اهلل زمـ يزيد زمـ متٝمؿ ايمًٙمٚمل )فم٣ًمىمر

 (.04/069()فم٣ًمىمر 4/66ضمًـ زمـ فمٌد اهلل َمقلم زمٛمل ه٣مؾمؿ )وفمٛمف أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ  

 (.4/34ضمًـ زمـ فمٌد ايمقاضمد ايمٗمزويٛمل)وم٣ميمف ايمذهٌل روى طمػما ىمذزم٣م وهق نمغم َمٔمروف()يم٣ًمن  

 (.7/433()طمط 338ق حمٚمد )صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )ت ضمًـ زمـ فمٌد ايمقاضمد زمـ ؽمٜمؾ زمـ طمٙمػ أزم 

 (.04/040ضمًـ زمـ فمٌد ايمقاضمد زمـ فمٌد إضمد أزمق فمٌد اهلل ضمراين )فم٣ًمىمر

 (.7/433ضمًـ زمـ فمٌد ايمقدود زمـ فمٌد اظمت٘مػم زمـ ه٣مرون ايمقاشمؼ )طمط  

 (.7/449ٙمٛم٣مس يمألطمذ فمٛمف فمعم شمٗمتف()طمط يمضمًـ زمـ فمٌد ايمقه٣مب اخلراز )مل يتٖمرغ  

 (.7/449ضمًـ زمـ فمٌد ايمقه٣مب زمـ أيب ايمٔمٛمػم أزمق حمٚمد )وشمٗمف اخلْمٝم٤م()طمط  

 (.4/36ضمًـ زمـ فمٌٝمد اهلل إزمزاري صقازمف احلًٝمٛمٝمٟميت وهق )َمؼموك( )يم٣ًمن  
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 (.4/36ضمًـ زمـ فمٌٝمد اهلل ايمٔمٌدي )وم٣ميمف ايمذهٌل: ٓ ئمرف( )يم٣ًمن  

 (.٣04/069مىمرضمًـ زمـ فمٌٝمد اهلل زمـ أمحد زمـ فمٌدان أزمق فمقم ايمِمٖم٣مر إزدي )فمً

 (.06/041ضمًـ زمـ فمٌٝمد اهلل زمـ صٖم٨م أزمق حمٚمد )فم٣ًمىمر

 (.7/434()وشمٗمف اخلْمٝم٤م()طمط346ضمًـ زمـ فمٌٝمد اهلل زمـ حمٚمد زمـ ضمًكم زمـ إزمراهٝمؿ أزمق فمقم اظمٗمرئ ايمِمٖم٣مر )ت

 (.7/434ضمًـ زمـ فمٌٝمد اهلل زمـ حيٝمك أزمق حمٚمد ايمروم٣مق )صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م()طمط

 (.7/434()طمط 365ضمًـ زمـ فمٌٝمداهلل ايمٌٛمدٞمٝمجل )ت  

( )سمقلم ايمٗمّم٣مء شمؿ فمزل فمٛمف، وأومرأ ايمٛم٣مس زم٣مظمًجد اجل٣مَمع إلم 382ضمًـ زمـ فمٌٝمداهلل احليَمل اظمٗمرئ أزمق فمقم ايمٗمرؿمٌل )ت 

 (.405أن سمقدم( )صف/

 (.4/36()يم٣ًمن 4/40ضمًـ زمـ فمت٥ٌم ايمُم٣مَمل )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ  

 (.04/046ضمًـ زمـ فمت٥ٌم ايمٙمٜمٌل )فم٣ًمىمر  

 (.348ت٥ٌم زمـ فمٌد ايمرمحـ )ومط ضمًـ زمـ فم 

 (4/36اؽمؿ صمده زي٣مد/ وهق ىمذاب )يم٣ًمن :ضمًـ زمـ فمثامن أزمق ؽمٔمٝمد ايمتًؼمي فمـ حمٚمد زمـ مح٣مد  

 (.7/426( )طمط 362ضمًـ زمـ فمثامن زمـ أمحد زمـ ضمًكم أزمق فمٚمر ايمقافمظ )ت  

 (.7/426()طمط315ضمًـ زمـ فمثامن زمـ زم٘مران زمـ صم٣مزمر أزمق حمٚمد ايمٔمْم٣مر )وشمٗمف اخلْمٝم٤م()ت

( 7/452( )طمط 04/046هـ( )وشمٗمف اخلْمٝم٤م()فم٣ًمىمر 636زمـ فمثامن زمـ مح٣مد ايمٌٕمدادي أزمق ضم٣ًمن ايمزي٣مدي )ت  ضمًـ 

 (.4/65)ضم٣مسمؿ 

ضمًـ زمـ فمثامن زمـ زي٣مد زمـ أيب ضم٘مٝمؿ ايمتًؼمي )وم٣مل ازمـ فمدي: ىم٣من فمٛمدي يّمع وينق احلدي٧م، ووم٣مل فمٌدان إهقازي:  

 (.423ؾم٣مد/( )إر4/36ىمذاب، ووم٣مل ايمدارومْمٛمل: ؤمٝمػ..( )ايمٙم٣ًمن

 (.6549( )سمخ 4/65ضمًـ زمـ فمثامن زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ فمقف ايمٗمرر ايمزهري اظمديٛمل )ضم٣مسمؿ  

 (.4/34ضمًـ زمـ فمديس ايم٘مقدم )ؾمٝمٔمل( )يم٣ًمن  

 (.4/34)جمٜمقل()يم٣ًمن –هق اظمديٛمل  –ضمًـ زمـ فمْم٣مء اظمدين  

 (.4/41ضمًـ زمـ فمْم٣مء اظمزين )وم٣مل أمحد ٓ أفمرهمف()ضم٣مسمؿ  

 (.4/066( )ؾمٝمخ 0/652ضمًـ زمـ فمْم٣مء زمـ يزيد /ؾم٣مذويف/ إصٌٜم٣مين )ذىمر  
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 (.04/030ضمًـ زمـ فمْمٝم٥م اهلل اخلْمٝم٤م )فم٣ًمىمر  

 .-يٟميت -ضمًـ زمـ فمٖمغم: صقازمف: ضمًكم زمـ فمٌد ايمٕمٖم٣مر 

ؾم٣م ()4/68()ضم٣مسمؿ 615ضمًـ زمـ فمٗم٥ٌم اظمرادي أزمق ىمغمان ايم٘مقدم)وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: ؾمٝمخ ي٘مت٤م ضمديثف ووشمٗمف ازمـ َمٔمكم()سمؿ  

097.) 

 (.4/33ضمًـ زمـ فمالء زمـ وم٣مؽمؿ )يم٣ًمن  

 (.7/449()طمط4/33ضمًـ زمـ فمالن اخلراط )اهتٚمف ازمـ ضمقزي()يم٣ًمن  

 (.7/499ضمًـ زمـ فمالن زمـ إزمراهٝمؿ أزمق فمقم طمْم٣مب )وشمٗمف أزمق ٞمٔمٝمؿ()طمط  

 ضمًـ زمـ فمٙمقيف: هق ازمـ فمقم زمـ حمٚمد. 

 (.04/446ضمًـ زمـ فمقم أزمق فمقم ايمِمٗمقم)فم٣ًمىمر

 .(436)حتٖم٥م/ (4/55ضمًـ زمـ فمقم أزمق فمقم ايمٛمخٔمل )ىمذزمف ازمـ فمدي()يم٣ًمن 

 (.7/425ضمًـ زمـ فمقم أزمق حمٚمد اخلالل اخلٙمقاين )ضم٣مهمظ شمٗم٥م / وم٣ميمف اخلْمٝم٤م()طمط

 (.04/445ضمًـ زمـ فمقم إؽمدي )فم٣ًمىمر 

 (.7/422()طمط621ضمًـ زمـ فمقم إفمرج )ت

 (.7/485ضمًـ زمـ فمقم ايمػمذفمل أزمق ؽمٔمٝمد روى فمٛمف ايمدارومْمٛمل )طمط

 ضمًـ زمـ فمقم ايمدوم٣مق: هق ضمًـ زمـ فمقم زمـ حمٚمد زمـ إؽمح٣مق زمـ فمٌد ايمرضمٝمؿ. 

 .(430)حتٖم٥م/ (4/59ضمًـ زمـ فمقم ايمدَمُمٗمل )وه٣مه ازمـ فم٣ًمىمر()يم٣ًمن 

 (.7/482ضمًـ زمـ فمقم ايمرازي أزمق ؽمٔمٝمد )طمط 

 (.332ضمًـ زمـ فمقم ايمرزاز ايمٗمرر )ومط 

 (.4/58ضمًـ زمـ فمقم ايمرومل )يم٣ًمن 

 ( .٣4/51ميمؽ()يم٣ًمنفمقم ايم٣ًمَمري )ه زمـ ضمًـ 

 (.480( )إرؾم٣مد/7/475ضمًـ زمـ فمقم ايمنطمز ايمٌٕمدادي )طمط 

 (.4/33ضمًـ زمـ فمقم ايممموى )جمٜمقل/ وم٣مل ايمٔمٗمٝمقم()يم٣ًمن 

 (.04/443ضمًـ زمـ فمقم ايمُمغمازي )فم٣ًمىمر 
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 (.47ضمًـ زمـ فمقم ايمِمددم فمـ فمٌٝمداهلل )جمٜمقل()ذيؾ 

 (.337ضمًـ زمـ فمقم ايمِمٖم٣مر )ومط 

 (.7/481ضمًـ زمـ فمقم ايمْمقازمٝمٗمل )جمٜمقل وم٣ميمف اخلْمٝم٤م()طمط 

 ضمًـ زمـ فمقم ايمْمقد

 ضمًـ زمـ فمقم ايمٖم٣مرد: هق ازمـ فمقم زمـ ويمٝمد . 

ضمًـ زمـ فمقم ايمٖم٣مد أزمق فمقم )وم٣مل احلٚمٝمدي: ىم٣من َمـ أهؾ همّمؾ وايمٔمٙمؿ َمع ايمٔمٗمٝمدة اخل٣ميمِم٥م، مل يزل يْمٙم٤م وخيتٙمػ إلم  

 (.461ايمٔمٙمامء حمت٣ًًٌم ضمتك َم٣مت( )صف/

 (.474( )حتٖم٥م/4/040)يم٣ًمن -يٛمٓمر –زمـ فمقم ايمٖمٗمٝمف ايم٘مرازمٝمز  ضمًـ

 (.433ضمًـ زمـ فمقم ايمٗمًْمقم فمـ َم٣ميمؽ )وم٣مل احل٣مهمظ: ىم٣من ؤمٝمٖم٣ًم( )حتٖم٥م/

 (.4/50()يم٣ًمن4/62ضمًـ زمـ فمقم اهلذرم )جمٜمقل ، وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ  

 (.4/61()ضم٣مسمؿ601ضمًـ زمـ فمقم اهلزاين )شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم وأزمق ضم٣مسمؿ()ؾم٣م 

 (.4/51ًـ زمـ فمقم اهلٚمداين )جمٜمقل وم٣ميمف ايمٔمٗمٝمقم()يم٣ًمنضم 

 (.4/39ضمًـ زمـ فمقم ايمقاؽمْمل )جمٜمقل وم٣ميمف َمًٙمٚم٥م()يم٣ًمن 

 (.04/443ضمًـ زمـ فمقم ايمقراق )فم٣ًمىمر 

 (.04/030ضمًـ زمـ فمقم زمـ إزمراهٝمؿ إصٌٜم٣مين )فم٣ًمىمر

 (.6/677( )يم٣ًمن 04/034ضمًـ زمـ فمقم زمـ إزمراهٝمؿ زمـ يزداد أزمق فمقم إهقازي )ؤمٝمػ()فم٣ًمىمر

 (.04/056ضمًـ زمـ فمقم زمـ أيب مح٣مد )فم٣ًمىمر 

 (.4/57ايمٌْم٣مئٛمل )ؤمٖمف فمقم زمـ ضمًـ زمـ همّم٣مل()يم٣ًمن  –واؽمٚمف ؽم٣ممل  –ضمًـ زمـ فمقم زمـ أيب محزة  

 (.515ضمًـ زمـ فمقم زمـ أيب ؿمٝم٤م زمـ ٞمي أزمق فمقم ايمٌٙمخل )خم٤م / 

 (.4/57)وم٣مل ازمـ ٞمح٣مس: ؤمٖمف أصح٣مزمٛم٣م()يم٣ًمن -ؾمٝمٔمل -ؽمج٣مدة –ضمًـ زمـ فمقم زمـ أيب فمثامن ايم٘مقدم  

 (.4/20ضمًـ زمـ فمقم زمـ أيب َمٕمغمة ايمززمٝمدي ايم٘مقدم )جمٜمقل ضم٣مل()يم٣ًمن 

 (.538ضمًـ زمـ فمقم زمـ أمحد أزمق همتا ايم٘م٣منمٛمدي )خم٤م

 (.538( )صمرصم٣من/31ضمًـ زمـ فمقم زمـ أمحد أزمق همرج ايمرازي أزمق همرج ايمتٚمٝمٚمل ايمقافمظ فمٛمف ايمٌٝمٜمٗمل )إحت٣مف/ 
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 (.7/479()َمُمٜمقر()طمط409ضمًـ زمـ فمقم زمـ أمحد زمـ زمُم٣مر أزمق زم٘مر ايمُم٣مفمر ازمـ فمالف )ت

 (.0/673ضمًـ زمـ فمقم زمـ أمحد زمـ ؽمٙمٝمامن أزمق فمقم ازمـ زمٕمدادي )ذىمر

 (.395ضمًـ زمـ فمقم زمـ أمحد زمـ فمقم ايمٛمِمغمي )وشمٗمف ايمٖم٣مرد()خم٤م

 (.7/489ريري )وشمٗمف اخلْمٝم٤م()طمطاحلضمًـ زمـ فمقم زمـ أمحد زمـ فمقن أزمق حمٚمد 

 (.04/030ضمًـ زمـ فمقم زمـ أمحد زمـ َمًٔمقد أزمق أمحد احلٙمٌل )فم٣ًمىمر

 (.4/60ضمًـ زمـ فمقم زمـ أطمل يمٝم٧م ايمْمٙمحل )جمٜمقل وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.544ضمًـ زمـ فمقم زمـ إؽمح٣مق أزمق فمقم )خم٤م

 (.7/485ضمًـ زمـ فمقم زمـ إؽمح٣مق زمـ حيٝمك أزمق فمقم ايمُمغمازي )وشمٗمف اخلْمٝم٤م()طمط

 (.7/472أزمق ؽمٔمٝمد اجلِم٣مص )ىمثغم احلدي٧م()طمطضمًـ زمـ فمقم زمـ إؽمامفمٝمؾ 

 (.349( )ومط 425ضمًـ زمـ فمقم زمـ أؾمٔم٧م )فمٛمف مج٣مفم٥م( )إرؾم٣مد/ 

 (.6/813()ضم٣ٌمن596( )شمٗم٥م َمٟمَمقن وم٣ميمف احل٘مؿ()ك 681ضمًـ زمـ فمقم زمـ زمحر زمـ زمري ايمٗمْم٣من ايمػمي )ت  

 (.331ضمًـ زمـ فمقم زمـ زمزيغ )ومط  

 (.7/429ضمًـ زمـ فمقم زمـ زمْمح٣م )طمط  

 (.7/423زمـ صمٔمد زمـ فمٌٝمد اجلقهري )طمط  ضمًـ زمـ فمقم 

 (.514ضمًـ زمـ فمقم زمـ صمٔمٖمر أزمق فمقم ايمٛمًقي )خم٤م / 

 (.422( )إرؾم٣مد/651()ؿم٤م 7/474)جمٜمقل ضم٣مل( )طمط  –محِمف  –ضمًـ زمـ فمقم زمـ ضمج٣مج إٞمِم٣مري  

 (.0/673ضمًـ زمـ فمقم زمـ ضمًـ ايمِمح٣مف ايمقزان )ذىمر  

 (.4/61()ضم٣مسمؿ 6540ضمًـ زمـ فمقم زمـ ضمًـ زمـ أيب ضمًـ ايمػماد اظمديٛمل أزمق فمقم )وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: ؾمٝمخ()سمخ  

 (.04/050ضمًـ زمـ فمقم زمـ ضمًـ زمـ أيب همّمؾ أزمق فمقم ايم٘مٖمرؿم٣ميب )فمٛمف مج٣مفم٥م()فم٣ًمىمر

 (.04/038ضمًـ زمـ فمقم زمـ ضمًـ زمـ ضم٘مؿ زمـ فمقم اظمري )فم٣ًمىمر  

 (.04/038ؿ اظمزي ازمـ ؿمغمي )جمٜمقل ضم٣مل()فم٣ًمىمر ضمًـ زمـ فمقم زمـ ضمًـ زمـ ؽمٙمٚم٥م أزمق وم٣مؽم 

 (.04/051ضمًـ زمـ فمقم زمـ ضمًـ زمـ ؾمقاش أزمق فمقم ايم٘مت٣مين اظمٔمدل )فمٛمف مج٣مفم٥م()فم٣ًمىمر

 (.4/09( )ضم٣مسمؿ 5646ضمًـ زمـ فمقم زمـ ضمًـ زمـ فمقم زمـ أيب ؿم٣ميم٤م اهل٣مؾمٚمل )سمخ  
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 (.7/487ضمًـ زمـ فمقم زمـ ضمًـ زمـ فمقم زمـ طمْم٣مب ايمقراق )وشمٗمف اخلْمٝم٤م()طمط  

ضمًـ زمـ فمقم زمـ ضمًـ زمـ هٝمثؿ أزمق فمٌد اهلل ايمُم٣مهد ازمـ زم٣مدا )وشمٗمف اخلْمٝم٤م ووم٣مل ازمـ أيب ايمٖمقارس : ٓ زمٟمس 

 (.7/488()طمط470زمف()ت

 (.04/056ضمًـ زمـ فمقم زمـ ضمًكم زمـ أمحد أزمق حمٚمد ايمتٕمٙمٌل )فم٣ًمىمر  

ووم٣مل ايمٗمٖمْمل: ىم٣من صدووم٣ًم..(  )وم٣مل اخلْمٝم٤م: صدوق، -فُمٙمٝمؾ -ضمًـ زمـ فمقم زمـ ضمًكم زمـ فمقم أزمق فمقم ايمٌٕمدادي ايمٔمٛمزي 

 (.427( )إرؾم٣مد/7/498)طمط

 (.7/472ضمًـ زمـ فمقم زمـ مح٣مد ايمقراق )طمط

 (.650( )ؿم٤م 428هـ( )وصٖمف ضمٖمٝمده زم٣مإلسمٗم٣من( )إرؾم٣مد/ 684ضمًـ زمـ فمقم زمـ طم٣ميمد زمـ زوٓق أزمق فمقم اظمٌمي )ت  

()ؿم٤م 334()ومط 04/056)فم٣ًمىمر  ( )فمٛمف مجع(689ضمًـ زمـ فمقم زمـ طمٙمػ زمـ فمٌد اجل٣ٌمر أزمق حمٚمد ايمِمٝمدٓين )ت  

 (.429( )إرؾم٣مد/656

 (.594()ك 7/488هـ()شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م()طمط 475ضمًـ زمـ فمقم زمـ داود زمـ ؽمٙمٝمامن أزمق فمقم اظمْمرز اظمٌمي )ت  

 (.654( )ؿم٤م 7/475( )طمط 04/501( )ايمًغم 471ضمًـ زمـ فمقم زمـ ديمقيف ايمٌٕمدادي ) فمٛمف ايمْمػماين ونمغمه( )إرؾم٣مد/ 

 (.04/054روح زمـ فمقاٞم٥م أزمق فمقم ايم٘مٖمرزمْمٛم٣مين )روى فمٛمف مج٣مفم٥م()فم٣ًمىمر  ضمًـ زمـ فمقم زمـ 

 (.4/57ضمًـ زمـ فمقم زمـ زهمر : هق ازمـ فمقم ايـ ص٣ميما زمـ فم٣مصؿ يٟميت )يم٣ًمن  

()وم٣مل ايمدارومْمٛمل َمؼموك()يم٣ًمن 409)ت  –ايمذئ٤م  –ضمًـ زمـ فمقم زمـ زىمري٣م زمـ ص٣ميما أزمق ؽمٔمٝمد ايمٔمدوي ايمٌٌمي  

4/56.) 

 اظمٌمي: اؽمؿ صمده: طم٣ميمد زمـ زوٓق.ضمًـ زمـ فمقم زمـ زوٓق  

 (.593ني )جمٜمقل ضم٣مل()ك ايمضمًـ زمـ فمقم زمـ زي٣مد  

 ( .4/65ضمًـ زمـ فمقم زمـ زي٣مد ايمقؾم٣م ايم٘مقدم )ؾمٝمٔمل( )ذىمر يمف ايمْمقد أؾمٝم٣مء َمٛم٘مرة()يم٣ًمن  

 (.7/483()أضم٣مديثف َمًتٗمٝمٚم٥م سمدل فمعم صدومف/وم٣ميمف اخلْمٝم٤م()طمط 462ضمًـ زمـ فمقم زمـ زيد زمـ محٝمد أزمق حمٚمد ايمٌزار )ت  

 ضمًـ زمـ فمقم زمـ ؽم٣ممل: هق ازمـ فمقم زمـ أيب محزة. 

 (.470ضمًـ زمـ فمقم زمـ هج ايمٌٌمي )جمٜمقل ضم٣مل( )إرؾم٣مد/ 

 (.0/629ضمًـ زمـ فمقم زمـ ؽمٔمٝمد أزمق فمقم ايمًٛمٌالين اجلٔمٖمل )ذىمر 
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 (.04/053ضمًـ زمـ فمقم زمـ ؽمٔمٝمد زمـ ضمًكم أزمق فمقم ايم٘مرطمل )جمٜمقل ضم٣مل()فم٣ًمىمر  

هـ() )ؤمٝمػ وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل ووم٣مل ازمـ يقٞمس مل ي٘مـ زمذاك 697ي٣مر أزمق فمقم ايمرومل)ت ضمًـ زمـ فمقم زمـ ؽمٔمٝمد زمـ ؾمٜمر 

 (.473( )إرؾم٣مد/4/58ئمرف ويٛم٘مر()يم٣ًمن 

 (.476ضمًـ زمـ فمقم زمـ ؽمالَم٥م ايمده٣من ايم٘مقدم )إرؾم٣مد/ 

 ضمًـ زمـ فمقم زمـ ؽمٙمٝمامن ايمٗمْم٣من )شمٗم٥م وم٣ميمف ايمدراومْمٛمل()واؽمؿ صمده حمٚمد زمـ ؽمٙمٝمامن( يٟميت. 

 (.7/477ضمًـ زمـ فمقم زمـ ؽمٜمؾ ايمٔم٣مومقرم )طمط  

وم٣مل احل٣مىمؿ: صدوق فمٛمدي ضم٣مهمظ، وفمٓمٚمف فمٌدان هـ()695ضمًـ زمـ فمقم زمـ ؾمٌٝم٤م اظمٔمٚمري أزمق فمقم ايمٌٕمدادي )ت  

وَمدضمف، ووم٣مل ازمـ فمدي: ىم٣من اظمٔمٚمري ىمثغم احلدي٧م ص٣مضم٤م ضمدي٧م زمحٗمف ىمام وم٣مل فمٌدان أٞمف مل ير َمثٙمف...، ووم٣مل ازمـ محُم٣مذ، 

ف دم اظمٔمٚمري: شمؿ اسمٖمٗمقا زمٟممجٔمٜمؿ فمعم فمدايم٥م اظمٔمٚمري، ووم٣مل اخلْمٝم٤م: ىم٣من َمـ أوفمٝم٥م ايمٔمٙمؿ ويذىمر زم٣ميمٖمٜمؿ وذىمر آطمتال

 .(474)إرؾم٣مد  (7/429()طمط 4/33()يم٣ًمن ويقصػ زم٣محلٖمظ، ودم ضمديثف نمرائ٤م وأؾمٝم٣مء يتٖمرد هب٣م، ووم٣مل إيم٣ٌمين: شمٗم٥م

 (4/58يم٣ًمن  ) -ضمًـ زمـ فمقم زمـ ؾمٜمري٣مر أزمق فمقم ايمرومل :اؽمؿ صمده ؽمٔمٝمد/سمٗمدم  

 (.654ضمًـ زمـ فمقم زمـ ص٣ميما أزمق ؽمٔمٝمد ايمٌٌمي )َمؼموك وم٣ميمف ايمدراومْمٛمل()ؽمٜمؿ  

 (.4/56ضمًـ زمـ فمقم زمـ ص٣ميما زمـ ؽمٔمٝمد اجلقهري )ؾمٝمٔمل( )يم٣ًمن  

 (.8/491ضمًـ زمـ فمقم زمـ صٗمر أزمق حمٚمد ايم٘م٣مسم٤م اظمٗمرئ )َمٔمروف()طمط  

ضمًـ زمـ فمقم زمـ فم٣مصؿ ايمقاؽمْمل أزمق حمٚمد )وم٣مل ازمـ َمٔمكم : يمٝمس زمًمء/وؤمٖمف ازمـ َمديٛمل وَمُم٣مه ازمـ فمدي ووم٣مل أزمق  

 (.4/56()يم٣ًمن 4/60()ضم٣مسمؿ 7/624()طمط 612ضم٣مسمؿ: حمٙمف ايمِمدق()سمؿ 

 (.04/412ضمًـ زمـ فمقم زمـ فمٌد ايمِمٚمد زمـ َمًٔمقد أزمق حمٚمد ايمٙم٣ٌمد )فم٣ًمىمر

 (.532 ايمٖم٣مرد )خم٤م/ضمًـ زمـ فمقم زمـ فمٌد ايمٕم٣مهمر أزمق ٞمٌم 

 (.04/415ضمًـ زمـ فمقم زمـ فمٌد اهلل أزمق ؽمٔمٝمد ايمػمذفمل )فم٣ًمىمر  

 (.7/496()مل ي٘مـ زمف زمٟمس/ وم٣ميمف اخلْمٝم٤م()طمط331ضمًـ زمـ فمقم زمـ فمٌد اهلل أزمق فمقم اظمٗمرئ اظم٠مدب )ت

 (.04/412ضمًـ زمـ فمقم زمـ فمٌد اهلل اخلراؽم٣مين )فم٣ًمىمر

 (.7/487ضمًـ زمـ فمقم زمـ فمٌد اهلل ايمٖمرنم٣مين )طمط

 (.4/58ضمًـ زمـ فمقم زمـ فمٌد اهلل زمـ فمٌد ايمقاضمد ايمًٙمٚمل زمـ زمري )ه٣ميمؽ()يم٣ًمن  
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 (.7/489ضمًـ زمـ فمقم زمـ فمٌد اهلل زمـ حمٚمد أزمق فمقم ايمٖم٣مرد )طمط  

 (.4/55ضمًـ زمـ فمقم زمـ فمٌد ايمقاضمد فمـ هُم٣مم زمـ فمامر )وم٣مل ازمـ ٞم٣مس: اهتؿ()يم٣ًمن 

 (.7/482()صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م()طمط451قؽم٨م )تضمًـ زمـ فمقم زمـ فمٌٝمد زمـ ضمًـ أزمق أمحد اخلالل ازمـ ىم 

 (.4/57ضمًـ زمـ فمقم زمـ فمْم٣مء )جمٜمقل( )صقازمف فمـ فمْم٣مء()يم٣ًمن 

 (.04/418ضمًـ زمـ فمقم زمـ فمقم زمـ حمٚمد أزمق وم٣مؽمؿ ايمٌجقم )فم٣ًمىمر 

 (.7/472ضمًـ زمـ فمقم زمـ فمٚمر أزمق ؽمٔمٝمد ايمٖمٗمٝمف )فم٣ًمىمرطمط 

 ( .04/401ضمًـ زمـ فمقم زمـ فمٚمر أزمق حمٚمد ايمتٚمٝمٚمل ازمـ َمِمحا )فم٣ًمىمر 

 (.4/66ضمًـ زمـ فمقم زمـ فمٚمر ايمٔمًٗمالين )صدوق وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ 

 (.04/419ضمًـ زمـ فمقم زمـ فمٚمر زمـ فمٝمًك أزمق حمٚمد إدي٤م ازمـ ىمقصمؽ )جمٜمقل ضم٣مل()فم٣ًمىمر 

 (.668ضمًـ زمـ فمقم زمـ فمٚمرو ايمٗمزويٛمل )ٞمٝم٣ًمزمقر/ 

 (.٧4/39م()يم٣ًمنضمًـ زمـ فمقم زمـ فمٝمًك أزمق فمٌد ايمٕمٛمل إزدي )وم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن : يّمع احلدي

 (.4/23ضمًـ زمـ فمقم زمـ همرات أزمق فمقم ايم٘مرَم٣مين )يمٝمٛمف أزمق ٞمٔمٝمؿ()يم٣ًمن 

 (.4/39()يم٣ًمن663ضمًـ زمـ فمقم زمـ همّم٣مل زمـ فمٚمرو ايمتٚمٝمٚمل َمقٓهؿ ايم٘مقدم أزمق زم٘مر )ت 

 (.335ضمًـ زمـ فمقم زمـ ومقهل)أو وُمقَمل( اظمٖمتحل )ومط 

هـ( ) وم٣مل ايمٖم٣مرد: ايمثٗم٥م ايمٔمدل َمـ زمٝم٦م ايمٔمٙمؿ 317ضمًـ زمـ فمقم زمـ َم٠مَمؾ زمـ ضمًـ أزمق حمٚمد اظم٣مهصمز اظم٠مَمقم )ت 

 (.383(()خم٤م/9/007( )سم٣مريخ اإلؽمالم30وايمٔمدايم٥م، ووم٣مل ايمذهٌل: ىم٣من شمٗم٥م صمٙمٝماًل( )إحت٣مف/

 (.7/427()طمط4/53ضمًـ زمـ فمقم زمـ َم٣ميمؽ زمـ أذس أزمق حمٚمد ايمُمٝم٣ٌمين )يمٝمٛمف ازمـ َمٛم٣مدي()يم٣ًمن 

 (.0/670ضمًـ زمـ فمقم زمـ َم٣مه٣من ايمقراق ايمٖم٣مرد )ذىمر 

 (.7/429()طمط690ضمًـ زمـ فمقم زمـ َمتقىمؾ ايمٌٕمدادي )شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م()ت 

 (.665ضمًـ زمـ فمقم زمـ حمٚمد أزمق فمقم ايمٌٙمخل )ٞمٝم٣ًمزمقر/ 

 (.04/402ضمًـ زمـ فمقم زمـ حمٚمد أزمق فمقم ايمٗمْمٛمل اظمقازيٛمل )فم٣ًمىمر 

 (.4/25قايمٝمٗمل )يم٣ًمنضمًـ زمـ فمقم زمـ حمٚمد اجل 

 (.04/403ضمًـ زمـ فمقم زمـ حمٚمد ايمدَمُمٗمل )وه٣مه ازمـ فم٣ًمىمر()فم٣ًمىمر 
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 (.04/407ضمًـ زمـ فمقم زمـ حمٚمد ايمًٛمج٣مري )فم٣ًمىمر

 (.407( َمُمٜمقرًا زم٣ميمُمٔمر ويمف ىمت٣مب دم ايمٛمحق.. )صف/398ضمًـ زمـ فمقم زمـ حمٚمد ايمْم٣مئل أزمق زم٘مر اظمرد ايمٖمٗمٝمف ايمُم٣مفمر )ت 

()وشمٗمف 370د أزمق فمقم ايمقطمًم احل٣مهمظ )تضمًـ زمـ فمقم زمـ حمٚمد زمـ أمح 

 (.04/407()فم٣ًمىمر6/681()يم٣ًمن398ايمًٚمٔم٣مين()خم٤م/

 (.4/24()يم٣ًمن04/402ضمًـ زمـ فمقم زمـ حمٚمد زمـ إؽمح٣مق زمـ زر ايمٝمامين ايمدَمُمٗمل )جمٜمقل( )فم٣ًمىمر 

هـ( )وم٣مل 305)( أو312ضمًـ زمـ فمقم زمـ حمٚمد زمـ إؽمح٣مق زمـ فمٌد ايمرضمٝمؿ أزمق فمقم ايمدوم٣مق ايمزاهد ايمٛمٝم٣ًمزمقري ايمِمقدم )ت 

 (.380( )خم٤م/06/014( )ايمقادم زم٣ميمقهمٝم٣مت9/013( )سم٣مريخ اإلؽمالم36ايمٖم٣مرد: يم٣ًمن وومتف وإَم٣مم فمٌمه...( )إحت٣مف/

 (.4/23ضمًـ زمـ فمقم زمـ حمٚمد زمـ إؽمح٣مق زمـ يزيد احلٙمٌل )وم٣مل ازمـ يقٞمس: أضم٣مدي٧م نمغم صح٣مح()يم٣ًمن 

 (.7/494()طمط6/679زمثٗم٥م / وم٣ميمف اخلْمٝم٤م()يم٣ًمنضمًـ زمـ فمقم زمـ حمٚمد زمـ زم٣مري أزمق اجلقائز ايمقاؽمْمل )مل ي٘مـ 

 (.86ضمًـ زمـ فمقم زمـ حمٚمد زمـ ضمج٣مج )ٓئمرف()ىمؼ 

 (.7/494()طمط353ضمًـ زمـ فمقم زمـ حمٚمد زمـ ضمًـ أزمق حمٚمد اجلقهري )وشمٗمف اخلْمٝم٤م()ت

 (.7/496()طمط350ضمًـ زمـ فمقم زمـ حمٚمد زمـ طمٙمػ أزمق ؽمٔمٝمد ايم٘متٌل )صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م()ت

ايمٗمْم٣من ايمٌٕمدادي )وم٣مل ايمدارومْمٛمل: ٓ زمٟمس زمف، ووم٣مل َمرة: شمٗم٥م، ووشمٗمف  -ازمـ فمٙمقيف -ضمًـ زمـ فمقم زمـ حمٚمد زمـ ؽمٙمٝمامن  

 (.472( )إرؾم٣مد/592()ك81( )ىمؼ638()ؽمٜمؿ7/475( )طمط698اخلْمٝم٤م وازمـ صمقزي( )ت

 (.502ضمًـ زمـ فمقم زمـ حمٚمد زمـ فمٌٝمد اهلل أزمق زم٘مر ايمقاؽمْمل )وشمٗمف ايمٖم٣مرد()خم٤م/ 

 (.4/24ـ فمقم زمـ حمٚمد زمـ فمقم ايمرو٣م اهل٣مؾمٚمل )ؤمٖمف ازمـ صمقزي()يم٣ًمنضمًـ زم 

 (.435ضمًـ زمـ فمقم زمـ حمٚمد زمـ فمقم ايمٔمً٘مري اهل٣مؾمٚمل )وشمٗمف احل٣مهمظ( )حتٖم٥م/

 (.6541()سمخ4/09ضمًـ زمـ فمقم زمـ حمٚمد زمـ فمقم زمـ أيب ؿم٣ميم٤م اهل٣مؾمٚمل )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ 

)ىم٣من ؽمامفمف صحٝمح٣مً ُ راوي َمًٛمد أمحد فمـ ايمٗمْمٝمٔمل فمقم ايمتٚمٝمٚمل ، ازمـ َمذه٤م ضمًـ زمـ فمقم زمـ حمٚمد زمـ فمقم زمـ أمحد أزمق 

 .(432)حتٖم٥م/ (4/59)يم٣ًمن (7/491)طمط (، ووم٣مل احل٣مهمظ: ايمْم٣مهر أٞمف ؾمٝمخ يمٝمس زمٚمتٗمـوم٣ميمف اخلْمٝم٤م وسم٘مٙمؿ همٝمف زمٔمّمٜمؿ

 (.7/491ضمًـ زمـ فمقم زمـ حمٚمد زمـ فمقم زمـ حيٝمك أزمق حمٚمد ازمـ َمٛمجؿ )طمط 

 (.669حمٚمد ايمٔمٙمقي أزمق حمٚمد ايمقافمظ ايمُمٜمٝمد )ٞمٝم٣ًمزمقر/ضمًـ زمـ فمقم زمـ حمٚمد زمـ  

 .يٟميت: اؽمؿ صمده حمٚمد زمـ فمقم زمـ أمحد ايمتٚمٝمٚملضمًـ زمـ فمقم زمـ حمٚمد زمـ َمذه٤م أزمق فمقم ايمقافمظ ايمٌٕمدادي  
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 (.567ضمًـ زمـ فمقم زمـ حمٚمد زمـ َمٛمِمقر أزمق حمٚمد احلٛمٖمل )خم٤م / 

 (.384ضمًـ زمـ فمقم زمـ حمٚمد زمـ َمٜم٣مصمر أزمق فمقم ايمٛمًقي )خم٤م 

 (.0/625ضمًـ زمـ فمقم زمـ حمٚمد زمـ َمقؽمك زمـ يزيد أزمق حمٚمد )ذىمر

، ووم٣مل ايمذهٌل: واه زمٚمرة، ضمًـ زمـ فمقم زمـ حمٚمل زمـ هبرام أزمق فمقم )وم٣مل ازمـ فمدي: أمجٔمقا فمعم ؤمٖمف وىمذا وم٣ميمف اخلْمٝم٤م 

 .(437)حتٖم٥م/ (7/343()طمط4/50()يم٣ًمنوداهمع فمٛمف احل٣مهمظ

 (.4/60()ضم٣مسمؿ8/070)ضم٤م ضمًـ زمـ فمقم زمـ َمًٙمؿ ايمً٘مقين أزمق فمت٥ٌم احلٚميص 

 (.4/66ضمًـ زمـ فمقم زمـ َمًٙمؿ زمـ َم٣مه٣من أزمق ززمغم ايمٛمٝم٣ًمزمقري )وم٣مل أزمق زرفم٥م صدوق()ضم٣مسمؿ 

 (.04/409()فم٣ًمىمر7/477ضمًـ زمـ فمقم زمـ َمِمٔم٤م زمـ زمدر أزمق زم٘مر ايمٙمخٚمل )طمط 

 (.0/620ضمًـ زمـ فمقم زمـ َمٜمران إصٌٜم٣مين )ذىمر 

 (.4/60يب ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿضمًـ زمـ فمقم زمـ َمٜمران اظمتقر )صدوق وم٣ميمف ازمـ أ 

 (.7/472ضمًـ زمـ فمقم زمـ َمقؽمك ايمٌٕمدادي )طمط

 (.04/466ضمًـ زمـ فمقم زمـ َمقؽمك زمـ طمٙمٝمؾ ايمػمومٔمٝمدي )فم٣ًمىمر

، ووم٣مل ازمـ اجلقزي: ىم٣من شمٗم٥م )صدوق / وم٣ميمف ازمـ يقٞمس (416)ت ضمًـ زمـ فمقم زمـ َمقؽمك زمـ ه٣مرون أزمق فمقم ايمٛمح٣مس 

 (.053)نمرزم٣مء/( 477)إرؾم٣مد  (٣04/461مىمر()فمًص٣محل٣ًم، ووم٣مل ازمـ َمٛمٓمقر: ىم٣من صدووم٣ًم ص٣محل٣مً 

 (.04/464ضمًـ زمـ فمقم زمـ َمقؽمٝمٌـ ضمًكم أزمق فمقم ايمًامر )فم٣ًمىمر

 (.8/079ضمًـ زمـ فمقم زمـ َمٝمٚمقن أزمق فمقم )ضم٤م 

() وم٣مل ازمـ أيب ضم٣مسمؿ: شمٗم٥م َمٔمتٚمد فمٙمٝمف، ووم٣مل اخلٙمٝمقم: شمٗم٥م فم٣ممل 418ضمًـ زمـ فمقم زمـ ٞمٌم زمـ َمٛمِمقر أزمق فمقم ايمْمقد )ت 

 (0/626)ذىمر (4/55)يم٣ًمن (478( )إرؾم٣مد/01/370هبذا ايمُمٟمن، وأشمٛمك فمٙمٝمف أزمق ايمُمٝمخ وايمراهمٔمل...( )ؽمغم

 .(431)حتٖم٥م/ (3/86)ؾمٝمخ

 (.4/58()يم٣ًمن7/482د ايمٌٕمدادي ايمٔمٌدي )نمغم شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )طمطضمًـ زمـ فمقم زمـ ٞمٔمٝمؿ زمـ ؽمٜمؾ أزمق حمٚم 

 (.04/465ضمًـ زمـ فمقم زمـ وسم٣مق زمـ صٙم٦م أزمق وم٣مؽمؿ ايمٛمِمٝمٌل احل٣مهمظ)روى فمٛمف مج٣مفم٥م()فم٣ًمىمر 

 (.599()ك7/476()وم٣مل ايمدارومْمٛمل: ٓ زمٟمس زمف( )طمط692ضمًـ زمـ فمقم زمـ ويمٝمد أزمق صمٔمٖمر ايمٖم٣مرد ايمٖمًقي )ت 

 (.04/463ق فمقم ايمِمقدم )فم٣ًمىمرضمًـ زمـ فمقم زمـ وه٤م أزم 
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 (.7/428( )شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م()طمط689ضمًـ زمـ فمقم زمـ ي٣مه أزمق فمقم ايمٖمٗمٝمف )ت 

 (.662ضمًـ زمـ فمقم زمـ حيٝمك زمـ فمٌد ايمرمحـ ايمتٚمٝمٚمل ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ٞمٝم٣ًمزمقر/ 

 (.04/467ضمًـ زمـ فمقم زمـ حيٝمك زمـ فمقم أزمق حمٚمد ايمٔمٙمقي )فم٣ًمىمر 

)وم٣مل احل٣مىمؿ: هق واضمد فمٌمه  -ؽمٝم٘مرر دم ضمًكم  -(439همظ أزمق فمقم ايمٛمٝم٣ًمزمقري )تضمًـ زمـ فمقم زمـ يزيد زمـ داود احل٣م 

 (.02/50( )ايمًغم432( )ٞمٝم٣ًمزمقر/8/70دم احلٖمظ واإلسمٗم٣من، ووم٣مل ايمذهٌل: اإلَم٣مم ايمثٗم٥م( )طمط

 (.0/625()ذىمر4/263( )ؾمٝمخ418ضمًـ زمـ فمقم زمـ يقٞمس زمـ أزم٣من أزمق فمقم ايمتٚمٝمٚمل )ت 

 (.4/24أزمق زرفم٥م ٓ أفمرهمف( )يم٣ًمنضمًـ زمـ فمقم فمـ أيب صمٔمٖمر)وم٣مل  

 (.4/57ضمًـ زمـ فمقم فمـ فمْم٣مء )يمٝمٛمف إزدي()يم٣ًمن 

ضمًـ زمـ فُمٙمٝمؾ زمـ ضمًكم ايمٌٌمي أزمق فمقم ايمٔمٛمزي... سمٗمدم همٝمٚمـ أزمقه: فمقم زمـ ضمًكم )ىم٣من صدووم٣ًم وم٣ميمف 

 (.7/498()طمط4/46اخلْمٝم٤م()ضم٣مسمؿ

 ضمًـ زمـ فمٚمر زمـ أيب إضمقص ايم٘مقدم: صقازمف: ضمًكم . 

 (.512ضمًـ زمـ فمٚمر زمـ ضمًـ زمـ إزمراهٝمؿ أزمق َمٓمٖمر اجلرصم٣مين )خم٤م/ 

 (.07( )همٜمرس/506ضمًـ زمـ فمٚمر زمـ ضمًـ زمـ فمٚمر اهلقزين أزمق وم٣مؽمؿ اإلؾمٌٝمقم ايمٖمٗمٝمف إٞمديمز )ت 

 (.0/655ضمًـ زمـ فمٚمر زمـ يزيد زمـ زي٣مد ايمٔمٛمػمي )ذىمر

 (.4/25()يم٣ًمن4/67ضمًـ زمـ فمٚمران زمـ فمٝمٝمٛمف اهلالرم )جمٜمقل()ضم٣مسمؿ 

 (.8/078زمـ فمٚمران زمـ َمٝمنه إزدي )ضم٤م ضمًـ 

 (.438ضمًـ زمـ فمٚمران فمـ إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد ايمدراع )وم٣مل احل٣مهمظ: ٓ ئمرف( )حتٖم٥م/

 (.7/492()جمٜمقل ضم٣مل()طمط688ضمًـ زمـ فمٚمرو زمـ صمٜمؿ أزمق ضمًكم ايمُمٝمٔمل )ت 

 (.4/62ضمًـ زمـ فمٚمرو زمـ طم٣ميمد احلراين )صدوق وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ 

 (.2/022هلل زمـ حيٝمك ايمٖمزاري )ضم٤مضمًـ زمـ فمٚمرو زمـ فمٌد ا 

 (.4/62ضمًـ زمـ فمٚمرو زمـ فمقن ايم٣ٌمهقم ايمٌٌمي )صدوق وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ 

 ( 4/25()يم٣ًمن 4/62ضمًـ زمـ فمٚمرو فمـ ٞمي زمـ ؾمٚمٝمؾ )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ()ضم٣مسمؿ  

 ( 4/40ضمًـ زمـ فمٚمغمة ايمٌٌمي ) ضم٣مسمؿ 
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 ( 6533ضمًـ زمـ فمٚمغمة فمـ َمًٙمؿ زمـ ي٣ًمر)ىمٟمٞمف إول( )سمخ  

 (.439ضمًـ زمـ فمٛمٌس زمـ َمًٔمقد زمـ ؽم٣ممل أزمق حمٚمد ايمراهمٗمل ؾمٝمٔمل )حتٖم٥م/

 (.4/25()ؤمٖمف ازمـ وم٣مٞمع()يم٣ًمن650ضمًـ زمـ فمٛم٥ًٌم ) ت 

 (.4/41ضمًـ زمـ فمٝمًك أزمق فمقم اخلالل ايمرازي )ضم٣مسمؿ 

 (.4/22()يم٣ًمن4/40سمؿ()ضم٣مسمؿضمًـ زمـ فمٝمًك ايمٌٌمي ايمٗمٝمز )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣م 

 (.4/40ضمًـ زمـ فمٝمًك احلٛمٖمل )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ 

 (.7/453ضمًـ زمـ فمٝمًك زمـ أطمل َمٔمروف ايم٘مرطمل )طمط 

 (.7/453ٔم٣ٌمد )جمٜمقل()طمطايمضمًـ زمـ فمٝمًك زمـ صمٔمٖمر  

 (.04/449ضمًـ زمـ فمٝمًك فمـ حمٚمد زمـ همغموز )فم٣ًمىمر 

 (.4/46()ضم٣مسمؿ3/062)ضم٤مضمًـ زمـ نم٣ميم٤م ايمتٚمٝمٚمل )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( 

 (.4/22ضمًـ زمـ نم٣ميم٤م زمـ َم٣ٌمرك ايمٌٕمداي )وم٣مل ايمذهٌل: يمٝمس زمثٗم٥م()يم٣ًمن 

 (.4/22()يم٣ًمن4/46ضمًـ زمـ نم٣ميم٤م فمـ ؽمٙمامن )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.4/22)يم٣ًمن -هق إول –ضمًـ زمـ نم٣ميم٤م فمـ ؽمٙمٝمامن  

 (4/27ضمًـ زمـ نمٖمغم اظمٌمي ايمٔمْم٣مر )ىمذزمف ازمـ يقٞمس()يم٣ًمن  

 (04/433زمـ نُمقي٧م ايمٗمقهم٣مين)فم٣ًمىمر  ضمًـ 

 ( 4/27( )يم٣ًمن 04/433( )فم٣ًمىمر 03/55ضمًـ زمـ همرج أزمق فمقم ايمٕمزي )صدوق وم٣ميمف احل٣مىمؿ ( )ؽمغم 

 ( 04/432ضمًـ زمـ همريد ايمُمٝم٣ٌمين احلرؽمت٣موي )فم٣ًمىمر  

 ( 4/44( )ضم٣مسمؿ 2/021ضمًـ زمـ همّمؾ زمـ ضمًـ زمـ فمٚمرو ) جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( )ضم٤م  

() ذىمر 4/28()وم٣مل ازمـ َمٛم٣مدي :سمرىمقه ( )يم٣ًمن 658ضمًـ زمـ همّمؾ زمـ ؽمٚما أزمق فمقم ايمزفمٖمراين ايمٌقساين ) ت  

0/659) 

 (4/44ضمًـ زمـ همّمؾ زمـ فم٣ٌمس أزمق حمٚمد َمقلم اهل٣مؾمٚمٝمكم )جمٜمقل ضم٣مل ()ضم٣مسمؿ  

 (4/28ضمًـ زمـ همّمؾ زمـ فمٚمرو زمـ أَمٝم٥م ايمّمٚمري ) جمٜمقل ( )يم٣ًمن  

 (04/311ء ()فم٣ًمىمر  ضمًـ زمـ همالس ايمٌٕمدادي ) ٓر 
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 ( 7/316ضمًـ زمـ همٜمد أزمق فمقم ايمٛمٜمراوي ) طمط  

 ( 4/28( )يم٣ًمن 7/316ضمًـ زمـ همٜمد زمـ مح٣مد ايمٌزاز )وم٣مل ايمذهٌل : ٓ ئمرف ( )طمط  

 (7/315()طمط 316ضمًـ زمـ وم٣مؽمؿ أزمق فمقم ايمُمٔمغمي ايمٌٕمدادي ايمدزم٣مس ) وشمٗمف اخلْمٝم٤م () ت  

 (617ضمًـ زمـ وم٣مؽمؿ آزرق )سمؿ  

 ( 4/29ضمًـ زمـ وم٣مؽمؿ اظمدائٛمل )خيْمئ ويٙمػ وم٣ميمف ازمـ ضم٣ٌمن ()يم٣ًمن  

 ( 351ضمًـ زمـ وم٣مؽمؿ زمـ ضمًكم ايمٌجقم )ومط / 

( )فم٣ًمىمر 620ضمًـ زمـ وم٣مؽمؿ زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ دضمٝمؿ أزمق فمقم ايمٗم٣م  ايمدَمُمٗمل )شمٗم٥م وم٣ميمف ايمدار ومْمٛمل ( )ؽمٜمؿ  

04/437) 

  (04/439ضمًـ زمـ وم٣مؽمؿ زمـ فمقم أزمق فمقم ايمقاؽمْمل )فم٣ًمىمر  

 (7/315ضمًـ زمـ وم٣مؽمؿ صم٣مر أمحد زمـ ضمٛمٌؾ ) طمط  

 (0/655ضمًـ زمـ ومتٝم٥ٌم إصٌٜم٣مين )ذىمر 

  ، ووم٣مل احل٣مهمظ: ؤمٝمػضمًـ زمـ ومتٝم٥ٌم اخلزافمل اظمدائٛمل )وم٣مل ايمدراومْمٛمل دم رواي٥م ايمػموم٣مين فمٛمف :َمؼموك /وم٣مل ايمذهٌل : ه٣ميمؽ 

 (.451)حتٖم٥م/ (4/29( )يم٣ًمن 

 (4/71()يم٣ًمن7/314ضمًـ زمـ ومحْم٥ٌم إَمغم)طمط 

 (04/451ضمًـ زمـ ومريش أزمقفمقم احلراين )فم٣ًمىمر  

 (2/027ضمًـ زمـ ىمثغم إمحز ايمٌجقم)ضم٤م 

 (4/43ضمًـ زمـ ىمثغم ايمٔمجقم ) جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ()ضم٣مسمؿ  

 (4/43ضمًـ زمـ ىمثغم زمـ حيٝمك زمـ أيب ىمثغم)جمٜمقل وم٣ميمف أزمقضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ 

 (4/71ضمًـ زمـ ىمثغم فمـ زم٘مر زمـ أيٚمـ )صمٜمٙمف اخلْمٝم٤م ( )يم٣ًمن  

 (6557ضمًـ زمـ ىمثغم فمـ فم٘مرَم٥م زمـ طم٣ميمد ) سمخ  

 (4/43ضمًـ زمـ ىمثغم فمـ حيٝمك )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ  

 ( 4/70( )يم٣ًمن 7/312ضمًـ زمـ ىمٙمٝم٤م زمـ َمٔمعم أزمق فمقم إٞمِم٣مري اخلزرصمل )ؤمٖمف ايمدار ومْمٛمل ونمغمه ( )طمط  

 (.640)ٞمٝم٣ًمزمقر/ (459ضمًـ زمـ ىمقؾم٣مذ إدي٤م أزمق فمالء إصٌٜم٣مين ) أشمٛمك فمٙمٝمف احل٣مىمؿ( )ت 
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 ( 0/670ضمًـ زمـ ىمقدم زمـ صمٛمٝمد أزمق حمٚمد )ذىمر  

 (.04/012ضمًـ زمـ يمًٙمؿ ضمراين )فم٣ًمىمر

 (4/70ضمًـ زمـ يمٝم٧م زمـ ضم٣مصم٤م )ؤمٖمف ايمدار ومْمٛمل ووشمٗمف َمًٙمٚم٥م()يم٣ًمن  

 ( 4/47ضمًـ زمـ َم٣ميمؽ أزمق فمقم ايمّمٌل ) جمٜمقل ضم٣مل ( )ضم٣مسمؿ  

 (.404( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمـ أهؾ اجلاليم٥م وايمِمالح...( )صف/322ضمًـ زمـ َم٣ميمؽ إٞمديمز أزمق فمقم )ت 

 ( 6/817()ضم٣ٌمن3/063ضمًـ زمـ َم٣ميمؽ زمـ ضمقيرث )ضم٤م  

 (7/344ضمًـ زمـ َم٣مه٣من أزمق ززمغم ايمٛمٝم٣ًمزمقري )طمط  

 ( 7/341ضمًـ زمـ َم٣ٌمرك أزمق فمقم إٞمامؿمل )طمط  

 (4/76زمـ فمدي وايمدر ومْمٛمل ( )يم٣ًمن ضمًـ زمـ َم٣ٌمرك ايمْمػمي )ؤمٖمف ا 

 ضمًـ زمـ َمتقىمؾ ايمٌٕمدادي: هق ازمـ فمقم زمـ َمتقىمؾ. 

 َمتقىمؾ زمـ َمٝمٚمقن ايمٌٕمدادي هق ازمـ فمقم زمـ َمتقىمؾ سمٗمدم وهق )شمٗم٥م (زمـ ضمًـ  

()ؿم٤م 04/562()وم٣مل ايمذهٌل : ىم٣من َمـ ٞمٌالء ايمثٗم٣مت ()ايمًغم 624ضمًـ زمـ َمثٛمك زمـ َمٔم٣مذ أزمق حمٚمدايمٔمٛمػمي )ت  

 (.484رؾم٣مد/( )إ210()ك 624

 (.4/76()يم٣ًمن 7/340ضمًـ زمـ حمٌقب أزمق فمقم َمقلم زمجٙمٝم٥م )طمط  

 ( .4/48ضمًـ زمـ حمٌقب زمـ ضمًـ ايمٗمرر )وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ : ٓ زمٟمس زمف ()ضم٣مسمؿ 

 (7/308ضمًـ زمـ حمٚمد أزمق ايمٌٙمخل )طمط  

 (7/300يب )طمط ٣مضمًـ زمـ حمٚمد أزمق فم٣ٌمس ايمٖمري 

 (7/300ضمًـ زمـ حمٚمد أزمق فمٌد اهلل ايمٖمرزم٣مين )طمط  

 (7/306ضمًـ زمـ حمٚمد أزمق فمقم ايمٗمْم٣من ايمٗمْمٝمٔمل )طمط  

 (7/361ضمًـ زمـ حمٚمد أزمق همتا ايمٌٕمدادي )طمط  

 (7/308ضمًـ زمـ حمٚمد أزمق حمٚمد ايمٌٙمخل )طمط  

 (7/488ضمًـ زمـ حمٚمد أزمق حمٚمد ايمقراق )فم٣ًمىمر  

 (.454ل احل٣مهمظ: ضم٣مهمظ صٛمػ..( )حتٖم٥م/( )وم٣م341ضمًـ زمـ حمٚمد إٞمديمز ايمٗمٛمًٌم )ت
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 ( 4/45( )ضم٣مسمؿ 2/002ضمًـ زمـ حمٚمد إٞمِم٣مري )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ()ضم٤م  

 (4/76ضمًـ زمـ حمٚمد ايمٌٙمخل وم٣م  َمرو )وم٣مل ازمـ فمدي : ىمؾ أضم٣مديثف َمٛم٣مىمغم ( )يم٣ًمن  

 ضمًـ زمـ حمٚمد ايمًقؿمل )ؤمٝمػ ()سمٗمدم دم /ازمـ حمٚمد زمـ ؽمقؿمل (. 

 (219()ك 4/45)ضم٣مسمؿ  ضمًـ زمـ حمٚمد ايمْمٛم٣مهمز 

 (4/45()ضم٣مسمؿ 6520ضمًـ زمـ حمٚمد ايمٔمٌدي )سمخ  

 (.643ضمًـ زمـ حمٚمد ايمٖمٗمٝمف أزمق فمقم ايمْمٌز )ٞمٝم٣ًمزمقر/ 

 (4/75ازمـ َم٣مىمقٓ ()يم٣ًمن  ف)صمّٜمٙم فمٝمٝمٛم٥مضمًـ زمـ حمٚمد ايم٘مرطمل فمـ ازمـ  

 (4/45( )ضم٣مسمؿ 6524ضمًـ زمـ حمٚمد اظمروزي )سمخ  

 (201ضمًـ زمـ حمٚمد اظمٌمي )ك  

 ( 7/304ضمًـ زمـ حمٚمد زمـ أيب ضم٣مزم أزمق ؽمٔمٝمد ) طمط 

 (04/487ضمًـ زمـ حمٚمد زمـ أيب فمقم ايمِمٝمداوي )فم٣ًمىمر  

 (357ضمًـ زمـ حمٚمد زمـ أيب وم٣مؽمؿ ايمٛمخٔمل )ومط  

()ذىمر 3/060( ؾمٝمخ 058()أشمٛمقا فمٙمٝمف ىمثغمًا( )ايمديمٝمؾ/460ضمًـ زمـ حمٚمد زمـ أيب هريرة وأزمق هريرة اؽمٚمف)ايمٛمي() )ت  

071 .) 

 ( 4/78)يم٣ًمن زمـ أشمٛم٣مستقىمؾ اؽمؿ صمده إؽمامفمٝمؾ اظمٚمد زمـ أشمٛم٣من ضمًـ زمـ حم 

 (566ضمًـ زمـ حمٚمد زمـ أمحد أزمق فمقم ايمِمٖم٣مر )خم٤م / 

 (.0/676ضمًـ زمـ حمٚمد زمـ أمحد أزمق فمقم اظمجدر )وشمٗمف أزمق ٞمٔمٝمؿ()ذىمر

 (.569ضمًـ زمـ حمٚمد زمـ أمحد أزمق وم٣مؽمؿ ايمٗمزاز اجلرصم٣مين )خم٤م

 (.354()ومط 7/309هـ( )شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ()طمط 469أزمق حمٚمد ايمزي٣مت )ت ضمًـ زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ أيب ايمُمقك  

 محد زمـ زم٘م٣مر ايمٔم٣مَمقم / يٟميت همٝمٚمـ صمده زم٘م٣مر.أضمًـ زمـ حمٚمد زمـ  

 (.7/309ضمًـ زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ صمٔمٖمر أزمق حمٚمد ايمٔمٙمقي )طمط  

 (.04/456حمٚمد زمـ أمحد زمـ ضمًكم احلرائل )فم٣ًمىمر  زمـ ضمًـ 

 (.649ضمًـ زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ زي٣مد ايمٔمدل أزمق ؽمٔمٝمد ايمرازي )ٞمٝم٣ًمزمقر/ 
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 (.7/364()وشمٗمف إزهري()طمط 490ضمًـ زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ ؾمٔم٥ٌم أزمق فمقم اظمروزي ايمًٌخل )ت  

 (.04/456()روى فمٛمف مجع()فم٣ًمىمر347)ت (ؽم٘مـ)ضمًـ زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ فمٌد ايمرمحـ أزمق حمٚمد  

 (.04/455ـ همّمؾ أزمق فمقم ايم٘مرَم٣مين ايمًغمصم٣مين )فم٣ًمىمرضمًـ زمـ حمٚمد زمـ أمحد زم

 (.4/77ضمًـ زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ همّمٝمؾ أزمق فمقم ايم٘مرَم٣مين )ىمذزمقه( )يم٣ًمن  

 (.7/366()جمٜمقل ضم٣مل()طمط458ريب )تاحلضمًـ زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ ىمٝم٣ًمن أزمق حمٚمد 

 (.7/453ضمًـ زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ حمٚمد أزمق فمقم زمـ أيب أؽم٣مَم٥م اهلروي )طمط

 (.7/450ًـ زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ هُم٣مم أزمق وم٣مؽمؿ ايمًٙمٚمل )جمٜمقل ضم٣مل()طمطضم

 (.7/307ضمًـ زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ هٝمثؿ إَمقي )طمط

 (.309ضمًـ زمـ حمٚمد زمـ أزهر ايممموؿمل )خم٤م / 

 (.7/366ضمًـ زمـ حمٚمد زمـ إؽمح٣مق أزمق وم٣مؽمؿ ايمدوم٣مق )صحٝما ايمًامع()طمط

 (.214ضمًـ زمـ حمٚمد زمـ إؽمح٣مق اظمٜمرصم٣مين )ك  

() وم٣مل احل٣مىمؿ: ىم٣من حمدث فمٌمه وىم٣من 432ًـ زمـ حمٚمد زمـ إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ إزهري أزمق حمٚمد اإلؽمٖمرايٝمٛمل )ت ضم 

 (.05/545( )ؽمغم 646َمـ أضمًـ ايمٛم٣مس ؽمامفم٣ًم وأصقًٓ( )ٞمٝم٣ًمزمقر/

 (.7/365ضمًـ زمـ حمٚمد زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ أشمٛم٣مس ايمٌزاز )طمط  

 (393ضمًـ زمـ حمٚمد زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ فمٌد اهلل )خم٤م / 

 (3/009()ؾمٝمخ 0/622ضمًـ زمـ حمٚمد زمـ أؽمٝمد إهبري )ذىمر  

 (681أزمق ضمًكم ايمٔم٣مَمري ) يمٝمس زمف زمٟمس وم٣ميمف ايمدار ومْمٛمل()ؽمٜمؿ  –ضمًـ زمـ إزمراهٝمؿ  -ضمًـ زمـ حمٚمد زمـ إؾم٘م٣مب  

 (04/452ضمًـ زمـ حمٚمد زمـ أصٌع أزمق حمٚمد )فم٣ًمىمر  

 (353()ومط 7/308()طمط  ضمًـ زمـ حمٚمد زمـ زممم زمـ داود أزمق وم٣مؽمؿ ايمٌجقم ايم٘مقدم )فمٛمف مج٣مفم٥م 

 (7/364ضمًـ زمـ حمٚمد زمـ زمممان أزمق حمٚمد )وشمٗمف ايمٔمتٝمٗمل ( )طمط  

 (04/457()فم٣ًمىمر 450ضمًـ زمـ حمٚمد زمـ زم٘م٣مر زمـ زمالل ايمٔم٣مَمقم ))ووم٣مل أزمق فمقاٞم٥م: ومدري شمٗم٥م دم احلدي٧م( )إرؾم٣مد/ 

 (685ضمًـ زمـ حمٚمد زمـ زم٘مر ايمرازي )ىم٣من يّمع احلدي٧م وم٣ميمف أزمق زرفم٥م اجلرصم٣مين ()ؽمٜمؿ  

 (.7/365()طمط309ضمًـ زمـ حمٚمد زمـ صمٔمٖمر زمـ داود أزمق حمٚمد ايمًٙمامين )ت
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 (.04/458()فم٣ًمىمر309ضمًـ زمـ حمٚمد زمـ صمٔمٖمر زمـ فمقم أزمق حمٚمد ايمياب )جمٜمقل ضم٣مل()ت

 ( 673( )ذىمر 480ضمًـ زمـ حمٚمد زمـ صمٔمٖمر زمـ حمٚمد أزمق فمقم اظمٕم٣مزرم اظمٔمدل )ت  

 (6/032( )ؾمٝمخ 0/659َمًتٗمٝمٚم٥م ()ذىمر  فضمًـ زمـ حمٚمد زمـ مجٝمؾ اظمروزي ) أضم٣مديث 

 ( 7/306ضمًـ زمـ حمٚمد زمـ صمٛمٝمد أزمق فمقم اخلتقم ) جمٜمقل ضم٣مل ( )طمط 

 ( 8/081ضمًـ زمـ حمٚمد زمـ ضم٣مرث ) ضم٤م 

 (511ضمًـ زمـ حمٚمد زمـ ضم٣مَمد زمـ حمٚمقد أزمق ؽمٔمٝمد ايمٗمْم٣من ايمٔمدل )وشمٗمف ايمٖم٣مرد ()خم٤م / 

 (7/366ط ضمًـ زمـ حمٚمد زمـ ضم٣ٌمب أزمق فمقم اظمٗمرئ)وشمٗمف اخلْمٝم٤م( )طم

( )وم٣مل ايمٖم٣مرد: اإلؽمت٣مذ اإلَم٣مم ايمقافمظ اظمٖمن 312)تاظمٖمن ضمًـ زمـ حمٚمد زمـ ضمٌٝم٤م زمـ أيقب أزمق وم٣مؽمؿ ايمٛمٝم٣ًمزمقري 

( 34ايم٘م٣مَمؾ مجع وضمدث. ووم٣مل ايمذهٌل: ايمٔمالَم٥م اظمٖمن ايمقافمظ، وأشمٛمك فمٙمٝمف ايمًٝمقؿمل وأزمق زىمري٣م وايمًٚمٔم٣مين..( )إحت٣مف/

 .(629)صمر (4/471( )سمقوٝما اظمُمتٌف 091( )صمرصم٣من/9/015م ( )سم٣مريخ اإلؽمال07/647( )ؽمغم 386)خم٤م/

 ( 04/425ضمًـ زمـ حمٚمد زمـ ضمًـ أزمق فمقم إهبري اظم٣ميم٘مل ) فم٣ًمىمر 

 (.04/424ضمًـ زمـ حمٚمد زمـ ضمًـ أزمق فمقم ايم٣ًموي )فم٣ًمىمر  

 (361/  7ضمًـ زمـ حمٚمد زمـ ضمًـ أزمق فمقم ايمنطمز )جمٜمقل ضم٣مل( )طمط 

 ( 533ي ) خم٤م ضمًـ زمـ حمٚمد زمـ ضمًـ أزمق فمقم ايمٗمُمغم

 ( 541ضمًـ زمـ حمٚمد زمـ ضمًـ أزمق وم٣مؽمؿ اخلقادم ) خم٤م 

 (306/  7ضمًـ زمـ حمٚمد زمـ ضمًـ أزمق حمٚمد ايمرازي إزرق )طمط 

 (397ضمًـ زمـ حمٚمد زمـ ضمًـ أزمق حمٚمد ايمٔمٙمقي )خم٤م / 

 ( 517ضمًـ زمـ حمٚمد زمـ ضمًـ أزمق حمٚمد ايمٖم٣مرد ) خم٤م 

 ( 560ضمًـ زمـ حمٚمد زمـ ضمًـ أزمق ويمٝمد ايمٌٙمخل )خم٤م /

 (.631ضمًـ زمـ حمٚمد زمـ ضمًـ ايمٔمدل ايمٛمٝم٣ًمزمقري ايمِمٝمدٓين )ٞمٝم٣ًمزمقر/ 

 (.7/304ضمًـ زمـ حمٚمد زمـ ضمًـ ايمٔمْم٣مر ) طمط 

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمـ أهؾ ايمٛم٣ٌمه٥م واجلاليم٥م( 376ضمًـ زمـ حمٚمد زمـ ضمًـ ايمٛم٣ٌمهل اظم٣ميمٗمل أزمق فمقم إٞمديمز )ت 

 (.403)صف/
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 (4/75ضمًـ زمـ حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ إؽمامفمٝمؾ ايم٘مقدم أزمق وم٣مؽمؿ ايمً٘مقين )ؤمٖمف ايمدار ومْمٛمل ()يم٣ًمن  

 (4/78ضمًـ زمـ حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ زمقصكم ايمٗمِم٣مر )وم٣مل أزمق اظمٔمٚمر : ٓرء ()يم٣ًمن  

 (7/360ضمًـ زمـ حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ صمٌغم أزمق ؽمٔمٝمد ايمِمغمدم اظمخرَمل )طمط 

 (04/424ل آٞم٣ٌمري )فم٣ًمىمر ضمًـ زمـ حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ زىمرويف ايمتٚمٝمٚم

ضمًـ زمـ حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ زي٣مد أزمق فمقم إصٌٜم٣مين ايمدارىمل )وشمٗمف أزمق ٞمٔمٝمؿ ووم٣مل أزمق ايمُمٝمخ: شمٗم٥م ص٣مضم٤م أصقل، ووشمٗمف  

 (.483( )إرؾم٣مد/0/628()ذىمر3/042()ؾمٝمخ 03/382ايمًٚمٔم٣مين، ووم٣مل ايمذهٌل: ايمُمٝمخ اظمًٛمد ايمثٗم٥م اظمتٗمـ( )ؽمغم

 ( 04/425ق فمقم ايمقراق ) جمٜمقل ضم٣مل ( )فم٣ًمىمر ضمًـ زمـ حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ فمقم أزم

 .( 365/  7ضمًـ زمـ حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ فمقم أزمق حمٚمد اخلالل)وشمٗمف اخلْمٝم٤م( )طمط

( 450( )صدوق دم ٞمٖمًف وم٣ميمف احل٣مهمظ( )حتٖم٥م/511ضمًـ زمـ حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ فمقم ايمْمقد أزمق فمقم زمـ أيب صمٔمٖمر )ت

 /    (.4)يم٣ًمن

 (503قم ايمٌٝم٣مدي)خم٤م/ضمًـ زمـ حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ فمٝمًك أزمق فم

 (7/362( )ؽمام فمف صحٝما( )طمط436ضمًـ زمـ حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ هم٣مومف أزمق ئمقم ايمرزاز)ت

 ( .399ضمًـ زمـ حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ حمٚمد أزمق فمقم إٞمِم٣مري )خم٤م / 

 (.657حمٚمد أزمق فمقم اظمديٛمل )شمٗم٥م وم٣ميمف ايمدار ومْمٛمل ()ؽمٜمؿ  زمـ ضمًـ زمـ حمٚمد زمـ ضمًـ 

 (394ضمًـ زمـ حمٚمد زمـ ضمًكم أزمق فمقم ايمٌزار)خم٤م / 

 (.212ضمًـ زمـ حمٚمد زمـ ضمًكم اظمٗمري )ك  

 (.3/054( )ؾمٝمخ 0/628ضمًـ زمـ حمٚمد زمـ ضمًكم زمـ يزيد إؾمٔمري أزمق فمقم ازمـ زم٣مزمقزم٥م )ذىمر  

 (.04/422ضمًـ زمـ حمٚمد زمـ ضمٖمص أزمق ص٣ميما ايمٌٔمٙمٌ٘مل )فم٣ًمىمر  

 (.217اظمروزي )ك  ضمًـ زمـ حمٚمد زمـ ضمٙمٝمؿ زمـ إزمراهٝمؿ ايمِم٣مئغ 

 (.0/671ضمًـ زمـ حمٚمد زمـ مح٣مد )ذىمر  

 (.4/609()ؾمٝمخ 0/621( )ؾمٝمخ هم٣موؾ ()ذىمر 677ضمًـ زمـ حمٚمد زمـ محزة أزمق فمقم ايمثٗمٖمل )ت  

 (.04/422ضمًـ زمـ حمٚمد زمـ ضمٝمدرة إؿمرازمٙمز )فم٣ًمىمر  

 (.0/674ضمًـ زمـ حمٚمد زمـ داود أزمق ضمًكم اظمذىمر)ذىمر  
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 (.04/422( )روى فمٛمف مج٣مفم٥م ()فم٣ًمىمر 474د أزمق حمٚمد ايمثٗمٖمل )ت ضمًـ زمـ حمٚمد زمـ داود زمـ حمٚم 

هـ ( )وم٣مل أزمق ٞمٔمٝمؿ: شمٗم٥م صدوق ()ؿم٤م 403ضمًـ زمـ حمٚمد زمـ دىم٥م أزمق فمقم اظمٔمدل إصٌٜم٣مين )ت  

 (.4/600()ؾمٝمخ 0/629()ذىمر625

 (.406)صف/ ( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: مل ي٘مـ فمٛمده ىمٌغم فمٙمؿ...(350ضمًـ زمـ حمٚمد زمـ ذىمقان ايمٗمرؿمٌل أزمق فمقم )ت 

 (4/74ضمًـ زمـ حمٚمد زمـ رصم٣مء ايمٛمحقي )يم٣ًمن  

 ( .04/427ضمًـ زمـ حمٚمد زمـ زي٣مد ايمٌٝم٣ًمين )فم٣ًمىمر  

 (.535() ومط 7/308ضمًـ زمـ حمٚمد زمـ ؽمٔمدان زمـ فمٌٝمد اهلل أزمق فمقم ايمٔمزرَمل ايم٘مقدم )فمٛمف مج٣مفم٥م ()طمط  

 ( .04/428ضمًـ زمـ حمٚمد زمـ ؽمٔمٝمد أزمق فمقم ايم٘مرازمٝمز ـ ؾمٔم٥ٌم ـ )فم٣ًمىمر  

 (4/42ضمًـ زمـ حمٚمد زمـ ؽمٙمٚم٥م ايمٛمحقي ايمرازي )صدوق : وم٣ميمف ازمـ أيب ضم٣مسمؿ ( )ضم٣مسمؿ  

هـ ()شمٗم٥م وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل( 697ضمًـ زمـ حمٚمد زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ هُم٣مم أزمق فمقم اخلزاز ايمُمْمقي ايمٌٕمدادي ايمٗمْمٝمٔمل )ت  

 (7/304()طمط 651(()ؽمٜمؿ 482)إرؾم٣مد/

 (4/74هـ ()ؾمٝمٔمل ()يم٣ًمن 624ضمًـ زمـ حمٚمد زمـ ؽمامفم٥م ايم٘مقدم أزمق حمٚمد ايم٘مٛمدي )ت  

 (4/73ضمًـ زمـ حمٚمد زمـ ؽمقؿمل )يم٣ًمن  

 ؾمٔم٥ٌمفمٌد اهلل زمـ  هـ ( ـ اؽمؿ صمده 404ضمًـ زمـ حمٚمد زمـ ؾمٔم٥ٌم إٞمِم٣مري )ت  

 (7/302ضمًـ زمـ حمٚمد زمـ ص٣ميما زمـ ؾمٝمخ أزمق ضمًكم إؽمدي )وشمٗمف اخلْمٝم٤م ()طمط  

 ( 04/476ضمًـ زمـ حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ أزمق َمٛمِمقر اإلؽمتقائل ) فم٣ًمىمر 

 (.630ضمًـ زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل ايمديٛمقري أزمق حمٚمد )ٞمٝم٣ًمزمقر/ 

 ( .7/313ضمًـ زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل ايمٝمُم٘مري )طمط

()طمط 404ضمًـ زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ ؾمٔم٥ٌم أزمق فمقم إٞمِم٣مري)وم٣مل ايمدار ومْمٛمل:ٕزم٣مس زمف و وشمٗمف اخلْمٝم٤م ()ت  

7/305) 

( )ضمدث فمٛمف ايمِم٣مضم٣ٌمن وىم٣من رصمالً ص٣محل٣ًم...وم٣ميمف 491فمقم إٞمديمز )ت  ضمًـ زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ ؿمقق ايمتٕمٙمٌل أزمق 

 (.415ازمـ زمُم٘مقال( )صف/

 ( 04/470ضمًـ زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ فمٌد ايمًالم أزمق فمقم ايمٌغمويت ) فم٣ًمَمر 
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 ( 7/301ضمًـ زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اظمٙمؽ زمـ أيب ايمُمقارب إَمقي )طمط 

 (352ضمًـ زمـ حمٚمد زمـ فمٌد ايمقاضمد )ومط  

  ًا.دم فمٌد اهلل َم٘مػم –سمٗمدم  –ـ زمـ حمٚمد زمـ فمٌٝمد اهلل إٞمِم٣مري ضمً

 .(04/485ضمًـ زمـ حمٚمد زمـ فمقم زمـ ضمًـ أزمقحمٚمد ايمٖم٣مرد ) فم٣ًمىمر 

  /     (.4( )يم٣ًمن337ضمًـ زمـ حمٚمد زمـ فمقم زمـ رصم٣مء ايمده٣من ايمٛمحقي َمٔمتزرم )ت

 -سمٗمدم آٞمٖم٣مً -ضمًـ زمـ حمٚمد زمـ فمقم زمـ حمٚمد أزمق ويمٝمد ايمٌٙمخل احل٣مهمظ  

 ( 04/486ضمًـ زمـ حمٚمد زمـ فمقم زمـ َمِمٔم٤م أزمق فمقم ) فم٣ًمىمر 

 ( 7/307ضمًـ زمـ حمٚمد زمـ فمٚمر زمـ صمٔمٖمر أزمق فمقم ايمٛمٝم٣ًمزمقري ) ىم٣من نمغم شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ( )طمط 

 ( 7/365()طمط 348ضمًـ زمـ حمٚمد زمـ فمٚمر زمـ فمدؽم٥م أزمق فمقم ايمٛمرؽمك ) صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ( )ت 

()وشمٗمف ايمػموم٣مين وؤمٖمف ازمـ فمدي ووم٣مل ايمدار ومْمٛمل : سم٘مٙمٚمقا همٝمف 418زمٕمدادي )ت ضمًـ زمـ حمٚمد زمـ فمٛمػم أزمق فمقم ايمقؾم٣مء  

 (4/73َمـ صمٜم٥م ؽمامفم٥م ()يم٣ًمن 

 ( 7/363ضمًـ زمـ حمٚمد زمـ نم٣مٞمؿ أزمق فمقم ايمٖمٗمٝم٥م ايمُم٣مهمٔمل ) صدوق / وم٣ميمف ايمتقزي ( )طمط 

 (7/303ضمًـ زمـ حمٚمد زمـ همرج أزمق فمقم إزرق )طمط  

 (7/364()طمط 496قم اظمخزوَمل )وشمٗمف اخلْمٝم٤م ()ت ضمًـ زمـ حمٚمد زمـ وم٣مؽمؿ زمـ حمٚمد أزمق فم 

 (.642( ) أشمٛمك فمٙمٝمف احل٣مىمؿ( )ٞمٝم٣ًمزمقر/454ضمًـ زمـ حمٚمد زمـ َم٠مَمؾ زمـ ضمًـ أزمق حمٚمد اظم٣مهصمز ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ت 

 (385ضمًـ زمـ حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ داود زمـ محٝمد أزمقفمقم ايم٣ٌمهقم )خم٤م  

(  )وم٣مل اخلْمٝم٤م: 438ضمًـ زمـ حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ ؾمٓمٝمؿ ايمتٚمٝمٚمل أزمق فمقم ايمٖم٣مَمل احل٣مىمؿ ايمٌٙمخل فمٛمف ايمدارومْمٛمل ونمغمه)ت 

 (.070( )ايمديمٝمؾ/7/361َم٣م فمٙمٚم٦م َمـ ضم٣ميمف إٓ طمغمًا( )طمط

 (506ضمًـ زمـ حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل أزمق ٞمٌم ايمناج )خم٤م 

 (.635ايمروذزم٣مري )ٞمٝم٣ًمزمقر/ ضمًـ زمـ حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ فمقم أزمق فمقم ايمْمقد 

 (04/485()فم٣ًمىمر4/614()ؾمٝمخ 0/621ضمًـ زمـ حمٚمد زمـ َمزيد )جمٜمقل ضم٣مل ()ذىمر  

 (.487ضمًـ زمـ حمٚمد زمـ َمِمٔم٤م إؾمٛم٣مين ايم٘مقدم )جمٜمقل ضم٣مل( )إرؾم٣مد/ 

 ( 04/482ضمًـ زمـ حمٚمد زمـ َمٔم٣موي٥م زمـ فمٌد اهلل فمقم ايمٙمٝمثل ) فم٣ًمىمر 
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أزمق زم٘مر ايمُٗمًٌم ايمٗمرؿمٌل )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: فمٛمل زم٣محلدي٧م وروايتف وؽمامفمف َمٛمٜمؿ  ضمًـ زمـ حمٚمد زمـ َمٖمرج زمـ مح٣مد اظمٔم٣مهمري 

 (.400( )صف/341وسمٗمٝمٝمد أطم٣ٌمرهؿ..( )ت زمٔمد/

 ( 7/309ضمًـ زمـ حمٚمد زمـ َمقؽمك أزمق فمقم إٞمِم٣مري ) وشمٗمف اخلْمٝم٤م ( )طمط 

 (4/73ضمًـ زمـ حمٚمد زمـ ٞم٣موم٥م ايمرزاز )يم٣ًمن  

 (628()ؿم٤م 7/300( )طمط 488ٌٕمدادي)فمٛمف مج٣مفم٥م( )إرؾم٣مد/ضمًـ زمـ حمٚمد زمـ ٞمٌم أزمق ؽمٔمد ايمٛمح٣مس ايم 

 ( 7/300ضمًـ زمـ حمٚمد زمـ ٞمٌم أزمق ؽمٔمٝمد ايمٛمخ٣مس ) جمٜمقل ضم٣مل ( )طمط 

ضمًـ زمـ حمٚمد زمـ ٞمٌم زمـ فمثامن زمـ ويمٝمد زمـ َمدرك ايمرازي أزمق حمٚمد اظمتْمٝم٤م )صمّٜمٙم٥م اخلْمٝم٤م ووم٣مل احل٣مىمؿ :ىم٣من حيدث فمـ  

 (4/72ايم٘مريٚمل وأومراٞمف زمٔمج٣مئ٤م ()يم٣ًمن 

 ضمًـ زمـ حمٚمد زمـ ٞمي زمـ أيب هريرة : يٟميت زمٔمد سمراصمؿ. 

 .-سمٗمدم -ضمًـ زمـ حمٚمد زمـ هُم٣مم ايمُمْمقي: اؽمؿ صمده: ؽمٙمٝمامن زمـ هُم٣مم 

 (7/308ضمًـ زمـ حمٚمد زمـ هالل أزمق فمقم ايمقاؽمْمل ايميير )طمط  

 ( 7/302ضمًـ زمـ حمٚمد زمـ حيٝمك أزمق أمحد ايمٔمٗمٝمقم ) روى فمٛمف مج٣مفم٥م( )طمط 

 ( 7/363()طمط 318حمٚمد ازمـ همح٣مم )وشمٗمف اخلْمٝم٤م ( )ت  ضمًـ زمـ حمٚمد زمـ حيٝمك أزمق

 (.633ضمًـ زمـ حمٚمد زمـ حيٝمك زمـ ضمًـ ايمًجزي أزمق حمٚمد إدي٤م )ٞمٝم٣ًمزمقر/

( )يم٣ًمن 076( )وشمٗمف أزمق ٞمٔمٝمؿ وايمذهٌل( )ايمديمٝمؾ/458ضمًـ زمـ حمٚمد زمـ حيٝمك زمـ ضمًـ ايمٔمٙمقي احلريب أزمق حمٚمد )ت 

 .(7/360( )طمط 6/696

ـ فمٙمٝمؿ أزمق احلزم إٞمديمز )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمٗمدَم٣ًم دم فمٙمؿ ايمٙمٕم٥م وإدب وايمُمٔمر..( ضمًـ زمـ حمٚمد زمـ حيٝمك زم 

 (.402)صف/

 (.7/308ضمًـ زمـ حمٚمد زمـ حيٝمك زمـ َمٜمران أزمق فمقم ايمًقاق ايميير )وم٣مل اخلْمٝم٤م: َم٣م فمٙمٚم٦م إٓ طمغمًا( )طمط 

 (7/304ضمًـ زمـ حمٚمد زمـ يزيد أزمق فمقم )طمط 

 (4/74أزمق فمقم َمقلم ه٣مؾمؿ )اطمتٙمط ()يم٣ًمن  ضمًـ زمـ حمٚمد زمـ يزيد زمـ حمٚمد 

 (04/488ضمًـ زمـ حمٚمقد زمـ أمحد أزمق وم٣مؽمؿ ايمرزمٔمل )فمٛمف مج٣مفم٥م ()فم٣ًمىمر  
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، ووم٣مل احل٣مهمظ: جمٜمقل ٓ ئمرف، أسمك زمخػم )جمٜمقل وم٣ميمف ايمًٚمٔم٣مين ونمغمه ضمًـ زمـ حمٚمقد فمـ ؽمٖمٝم٣من زمـ وىمٝمع 

 (.4/79()يم٣ًمنَمقوقع

 ضمًـ زمـ حمٚمل: هق ازمـ فمقم زمـ حمٚمل سمٗمدم. 

 (.4/79ضمًـ زمـ خمٙمد فمـ فمقم زمـ َمًٜمر زمٚمٛم٣مىمغم وم٣ميمف إزدي )يم٣ًمن 

 (.455ضمًـ زمـ َمرزوق )ٓ ئمرف وم٣ميمف احل٣مهمظ( )حتٖم٥م/

 / َمديمس ذىمره احل٣مهمظ همٝمٚمـ وصػ زم٣ميمتديمٝمس َمـ أهؾ ايمِمدقضمًـ زمـ َمًٔمقد زمـ ضمًـ أزمق فمقم ازمـ وزير 

 .(452)حتٖم٥م/ (04/496)فم٣ًمىمر

 (.4/79ضمًـ زمـ َمً٘مكم ايمٛمح٣مس )ؤمٝمػ وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل( )يم٣ًمن 

 (.4/81()يم٣ًمن4/055ضمًـ زمـ َمًٙمؿ اظمروزي ايمت٣مصمر ايمقاؽمْمل )جمٜمقل وضمديثف يدل فمعم ايم٘مذب وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ 

 (.4/81()يم٣ًمن2/028ضمًـ زمـ َمًٙمؿ اهلذرم )ضم٤م 

 (.489ضمًـ زمـ َمًٙمؿ زمـ ؿمٝم٤م ايمِمٛمٔم٣مين )فمٛمف ايمْمػماين ونمغمه( )إرؾم٣مد/ 

 (.04/493ضمًـ زمـ َمٓمٖمر زمـ ضمًـ أزمق وم٣مؽمؿ اهلٚمداين )فم٣ًمىمر 

 (.04/493ضمًـ زمـ َمٓمٖمر زمـ ضمًـ زمـ َمٓمٖمر أزمق فمقم ايمٌٕمدادي )وشمٗمف ازمـ فم٣ًمىمر()فم٣ًمىمر 

 (.4/48ضمًـ زمـ َمٔم٣موي٥م اهلروى أزمق حمٚمد اظمروزي )ضم٣مسمؿ 

 (.7/343ضمًـ زمـ َمٔمعم زمـ فمٌد ايمًالم أزمق زم٘مر )طمط 

 (.200ضمًـ زمـ َمٖمّمؾ ايمٌجقم )ك 

 (.4/80ضمًـ زمـ َمٗمداد )يم٣ًمن

ضمًـ زمـ َم٘مرم زمـ ضم٣ًمن أزمق فمعم ايمٌٕمدادي ايمٌزار )شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م  

 (7/346()طمط206()ك04/096()ايمًغم673وايمذهٌل()ت

 (.04/495ضمًـ زمـ َم٘مل زمـ ضمًـ أزمق حمٚمد ايمُمغمازي )جمٜمقل ضم٣مل()فم٣ًمىمر 

 (.4/80ف ازمـ صمقزي()يم٣ًمنضمًـ زمـ َم٘مل فمـ ازمـ فمٝمٝمٛم٥م )جمٜمقل وم٣ميم 

 (.4/80هـ()يم٣ًمن680ضمًـ زمـ َمٛمِمقر اإلؽمٖمٝمج٣مين)وه٣مه ايمذهٌل()ت زمٔمد  

 (.501ضمًـ زمـ َمٛمِمقر زمـ فمالء أزمق فمقم ايمدارازمجردي )خم٤م/ 
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 (.539ضمًـ زمـ َمٛمِمقر زمـ حمٚمد أزمق حمٚمد ايمًٚمٔم٣مين )خم٤م/ 

 (.04/492ضمًـ زمـ َمٛمِمقر زمـ ه٣مؾمؿ أزمق وم٣مؽمؿ احلٚميص )فم٣ًمىمر 

 (.04/492زمـ ه٣مؾمؿ أزمق وم٣مؽمؿ احلٚميص )فم٣ًمىمرضمًـ زمـ َمٛمِمقر  

 (.04/497ضمًـ زمـ َمٛمغم زمـ حمٚمد أزمق فمقم ايمتٛمقطمل )شمٗم٥م ٞمٌٝمؾ وم٣ميمف ازمـ أىمٖم٣مين()فم٣ًمىمر 

 (.0/658ضمًـ زمـ َمٜمدي إصٌٜم٣مين )ذىمر 

 (.4/86()يم٣ًمن7/343ضمًـ زمـ َمٜمدي زمـ فمٌده اظمروزي )جمٜمقل ضم٣مل()طمط 

 (.7/344ضمًـ زمـ َمٜمران أزمق فمقم فمـ دهثٝمؿ ونمغمه )طمط 

 (.4/47()ضم٣مسمؿ6528ضمًـ زمـ َمٜمران ايم٘مرَم٣مين )سمخ 

ضمًـ زمـ َمٜمران زمـ ويمٝمد اظمٗمرئ أزمق فمقم ايمِمٖم٣مر اظمقصقم )فمٛمف مج٣مفم٥م، ووم٣مل اظمقصقم: ىم٣من ىمثغم احلدي٧م ىمت٤م ايمٛم٣مس فمٛمف..(  

 (.491( )إرؾم٣مد/7/463)طمط

 (.0/629ضمًـ زمـ َمٜمران فمـ إؽمح٣مق )ذىمر 

 (.4/86ضمًـ زمـ َمقؽمك اخلُم٣مب )ؾمٝمٔمل()يم٣ًمن 

 (.0/652ضمًـ زمـ َمقؽمك ايمياب )ذىمر 

 (.4/86ضمًـ زمـ َمقؽمك ايمٛمقزمختل أزمق حمٚمد )ؾمٝمٔمل()يم٣ًمن 

 (.7/341ضمًـ زمـ َمقؽمك زمـ زمٛمدار زمـ َمرؾم٣مد ايمديٙمٚمل )ضم٣مهمظ()طمط 

 (.358ضمًـ زمـ َمقؽمك زمـ صمٔمٖمر زمـ حمٚمد اهل٣مؾمٚمل )ومط 

 (.7/369ضمًـ زمـ َمقؽمك زمـ ضمًـ زمـ فم٣ٌمد ازمـ أيب هي اجلالصمقم )طمط 

( )فمٛمف ايمْمػماين ونمغمه( 692ضمًـ زمـ َمقؽمك زمـ فمٝمًك زمـ َمقؽمك اظمًتٚمقم أزمق فمقم اظمٌمي أزمق فُمجٝمٛم٥م احل٣مهمظ )ت 

 .(466)يقٞمس (490)إرؾم٣مد/

 (.0/671ضمًـ زمـ َمٝم٥م )ذىمر 

 (.4/86ضمًـ زمـ َمٝمنة فمـ ٞم٣مهمع )جمٜمقل َمٛم٘مر احلدي٧م وم٣ميمف ايمٌخ٣مري()يم٣ًمن 

 (.4/48ضمًـ زمـ َمٝمٚمقن احليَمل )جمٜمقل ضم٣مل()ضم٣مسمؿ 

 (.618ضمًـ زمـ َمٝمٚمقن فمـ فمٌد اهلل زمـ فمٌد اهلل )جمٜمقل()سمؿ 
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 (.6/801()ضم٣ٌمن7/345()طمط4/49ضمًـ زمـ ٞم٣مصا أزمق فمقم اخلالل اظمخرَمل )صدوق وم٣ميمف ازمـ أيب ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ 

 (.4/49ضمًـ زمـ ٞم٣مصا ايمٌٌمي )ضم٣مسمؿ  

 (.7/345ضمًـ زمـ ٞم٣مصا ايمناج )طمط 

 (.8/071زمـ ضمًكم زمـ فمثامن زمـ زممم أزمق ؾمداد اظمتحٖمر )ضم٤م ضمًـ زمـ ٞمٌم 

 (.0/655()ذىمر 6/418ضمًـ زمـ ٞمٌم زمـ فمثامن زمـ زيد إصٌٜم٣مين )ؾمٝمخ 

 (.7/342ضمًـ زمـ ٞمِمغم زمـ ضمًـ أزمق فمقم اخلرومل ازمـ ذي٘مل )صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م()طمط 

 (.04/311ضمًـ زمـ ٞمِمغم زمـ َمٛمِمقر ايمزاهد )فم٣ًمىمر 

 (.04/311أزمق حمٚمد اهلالرم )فم٣ًمىمر ضمًـ زمـ ٞمٓمٝمػ زمـ فمٌد اهلل 

 (.4/49ضمًـ زمـ ٞمٔمٝمؿ وفمٛمف حمٚمد زمـ محغم )ضم٣مسمؿ 

( 696ضمًـ زمـ ه٣مرون زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ داود ايمًٙمٚمل اخلزاز)وم٣مل أزمق ايمُمٝمخ: أضمد ايمثٗم٣مت ضمًـ احلدي٧م...( )ت 

 (.4/306()ؾمٝمخ0/626( )ذىمر496)إرؾم٣مد/

 (.7/339ضمًـ زمـ ه٣مرون زمـ فمٖم٣من )جمٜمقل ضم٣مل()طمط 

 (.8/073ه٣مرون زمـ فمٗم٣مر )ضم٤مضمًـ زمـ  

 (.4/86()يم٣ًمن4/31ضمًـ زمـ ه٣مرون زمـ َم٣ميمؽ ايمٛم٣ًمئل )وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: ٓ أفمرهمف()ضم٣مسمؿ 

 (.4/86()يم٣ًمن4/31ضمًـ زمـ ه٣موي٥م ايمٔمامين فمـ ازمـ فمٚمر )وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: ٓ أفمرهمف()ضم٣مسمؿ 

 (.4/84()يم٣ًمن4/031ضمًـ زمـ مه٣مم فمـ ؽمٔمٝمد زمـ زرفم٥م )جمٜمقٓن وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ 

 (.7/351ضمًـ زمـ هٝمثؿ أزمق فمقم اظمزين ايمٌٕمدادي )طمط 

 (.7/351ضمًـ زمـ هٝمثؿ زمـ طمالل زمـ شمقزم٥م )طمط 

 (.4/49()ضم٣مسمؿ6571ضمًـ زمـ ووم٣مص إٞمِم٣مري )جمٜمقل ضم٣مل()سمخ 

 ضمًـ زمـ ويمٝمد : صقازمف احلًٝمٛمٝمٟميت . 

 (.0/429ضمًـ زمـ ويمٝمد زمـ َمٜمران أزمق ؽمٔمٝمد إصٌٜم٣مين )وشمٗمف أزمق ٞمٔمٝمؿ()ذىمر 

 (.04/316ضمًـ زمـ ويمٝمد زمـ َمقؽمك أزمق حمٚمد ايم٘ماليب اظمٔمدل )جمٜمقل ضم٣مل()فم٣ًمىمر 

 (.4/49ضمًـ زمـ وه٤م اظم٘مل اجلٚمحل )جمٜمقل ضم٣مل()ضم٣مسمؿ 
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 (.04/354ضمًـ زمـ وه٤م زمـ ؽمٔمٝمد أزمق فمقم ايم٘م٣مسم٤م )فم٣ًمىمر 

 (.04/49ضمًـ زمـ ي٣مس أزمق فمقم )فم٣ًمىمر

 ( .8/081ضمًـ زمـ حيٝمك إزدي )ضم٤م 

 (.٣ً03/8مىمرضمًـ زمـ حيٝمك ايمٖمٜمري )فم 

 (.601()سمؿ8/027ضمًـ زمـ حيٝمك اظمروزي )جمٜمقل ضم٣مل()ضم٤م 

 (.4/84ضمًـ زمـ حيٝمك اظم٘مت٤م إؿمروش إصؿ اظمٗمدد )وم٣مل َمًٙمٚم٥م : َمؼموك()يم٣ًمن 

 (.4/84ضمًـ زمـ حيٝمك زمـ ضمًـ أزمق فمقم وم٣م  ضمِمـ َمٜمدي )جمٜمقل وطمػمه َمقوقع()يم٣ًمن 

 (.7/353رئ )طمطضمًـ زمـ حيٝمك زمـ ضمًكم زمـ زهغم ايمرزمٔمل أزمق فمٝمًك اظمٗم 

 (.03/8ضمًـ زمـ حيٝمك زمـ ىمٙمثقم )فم٣ًمىمر 

 (.4/36ضمًـ زمـ يزيد أزمق أٞمس ايمٗمقي )شمٗم٥م وم٣ميمف أمحد وازمـ َمٔمكم ونمغممه٣م()ضم٣مسمؿ 

 (.7/350ضمًـ زمـ يزيد اظم٠مذن )وم٣مل ازمـ فمدي َمٛم٘مر احلدي٧م()طمط 

 (.7/354ضمًـ زمـ يزيد زمـ َم٣مصمف زمـ حمٚمد ايمٗمزويٛمل )طمط 

 (.7/356أزمق فمقم احلٛمٓمقم اظمخرَمل )وشمٗمف اخلْمٝم٤م()طمط ضمًـ زمـ يزيد زمـ َمٔم٣موي٥م زمـ ص٣ميما 

 (.204()ك6577)صدوق وم٣ميمف ايمذهٌل()سمخ -فمٌدان -ضمًـ زمـ يزيد زمـ ئمٗمقب زمـ راؾمد ايمدوم٣مق أزمق فمقم اهلٚمذاين 

 (.4/84ضمًـ زمـ يزيد فمـ ؽمٙمٚم٥م زمـ ؾمٌٝم٤م )ؤمٝمػ()يم٣ًمن 

 (.4/84()يم٣ًمن4/36ضمًـ زمـ يزيد فمـ فمٌد اهلل زمـ أٞمٝمس )وم٣مل أزمق زرفم٥م: ٓ أفمرهمف()ضم٣مسمؿ 

 ضمًـ زمـ ئمٗمقب زمـ أمحد زمـ طم٣ميمد زمـ رهم٣مفم٥م إؽمٙمٚمل فمـ أزمٝمف يٟميت دم طم٣ميمد زمـ رهم٣مفم٥م. 

 (.203()صدوق وم٣ميمف ايمذهٌل)ك416ضمًـ زمـ ئمٗمقب زمـ يقؽمػ ايمٌخ٣مري ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ت 

 (.634( )ٞمٝم٣ًمزمقر/442ضمًـ زمـ ئمٗمقب زمـ يقؽمػ ايمِمقدم ايمٛمٝم٣ًمزمقري احلداد )ت 

 (7/352اظمديٛمل ) طمط ضمًـ زمـ يقؽمػ أزمق فمقم 

 (.4/33ضمًـ زمـ يقؽمػ اخلراؽم٣مين )ضم٣مسمؿ 

 (.03/8ضمًـ زمـ يقؽمػ زمـ أيب ؿمٝم٥ٌم أزمق فمقم اظمٌمي )جمٜمقل ضم٣مل()فم٣ًمىمر 

 (.537ضمًـ زمـ يقؽمػ زمـ ضمًـ زمـ حمٚمد أزمق فمقم اخل٣مرزٞمجل )خم٤م/ 
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 ( 7/355ضمًـ زمـ يقؽمػ زمـ فمٌد ايمرمحـ أزمق فمقم ) جمٜمقل ضم٣مل ( )طمط 

 (.7/352()جمٜمقل ضم٣مل()طمط456أزمق فمقم ايمِمغمدم )تضمًـ زمـ يقؽمػ زمـ فمقم  

 (.4/83ضمًـ زمـ يقؽمػ زمـ َمٙمٝما ايمْمرائٖمل اظمٌمي )ؤمٝمػ()يم٣ًمن 

 (هق ايـ يقٞمس أيت.7/355()طمط326ضمًـ زمـ يقؽمػ زمـ َمٜمران أزمق فمقم ايمزي٣مت)شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م()ومط 

 (.7/352ضمًـ زمـ يقؽمػ زمـ حيٝمك أزمق َمٔم٣مذ )وشمٗمف اخلْمٝم٤م()طمط 

 (.03/01()فم٣ًمىمر464ضمًـ زمـ يقؽمػ زمـ ئمٗمقب أزمق ؽمٔمٝمد ايمْمقد )روى فمٛمف مج٣مفم٥م(.)ت 

 ( 0/673( )ذىمر7/355ضمًـ زمـ يقٞمس زمـ َمٜمران أزمق فمقم ايمزي٣مت ) وشمٗمف اخلْمٝم٤م ( )طمط 

 (.037( )نمرزم٣مء/685زمـ صمراح )ت زمـ إزمراهٝمؿ ضمًـ

 (.600زمـ طمٙمػ اجل٣مزمري: )فمٙمامء زمـ إزمراهٝمؿ ضمًـ

 (.614زمـ أمحد:)فمٙمامء  زمـ حمٚمد كزمـ حيٝم زمـ إزمراهٝمؿ ضمًـ

 (.633زمـ أيب رزمٝمع حيٝمك أزمق فمقم اجلرصم٣مين )صمر ضمًـ

 (.312زمـ أيب ؾمٜم٣مب ايمُمٔمري )َمٌم  ضمًـ

 (.088زمـ إزمراهٝمؿ ايميير:)فمٙمامء  زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ أمجع ضمًـ

 (.623زمـ أمحد ايم٣ٌمزمغمي )صمر ضمًـ

 (.625هب٣م زمحدي٧م ىمثغم )صمر زمـ فمِمٚم٥م أزمق حمٚمد اجلرصم٣مين ومدم صمرصم٣من وضمدث زمـ ؽمٔمٝمد زمـ أمحد ضمًـ

( )صدوق دم ٞمٖمًف وم٣ميمف ايمذهٌل/ ووم٣مل: اإلَم٣مم ايمٔم٣ممل 370اهلل زمـ زمٛم٣مء ايمٌٕمدادي أزمق فمقم احلٛمٌقم )ت  زمـ فمٌد زمـ أمحد ضمًـ

 (.08/481اظمٖمتل اظمحدث/ وسم٘مٙمؿ همٝمف ايم٣ًمصمل وازمـ ٞمج٣مر..( )ؽمغم 

 (.096زمـ أمحد اظم٣مدرائل: )فمٙمامء  زمـ فمقم زمـ أمحد ضمًـ

 (.659زمـ حمٚمد اجلرصم٣مين أزمق ؽمٔمٝمد )صمر دزمـ أمح ضمًـ

زمـ داذ ايمٕمٛمدصم٣مين أزمق حمٚمد )ايمثٗم٥م َمًٛمد واؽمط وم٣ميمف ايمذهٌل. ووم٣مل مخٝمس: هق ٞمٌٝمؾ صمٙمٝمؾ صحٝما  زمـ َمقؽمك زمـ أمحد ضمًـ

 (.08/637( )ؽمغم 327إصقل صدوق شمٗم٥م( )ت 

 (.656( )صمر471زمـ َمٕمغمة ايمثٗمٖمل أزمق فمقم اجلرصم٣مين )ت زمـ حيٝمك زمـ أمحد ضمًـ

 (.0/633ايمرمحـ )َمُمٜمقر وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم( )دفم٣مء  زمـ فمٌد ـ أطمل ؽمٙمٚم٥مزم ضمًـ
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 (.032زمـ آدم ايمٔمًٗمالين أزمق وم٣مؽمؿ )شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( )نمرزم٣مء/ ضمًـ

 (.639زمـ ضمُمٚمرد طمْم٣ميب اجلرصم٣مين )صمر زمـ ؽمختقيف أزمق حمٚمد ازمـ يزيد زمـ حمٚمد زمـ أؽم٣ٌمط ضمًـ

 (.6/722ضم٣مل( )ضم٣ٌمن زمـ إزمراهٝمؿ اخلقٓين اظمٌمي )جمٜمقل  زمـ إؽمح٣مق ضمًـ

 (.046( )َمٌم 601زمـ إؽمامفمٝمؾ ايمياب اؽمؿ صمده: حمٚمد زمـ إؽمامفمٝمؾ ايمٕم٣ًمين )فمٙمامء  ضمًـ

 (.401( )يقٞمس407زمـ إؽمامفمٝمؾ ايمٖم٣مر  أزمق ؿم٣مهر ايمٕم٣ًمين )ت ضمًـ

 (.089زمـ ضمًـ: )فمٙمامء  زمـ أيقب ضمًـ

 (.460زمـ زم٣مزمُم٣مذ )َمٌم  ضمًـ

 (.082زمـ زمدر ايمتٛمٝمز: )فمٙمامء  ضمًـ

 (.615زمـ فمدق: )فمٙمامء  زمـ زممم ضمًـ

 (.20زمـ نمدق )َمٌم  زمـ زممم ضمًـ

 (.682زمـ زمٗم٣مء احل٣ًمب )َمٌم  ضمًـ

 (.628( )صمر635( )صمر696زمـ ؽمٔمد اجلرصم٣مين )ىمٛمدوح ايمٔمٙمؿ( )ت زمـ زمٛمدار ضمًـ

 (.0/636زمـ صمٌٙم٥م ايمُمغمازي )دفم٣مء  ضمًـ

 (.613زمـ رزمٝمع: )فمٙمامء  زمـ همّمؾ زمـ أمحد زمـ صمٔمٖمر ضمًـ

 (.090ايمِم٣مَمٕم٣مين: )فمٙمامء زمـ حمٚمد  زمـ صمٔمٖمر ضمًـ

 (.654زمـ ىمثغم اإلؽمؼمازم٣مذي )صمر زمـ مح٣مد زمـ ؽمٜمٝمؾ زمـ ضم٣مسمؿ ضمًـ

 (.315زمـ ضم٣مرث ايمزاهد )َمٌم  ضمًـ

 (.072زمـ ضمًكم ايمدَمٝم٣مؿمل )َمٌم  زمـ ضم٣مَمد ضمًـ

 (.7زمـ ٞمٌم احلداد )َمٌم  زمـ ضم٣مَمد ضمًـ

 زمـ حمٚمد ايمدهٗم٣من ايم٘مقدم/هق ازمـ طمٝم٣مش ويٗم٣مل: ضم٣ًمس.  زمـ حيٝمك زمـ ضم٣ٌمش ضمًـ

 (.79( )رومف/664زمـ ضمرب ايمرومل )ت ضمًـ

 (.624زمـ ضمًكم اجلرصم٣مين ايمُم٣مفمر )صمر ضمًـ

 (.0189زمـ فم٣مصؿ اإلؽمؼمازم٣مذي احلامل أزمق فمقم )صمر  زمـ ضمًكم ضمًـ
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 (.85رزمف ايمٛمجغمَمل )َمٌم  زمـ فمٌد زمـ ضمًكم ضمًـ

 (.651زمـ فمقم اهلٚمذاين أزمق فمقم اظم٠مدب )جمٜمقل ضم٣مل( )صمر زمـ ضمًكم ضمًـ

 (.612حيٝمك ايمدوم٣مق: )فمٙمامء  زمـ زمـ فمقم زمـ ضمًكم ضمًـ

 (.658زمـ َمٜمرويف ايمٖم٣مرد أزمق وم٣مؽمؿ)صمر زمـ حمٚمد زمـ ضمًكم ضمًـ

 (.477زمـ ضمًٝمٛمل اخلٙمٔمل )َمٌم  ضمًـ

 زمـ همّم٣ميم٥م ايمِمغمدم )أو ايمٌٌمي(  زمـ مح٣مد ضمًـ

 (.621زمـ أزمرار هق ايمذي زمٔمده )صمر زمـ محقي٥م ضمًـ

 (.0191( )جمٜمقل ضم٣مل( )صمر 445)ت  زمـ إيراز ايمٗم٣م  أزمق حمٚمد اإلؽمؼمازم٣مذي زمـ ضمًكم زمـ محقي٥م ضمًـ

 (.406( )يقٞمس659زمـ طم٣مزم إٞمامؿمل أزمق فمقم )ت  ضمًـ

 (.637( )صمر341( ) ومط 0188زمـ ؽمٙمٝمامن اإلؽمؼمازم٣مذي اخلٙمٗم٣مين)صمر  زمـ طمٙمػ ضمًـ

 (.099زمـ ومقام ايمُم٣مهمٔمل: )فمٙمامء  زمـ طمٙمٝمؾ ضمًـ

 (.084زمـ داود زمـ ضمذاء ايمٌٗمٙمقرم: )فمٙمامء  ضمًـ

 (.653)صمرزمـ ؽمٔمٝمد اجلرصم٣مين  ضمًـ

 (.038)نمرزم٣مء/ -ايم٣ًمزمؼ -زمـ ؽمٙمٝمامن )زمـ ؽمالم ايمٖمزاري احل٣مهمظ( )ىم٣من شمٗم٥م ضم٣مهمٓم٣ًم( ىمٟمٞمف ومٌٝمْم٥م ضمًـ

 (.698زمـ َمًٙما )ايمٔمٚمٝمد( )َمٌم  زمـ فمقم زمـ ص٣ميما ضمًـ

 (.0/632ايمرمحـ ايمِمغمدم )دفم٣مء  زمـ فمٌد ضمًـ

 (.404ازمـ يقٞمس( )يقٞمس( )أشمٛمك فمٙمٝمف 441زمـ إؽمح٣مق اجلقهري اظمٌمي أزمق حمٚمد )ت ايمرمحـ زمـ فمٌد ضمًـ

 (.82ايمرضمٝمؿ ؾمٝمخ يمٙمْمػمي )ؿمػمي/ زمـ فمٌد ضمًـ

 (.403( )أشمٛمك فمٙمٝمف ازمـ يقٞمس( )يقٞمس657زمـ و٣مزمئ اجلذاَمل اجلروي اظمٌمي أزمق فمقم )ت ايمٔمزيز زمـ وزير زمـ فمٌد ضمًـ

 (.039زمـ َمٛمِمقر ايم٣ٌميمز)نمرزم٣مء/ اهلل زمـ فمٌد ضمًـ

 (.440ايمقاضمد ايمٛمجغمَمل )َمٌم  زمـ فمٌد ضمًـ

 (.626زمـ نم٣ميم٤م متت٣مم )صمر زمـ أمحد أزمق حمٚمد ايمٌٕمدادي ازمـ زمٛم٦م حمٚمد فمثامنزمـ  ضمًـ

 (.409زمـ فمٖمغم ايمٔمْم٣مر اظمٌمي )ىمذاب يّمع احلدي٧م وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( )يقٞمس ضمًـ
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 (.622( )صمر440زمـ فمٙمقي٥م ايمداَمٕم٣مين )ت ضمًـ

 زمـ فمقم إفمًؿ: هق ايم٣ًمَمري. ضمًـ

 (.014زمـ فمقم ايمِمغمدم ايمٌزاز )َمٌم  ضمًـ

 (.50ظمدائٛمل ايمٛمحقي )َمٌم زمـ فمقم ا ضمًـ

 (.0090زمـ أمحد ايمرازي أزمق همرج ايمتٚمٝمٚمل ايمقافمظ )صمر  زمـ فمقم ضمًـ

 (.080زمـ ؽمالَم٥م إزدي ايمْمح٣موي: )فمٙمامء  زمـ أمحد زمـ فمقم ضمًـ

 (.095زمـ طمٙمػ ايمُم٣مفمر: )فمٙمامء  زمـ وىمٝمع زمـ أمحد زمـ فمقم ضمًـ

 (.091زمـ َمٔمٌد اظمٔمٙمؿ: )فمٙمامء  زمـ ضم٣ًمن زمـ فمقم ضمًـ

 (.009( )رومف 416زمـ ضمرب ايمرومل أزمق فمقم)ت  زمـ ضمًـ زمـ فمقم ضمًـ

 (.81زمـ زمٛمدار )َمٌم  زمـ ضمًكم زمـ فمقم ضمًـ

 (.405( )يقٞمس407زمـ فمٝم٣مش أزمق حمٚمد احليَمل )ت زمـ ضمًكم زمـ فمقم ضمًـ

 (.0190)صمر  -اظم٣مئ٥م أيمػ  -زمـ هم٣مذار اإلؽمؼمازم٣مذي أزمق فمقم  زمـ ضمًكم زمـ فمقم ضمًـ

 (.098)فمٙمامء  زمـ طمٙمػ: زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ داود زمـ فمقم ضمًـ

 (.4زمـ طمٙمػ )َمٌم  زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ فمقم ضمًـ

 (.402( )ىمت٦ٌم فمٛمف وَم٣م فمٙمٚم٦م فمٙمٝمف إٓ طمغًما وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( )يقٞمس409ريري أزمق فمقم )تاحلزمـ ؽمقار  زمـ فمقم ضمًـ

 (.092زمـ ؾمٔم٣ٌمن: )فمٙمامء  زمـ فمقم ضمًـ

 زمـ فم٣ٌمس: صقازمف: فمٝم٣مش. زمـ فمقم ضمًـ

 (.08/528)فمٛمف اخلْمٝم٤م ومج٣مفم٥م( )ؽمغم  -ازمـ زمري  -ايمدَمُمٗمل أزمق حمٚمد ايمقاضمد ايمًٙمٚمل  زمـ فمٌد زمـ فمقم ضمًـ

 (.617زمـ فمروة إؽمقاين: )فمٙمامء  زمـ فمقم ضمًـ

 (.08/486( )فمٛمف مج٣مفم٥م( )ؽمغم 374اهلل إٞمْم٣مىمل )ت  زمـ فمٚمر أزمق فمٌد زمـ فمقم ضمًـ

 (.04/400)فم٣ًمىمر (88زمـ فمٝم٣مش احلٚميص )جمٜمقل ضم٣مل( )ؿمػمي/ زمـ فمقم ضمًـ

 (.08/072زمـ إهاهمٝمؾ احلامدي )جمٜمقل ضم٣مل( )ؽمغم  َم٘ملزمـ  زمـ فمقم ضمًـ

 (.407( )يقٞمس404زمـ َمقؽمك اإلزمريٗمل أزمق ؿم٣مهر )ت زمـ فمقم ضمًـ
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 (.408( )يقٞمس403زمـ َمقؽمك ايمٔمداس اظمٌمي أزمق حمٚمد فمٛمف ازمـ يقٞمس )ت زمـ فمقم ضمًـ

 (.081زمـ َمقؽمك اظمًتقرم: )فمٙمامء  زمـ فمقم ضمًـ

 (.632زمـ ٞمٌم ايمْمقد )صمر زمـ فمقم ضمًـ

 (.7/429( )شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )طمط 689زمـ ه٣مؾمؿ ايمٛمح٣مس ايمٖمٗمٝمف )ت  زمـ فمقم ضمًـ

 (.6/812زمـ هذيؾ ايمٗمِمٌل )ضم٣ٌمن  زمـ فمقم ضمًـ

( 322زمـ يقٞمس إصٌٜم٣مين أزمق فمقم )اظمحدث ايمثٗم٥م...رضّم٣مل صدوق وم٣ميمف ايمذهٌل/فمٛمف مج٣مفم٥م( )ت  زمـ ضمًـ زمـ فمٚمر ضمًـ

 (. 08/447)ؽمغم 

 (.017( )رومف 673ين أزمق حمٚمد )ت احلٚمٝمد اظمٝمٚمق زمـ فمٌد زمـ فمٚمر ضمًـ

 (.066( )رومف 688زمـ نمٝم٣مث اظمٗمرئ )ت  ضمًـ

 زمـ وم٣مؽمؿ(.  زمـ وم٣مؽمؿ ايمِمددم )فمٚمر ضمًـ

 (.618ايمرمحـ زمـ نمٚمر: )فمٙمامء  زمـ فمٌد زمـ وم٣مؽمؿ ضمًـ

 (.083زمـ فمٝمًك ايمٖمٜمٚمل ايمتٛمٝمز: )فمٙمامء  زمـ حيٝمك زمـ ىمثغم ضمًـ

 (.606زمـ حمٚمد ايمِمقدم )فمٙمامء/ ضمًـ

 (.461( )يقٞمس416أمحد ايمٔم٣ًمل أزمق فمقم اظمٌمي ىم٣من ؽمديًدا دم سمٔمٌغم ايمرؤي٣م )تزمـ  زمـ حمٚمد ضمًـ

 (.650زمـ إزمراهٝمؿ ايمٗمقَمز أزمق فمقم اظم٠مدب )صمر زمـ أمحد زمـ حمٚمد ضمًـ

 (.6/818زمـ أؽمد ؾمٝمخ ٓزمـ ضم٣ٌمن )ضم٣ٌمن  زمـ حمٚمد ضمًـ

 (.669زمـ ضمٌٗم٥م )َمٌم  زمـ حمٚمد ضمًـ

 (.460( )يقٞمس699)ت زمـ حمٚمد أزمق فمقم اظمديٛمل زمـ ضمًكم زمـ حمٚمد ضمًـ

 (.093زمـ محدان ايمياب: )فمٙمامء  زمـ حمٚمد ضمًـ

 (.079زمـ رَمّم٣من ايمزي٣مت: )فمٙمامء  زمـ حمٚمد ضمًـ

 (.90زمـ ؽمٔمٝمد ايمٗمرر ؾمٝمخ ايمْمػمي )ؿمػمي/ زمـ حمٚمد ضمًـ

 (.607ايمرمحـ ايمِم٣مٞمع )َمٌم  زمـ فمٌد زمـ حمٚمد ضمًـ

 (.655. )ؽمٜمؿ رازمٝمزؽمٔمٝمد ايم٘مزمـ ؽمٔمٝمد: هق اظمتٗمدم اؽمؿ صمده  اهلل زمـ فمٌد زمـ حمٚمد ضمًـ
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 (.627( )ىمت٤م فمٛمف مج٣مفم٥م وم٣ميمف ايمًٜمٚمل( )صمر310زمـ وم٣مؽمؿ اجلرصم٣مين أزمق فمقم )ت اهلل زمـ فمٌد زمـ حمٚمد ضمًـ

)وم٣مل ازمـ ٞمج٣مر: َم٘مثر صدوق مل ي٘مـ يمف َمٔمرهم٥م  (352احل٣مهمظ )ت زمـ فمقم ايمٌٙمخل أزمق ويمٝمد ايمدرزمٛمدي زمـ حمٚمد ضمًـ

 .(560( )خم٤م/04/484)فم٣ًمىمر (08/697زم٣محلدي٧م/ ووم٣مل ايمذهٌل :اإلَم٣مم احل٣مهمظ اجلقال( )ؽمغم

 (.652زمـ محقيف اظمذىمر أزمق حمٚمد )صمر زمـ ٞمي زمـ حمٚمد ضمًـ

 (.616زمـ حيٝمك احلٚمراوي: )فمٙمامء  زمـ زىمري٣م زمـ حيٝمك زمـ حمٚمد ضمًـ

 (.086زمـ فمٌٝمد ايمتجٝمٌل: )فمٙمامء  زمـ حيٝمك زمـ حمٚمد ضمًـ

 (.29زمـ َمقؽمك ايمٗمٚمل )ازمـ طمٝم٣مط( )َمٌم  ضمًـ

 (.657زمـ حيٝمك أزمق فمقم )َم٣مئ٥م أيمػ( آؽمؼمازم٣مذي )صمر ضمًـ

 (.611زمـ ضمًـ ايمٌٙمقي: )فمٙمامء  زمـ حيٝمك ضمًـ

)ضم٣ٌمن زمـ ؽم٘مـ إزدي ايمٌٌمي أزمق فمقم إصؿ )حمٙمف ايمِمدق ىمت٦ٌم فمٛمف زم٣ميمرَمٙم٥م وم٣ميمف ازمـ أيب ضم٣مسمؿ(  زمـ حيٝمك ضمًـ

 (.4/33( )ضم٣مسمؿ6/800

 (.655زمـ ٞمٌم اجلرصم٣مين أزمق فمقم وىم٣من َمـ أهؾ ايمًٛم٥م ويمف سمِم٣مٞمٝمػ )صمر زمـ حيٝمك ضمًـ

 (.638( )صمر453زمـ إؽمامفمٝمؾ ايمًجزي أزمق فمقم ايمت٣مصمر)ت زمـ ئمٗمقب ضمًـ

 (.085زمـ َمٙمٝما ايمْمرائٖمل: )فمٙمامء  زمـ يقؽمػ ضمًـ

 (.004زمـ يقٞمس اظمٗمرئ )َمٌم  ضمًـ

 ق ضمًـ زمـ أمحد زمـ ؽمٙمٝمامن.ضمًٛمقن زمـ أمحد اظمٌمي: ه

 (.8/688ضمًٛمقن زمـ هٝمثؿ ايمدوري )طمط

قن: ضمًكم زمـ فمٝمًك زمـ ضمًكم ايم٘مٙمٌل. ًُّ  ضم

 ( 4/27ضمًكم أزمق ؽمٖمٝم٣من وفمٛمف ؾمٔم٥ٌم )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( )ضم٣مسمؿ  

 ( 6875ضمًكم أزمق فمٌد اهلل وفمٛمف فمت٥ٌم زمـ أيب ضم٘مؿ )سمخ  

 (.680ضمًكم أزمق فمقم اجلرصم٣مين اخلْمٝم٤م زمجرصم٣مة )صمر

 ( 4/032 أزمق فمقم اهل٣مؾمٚمل فمـ َم٣ميمؽ )وم٣مل اخلْمٝم٤م جمٜمقل ( )يم٣ًمن ضمًكم 

 ( 4/030()يم٣ًمن 4/28ضمًكم أزمق ىمراَمف فمـ ضم٘مؿ )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( )ضم٣مسمؿ  
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 ضمًكم إيقم فمـ ازمـ ؾمٜم٣مب :هق ازمـ رؽمتؿ  

 (4/28ضمًكم اجلقؽمٖمل أزمق فمقم )ضم٣مسمؿ  

 ( 34ضمًكم ايمًدي )ؤمٝمػ( )ذيؾ  

 ( 4/032( ) يم٣ًمن 4/27راؽم٣مين )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( )ضم٣مسمؿ ضمًكم ايمناج أزمق فمقم اخل 

 ( 03/459ضمًكم ايمٔمْم٣مر )فم٣ًمىمر  

 (.659ضمًكم ايمٕمزٞمقي )َمٌم 

 (.59ضمًكم ايمٗمرر )َمٌم 

 ( 6870( )سمخ 4/27ضمًكم ايمٝمامَمل فمـ حيٝمك زمـ أيب ىمثغم )ضم٣مسمؿ  

 ( 4/27)ضم٣مسمؿ  –هق إول  –ضمًكم ايمٝمامَمل وفمٛمف ازمـ َم٣ٌمرك  

 (.8/08ضمًكم زمـ إزمراهٝمؿ أزمق فمقم ايمٌٕمدادي )طمط 

 (.4/95)يم٣ًمن -يٟميت –يب )جمٜمقل( صقازمف زمـ أمحد ٣مضمًكم زمـ إزمراهٝمؿ ايمٌ 

 (.4/98ضمًكم زمـ إزمراهٝمؿ ايمٗمزويٛمل )ؾمٝمٔمل()يم٣ًمن 

 (.4/97ضمًكم زمـ إزمراهٝمؿ زمـ أمحد اظم٠مدب )ؾمٝمٔمل( )يم٣ًمن 

 (.8/09َمراد )جمٜمقل ضم٣مل()طمط ضمًكم زمـ إزمراهٝمؿ زمـ أمحد زمـ حمٚمد أزمق فمقم ايمٛمٜمٚمل ازمـ 

()وم٣مل ايمذهٌل: صدوق( )روى فمٛمف مجع 691ضمًكم زمـ إزمراهٝمؿ زمـ إؽمح٣مق ايمتًؼمي ايمدومٝمٗمل )ت 

 (202()ك03/49نمٖمغم()فم٣ًمىمر

 (.917ضمًكم زمـ إزمراهٝمؿ زمـ إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ أزمق فمٌد اهلل اجلرصم٣مين )خم٤م 

 ( 577 ايم٘مٝمقم ) خم٤م ضمًكم زمـ إزمراهٝمؿ زمـ إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ أزمق فمٌد اهلل اجلرصم٣مين

 (.4/98)يم٣ًمن -يٛمٓمر -ضمًكم زمـ إزمراهٝمؿ زمـ سم٣مسم٣مشمف  

 (.062/031()ؽمغم03/47()وشمٗمف ايم٘مٛم٣مين()فم٣ًمىمر428ضمًكم زمـ إزمراهٝمؿ زمـ صم٣مزمر زمـ فمقم ايمٖمرائيض )ت 

 (.0/681ضمًكم زمـ إزمراهٝمؿ زمـ ديمقيف اظمديٛمل )ذىمر 

 (.8/09طضمًكم زمـ إزمراهٝمؿ زمـ ص٣ميما زمـ حيٝمك أزمق فمٌد اهلل اجلزري )طم 

 (.4/32ضمًكم زمـ إزمراهٝمؿ زمـ فمٌد اهلل زمـ ضمًـ ايمٔمٙمقي )جمٜمقل ضم٣مل()ضم٣مسمؿ 
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 (.07/477ضمًكم زمـ إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد أزمق فمٌد اهلل اجلامل إصٌٜم٣مين )روى فمٛمف مج٣مفم٥م()ؽمغم 

 (. 03/49ضمًكم زمـ إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ ىمٙمٚمقن أزمق فمقم ايمديرفم٣مومقرم )جمٜمقل وضمديثف َمٛم٘مر()فم٣ًمىمر 

 (.4/98راهٝمؿ زمـ َمقؽمك )ؾمٝمٔمل()يم٣ًمنضمًكم زمـ إزم 

 (.4/95ضمًكم زمـ إزمراهٝمؿ فمـ حمٚمد زمـ ؿم٣مهر )دصم٣مل()يم٣ًمن 

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: وىم٣من ؾمٝمخ٣ًم ص٣محل٣ًم( ضمدث فمٛمف ايمِم٣مضم٣ٌمن 484ضمًكم زمـ أيب ايمٔم٣مهمٝم٥م اجلٛمجٝم٣مرم أزمق فمقم إٞمديمز )ت 

 (.460)صف/

 ( 4/011ـ ذا ()يم٣ًمن ضمًكم زمـ أيب زمردة فمـ ومٝمس زمـ رزمٝمع )وم٣مل ايمذهٌل :ٓ يدري َم 

 ( 07/641()ؽمغم 8/690ضمًكم زمـ أيب صمٔمٖمر أزمق فمقم ايمًٌْمٛم٣مين )ضم٤م 

 (.4/50ضمًكم زمـ أيب ضمًكم اظم٣مزين )ضم٣مسمؿ 

 (.4/012ضمًكم زمـ أيب طمي فمـ ايمِم٣مدق )ؾمٝمٔمل()يم٣ًمن 

ضمًكم زمـ أيب زيد َمٛمِمقر أزمق فمقم ايمدزم٣مغ )وم٣مل أمحد ايمِمقاف: ىم٣من َمـ  

 (.6/840ضم٣ٌمن()373()ومط8/001()طمط653ايمثٗم٣مت()ت

 (.4/006ضمًكم زمـ أيب ؽمٖمٝم٣من فمـ أٞمس )وم٣مل ايمٌخ٣مري: ضمديثف يمٝمس زم٣مظمًتٗمٝمؿ()يم٣ًمن 

 (.6859()سمخ2/618ضمًكم زمـ أيب فم٣مئُم٥م )ضم٤م 

 (.03/81ضمًكم زمـ أيب فم٣مصؿ ايمٗمرر )فم٣ًمىمر 

 (.8/59ضمًكم زمـ أيب فمٌد اهلل اظمٔم٣مزرم )طمط 

 (4/067ضمًكم زمـ أيب فمالء ايمٔمٖم٣مر )ؾمٝمٔمل () يم٣ًمن  

 ( 583ضمًكم زمـ أيب فمقم أزمق فمقم إطمًٝم٘مل ايمٖمرنم٣مين.) خم٤م 

 (.8/05)طمط -ازمـ صٙمحل –ضمًكم زمـ أمحد  

 ( 217َمٔمروف حمؼمم َمـ رؤؽم٣مء ايمٛمقاضمل ) خم٤م –ضمًكم زمـ أمحد أزمق فمقم ايمٔمٚمٝمد اخلٖم٣مومل 

 (.525ضمًكم زمـ أمحد أزمق فمقم ايمٛمًقي )خم٤م/ 

 (.4/95يب )جمٜمقل اهتٚمف ايمذهٌل()يم٣ًمن٣مضمًكم زمـ أمحد ايمٌ 

 (.4/93ضمًكم زمـ أمحد ايمٌٙمخل )جمٜمقل وم٣ميمف اخلْمٝم٤م()يم٣ًمن 
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 ضمًكم زمـ أمحد احل٣مهمظ أزمق فمٌد اهلل اهلروى ايمِمٖم٣مر  اؽمؿ صمده حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ. 

 ( اؽمؿ صمده حمٚمد زمـ ضمٌٝم٤م.6/415()ىمذزمف ازمـ طمغمون()يم٣ًمن337ضمًكم زمـ أمحد ايمٗم٣مدد )ت 

 (.4/89ازمـ فم٣ًمىمر()يم٣ًمنضمًكم زمـ أمحد ايم٘مردي أزمق فمقم ايمٗم٣م  )واهتٚمف  

 (.03/42ضمًكم زمـ أمحد ايم٘مقىمٌل )فم٣ًمىمر 

 (.4/96ضمًكم زمـ أمحد اظم٣ميم٘مل )ؾمٝمٔمل()يم٣ًمن 

 (.03/45ضمًكم زمـ أمحد اظمِمٝميص )فم٣ًمىمر 

 (.03/43ضمًكم زمـ أمحد اظمٗمرئ )فم٣ًمىمر 

 (.4/90ضمًكم زمـ أمحد اظمٛمٗمري )ؤمٖمف ايمٛمج٣مر()يم٣ًمن 

 (.8/3ضمًكم زمـ أمحد ايمٛم٣ًمئل )طمط 

 (.8/2)طمط، ويمٔمٙمف آيت: اؽمؿ صمده فمقم زمـ شمٝم٣منأمحد ايمقاؽمْمل ايمزي٣مت )جمٜمقل ضم٣مل( ضمًكم زمـ 

 (.4/88ضمًكم زمـ أمحد زمـ أزم٣من ايمٗمٚمل )ؾمٝمٔمل()يم٣ًمن 

()وم٣مل اخلْمٝم٤م : ىم٣من َمـ أهم٣موؾ ايمٛم٣مس ىمت٤م ايمٛم٣مس 691ضمًكم زمـ أمحد زمـ أيب زممم أزمق فمقم اظمٗمرئ ايمناج)ت 

 (.8/4فمٛمف()طمط

 (.4/88فمٌد اهلل ايمٗمٚمل )وشمٗمف ايمْمقد()يم٣ًمنضمًكم زمـ أمحد زمـ إدريس أزمق  

 .(6/808)ضم٣ٌمن (494ضمًكم زمـ أمحد زمـ زمًْم٣مم ايمزفمٖمراين أزمق فمقم إزمقم ايمٌٌمي )فمٛمف مج٣مفم٥م( )إرؾم٣مد/ 

 (.03/04ضمًكم زمـ أمحد زمـ زم٘م٣مر أزمق فمٌد اهلل ايم٘مٛمدي اظمٌمي )فم٣ًمىمر 

 ( 03/69ضمًكم زمـ أمحد زمـ زم٘م٣مر ايمً٘مً٘مل ) فم٣ًمىمر 

 سمٗمدم دم ضمًـ . -ضمًكم زمـ أمحد زمـ زم٘م٣مر ايمٔمالف 

 ( 03/03ضمًكم زمـ أمحد زمـ صمٔمٖمر أزمق فمٌد اهلل ايمِم٣مئغ ايمتٚمٝمٚمل ) جمٜمقل ضم٣مل ( )فم٣ًمىمر 

 (.0/685ضمًكم زمـ أمحد زمـ صمٔمٖمر أزمق فمٌد اهلل ايم٘مقؽم٨م )ذىمر 

 (.656ضمًكم زمـ أمحد زمـ صمٔمٖمر أزمق فمقم ايم٘مرازمٝمز ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ٞمٝم٣ًمزمقر/ 

 (.620زمـ صمٔمٖمر ايمِمقدم أزمق فمٌد اهلل ايمرازي )ٞمٝم٣ًمزمقر/ضمًكم زمـ أمحد  

 ( 8/05()طمط 313ضمًكم زمـ أمحد زمـ صمٔمٖمر اظمٔمروف زم٣مزمـ زمٕمدادي أزمق فمٌد اهلل ) صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ( )ت 
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 ( 582ضمًكم زمـ أمحد زمـ صمٔمٖمر زمـ أمحد أزمق فمٌد اهلل ايمتقي اهلٚمداين ) خم٤م 

 (.582ضمًكم زمـ أمحد زمـ صمٔمٖمر زمـ أمحد أزمق فمٌد اهلل اهلٚمداين )خم٤م/ 

 ( 8/06ضمًكم زمـ أمحد زمـ ضم٣مَمد زمـ حمٚمد أزمق فمٌد اهلل ايمذهٌل )طمط 

 ( 07/59()ؽمغم 8/03ضمًكم زمـ أمحد زمـ ضمج٣مج أزمق فمٌد اهلل ايمٌٕمدادي ايمُم٣مفمر ) ٓ رء ( )طمط 

 (.4/88ضم٘مؿ()يم٣ًمنضمًكم زمـ أمحد زمـ ضمًـ ايمرومل ؾمٝمٔمل )ص٣ميما وم٣ميمف فمقم زمـ  

 ( 211ضمًكم زمـ أمحد زمـ ضمًكم أزمق فمٌد اهلل اظمُمْمل ) خم٤م 

 ( 03/03ضمًكم زمـ أمحد زمـ ضمًكم زمـ إؽمح٣مق أزمق فمٌد اهلل احلٚمغمي ) فم٣ًمىمر 

 (.03/03()فم٣ًمىمر446ضمًكم زمـ أمحد زمـ ضمًكم زمـ فمٌد اظم٠مَمـ ايمٗمرر )ت 

 (.4/94()يم٣ًمن470)تضمًكم زمـ أمحد زمـ طم٣ميمقيف ايمٛمحقي اهلٚمداين )ؾمٝمٔمل()جمٜمقل ضم٣مل( 

 (.4/90ضمًكم زمـ أمحد زمـ طمغمان ايمٌٕمدادي )ؾمٝمٔمل()يم٣ًمن 

 (.03/05()فم٣ًمىمر403)ت -زمـ زٞمٌقر ايم٘م٣مسم٤م -ضمًكم زمـ أمحد زمـ رؽمتؿ 

 (213َم٣مم فمٌمه دم ايمٛمحق وايمٙمٕم٥م وايمٔمرزمٝم٥م ) خم٤م إ –ضمًكم زمـ أمحد زمـ زوين أزمق فمٌد اهلل ايمٌِمغم ايمزوزين 

 (.8/02()صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م()طمط309ايمٔمْم٣مر ايمٌٕمدادي )تضمًكم زمـ أمحد زمـ ؽمٖمٝم٣من أزمق فمقم  

 (4/90ضمًكم زمـ أمحد زمـ ؽمٖمٝم٣من ايمٗمزويٛمل )ؾمٝمٔمل()يم٣ًمن 

 (8/05()طمط366ضمًكم زمـ أمحد زمـ ؽمالل أزمق فمٌد اهلل اظم٠مدب احلٛمٌقم)ت 

 ( 03/02( )فم٣ًمىمر 8/00ضمًكم زمـ أمحد زمـ ؽمٙمٚم٥م أزمق فمٌد اهلل إؽمدي ايمٗم٣م  ايمرزمٔمل ) روى فمٛمف مج٣مفم٥م ( )طمط 

 ( 8/06ضمًكم زمـ أمحد زمـ ؽمٜمؾ اظمُمؼمي إهقازي ) طمط 

 ( 8/2ضمًكم زمـ أمحد زمـ ؾمٝم٣ٌمن أزمق فمٌد اهلل ايمٗمزويٛمل ) طمط 

 ( 8/2( )طمط 05/685زمـ هٝمثؿ ايمٖم٣مرد  أزمق وم٣مؽمؿ ايمٌزاز إزرق ) وشمٗمف اخلْمٝم٤م ( )ؽمغم  ٥مضمًكم زمـ أمحد زمـ صدوم

 ضمًكم زمـ أمحد زمـ ؿمالب اظمُمٖمراين دَمُمٗمل 

 (.0/684ضمًكم زمـ أمحد زمـ ؿمٝم٣من ايمِمقدم اظمِمٝميص )ذىمر 

 (.4/96ضمًكم زمـ أمحد زمـ ـمٌٝم٣من )ؾمٝمٔمل()يم٣ًمن 

 (.4/96ضمًكم زمـ أمحد زمـ فم٣مَمر إؾمٔمري )ؾمٝمٔمل()يم٣ًمن 



613 
 

 (.03/09ضمًكم زمـ أمحد زمـ فم٣ٌمس ايمًٙمٚمل ايمٛمٝم٣ًمزمقري )جمٜمقل ضم٣مل()فم٣ًمىمر 

 (.03/66ضمًكم زمـ أمحد زمـ فمٌد ايمِمٚمد أزمق وم٣مؽمؿ ايمتٚمٝمٚمل )فم٣ًمىمر 

()وشمٗمف إزهري واخلْمٝم٤م.. وسم٘مٙمؿ همٝمف 488ضمًكم زمـ أمحد زمـ فمٌد اهلل زمـ زم٘مغم أزمق فمٌد اهلل زمـ زم٘مغم احل٣مهمظ ايمِمغمدم )ت 

ازمـ أيب ايمٖمقارس وهمٝمام وم٣ميمف ٞمٓمر، ووم٣مل ايمذهٌل: ىم٣من فمج٣ٌمً دم ضمٖمظ احلدي٧م وهده وىم٣من شمٗم٥م نمٚمزه زمٔمّمٜمؿ، ووم٣مل ازمـ 

 (.073( )ايمديمٝمؾ/4/88()يم٣ًمن07/8()ؽمغم8/04صمقزي: ىم٣من ضم٣مهمٓم٣ًم..( )طمط

 همٝمٚمـ صمده: فمٌد اهلل زمـ زم٘مغم. يٟميتضمًكم زمـ أمحد زمـ فمٌد اهلل زمـ فمٌد ايمرمحـ:  

ضمًكم زمـ أمحد زمـ فمٌد اهلل زمـ وه٤م اظم٣ميم٘مل أزمق فمقم إؽمدي )فمٛمف مج٣مفم٥م ووم٣مل اخلْمٝم٤م: َم٣م فمٙمٚم٦م إٓ طمغمًا(  

 (.03/6()فم٣ًمىمر670()ؿم٤م8/3()طمط493)إرؾم٣مد/

 (03/66ايمقاضمد زمـ حمٚمد أزمق فمقم ايمِمقري ايمقىمٝمؾ ) جمٜمقل ضم٣مل ( )فم٣ًمىمر  ضمًكم زمـ أمحد زمـ فمٌد

(  وايمدارومْمٛمل، ووم٣مل ايمذهٌل: وشمٗمف اخلْمٝم٤م ()وشمٗمف ازمـ أيب ايمٖمقارس457ضمًكم زمـ أمحد زمـ فمت٣مب أزمق فمٌد اهلل ايمًٗمْمل )ت 

 (.075)ايمديمٝمؾ( 8/8)طمط 

 ( 8/05 ( ) طمط362ضمًكم زمـ أمحد زمـ فمثامن زمـ ٞمُمٝمْم٣م أزمقوم٣مؽمؿ ايمٌزاز ) ت 

 (. 8/5ضمًكم زمـ أمحد زمـ فمِمٚم٥م أزمق فمقم ايمقىمٝمؾ )روى فمٛمف مج٣مفم٥م ( ) طمط 

 ( 596ّم٣مء وزمٝم٦م ايمٔمٙمؿ ) خم٤م ٗمرصمؾ ٞمًٝم٤م َمـ أوٓد ايم –ضمًكم زمـ أمحد زمـ فمقم زمـ أمحد أزمق ٞمٌم ايمٗم٣م  

 ( 07/424ضمًكم زمـ أمحد زمـ فمقم زمـ شمٝم٣من أزمق فمٌد اهلل ايمقاؽمْمل ) وشمٗمف مخٝمس احلقزي ( )ؽمغم 

 (.4/96زمـ أمحد زمـ فمٝمًك ايم٘مقدم )ؾمٝمٔمل()يم٣ًمنضمًكم  

 (.3/417ضمًكم زمـ أمحد زمـ نم٣ميم٤م اجلٌقم أزمق فمقم اظم٠مدب )يم٣ًمن 

 ( 8/9ضمًكم زمـ أمحد زمـ همٜمد زمـ أمحد اظمقصقم آزدي ) َم٣م فمٙمٚم٦م إٓ طمغمًا يمٝمس زمف زمٟمس ومد ىم٣من يقشمؼ وم٣ميمف ايمػموم٣مين( )طمط 

 ( 8/00ي ) وشمٗمف ايمٔمتٝمٗمل ( )طمط ضمًكم زمـ أمحد زمـ حمٚمد أزمق فمٌد اهلل ايمرحي٣مين ايمٌٌم

 ضمًكم زمـ أمحد زمـ حمٚمد أزمق فمقم ايمزوهلل . 

 ( 8/7ضمًكم زمـ أمحد زمـ حمٚمد أزمق فمقم ايمٗمْمرزمؾ ) طمط 

 ( 590رصمؾ هم٣موؾ حمؼمم ) خم٤م  –ضمًكم زمـ أمحد زمـ حمٚمد أزمق وم٣مؽمؿ ايمدارع ايمٌٝمٜمٗمل 

 ( 03/67ضمًكم زمـ أمحد زمـ حمٚمد أمحد ايمٌٔمٙمٌ٘مل ) يّمع احلدي٧م ( )فم٣ًمىمر 
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 ( 03/64ضمًكم زمـ أمحد زمـ حمٚمد أمحد ايمْمقائٖمل ايمٔمدل ) فم٣ًمىمر 

 (.4/49)يم٣ًمن -اؽمؿ صمده فمٌد ايمرمحـ -ضمًكم زمـ أمحد زمـ حمٚمد ايمِمٖم٣مر 

 (.4/94ضمًكم زمـ أمحد زمـ حمٚمد ايمٗمْم٣من ايمٌٕمدادي )يم٣ًمن 

 ( 8/06ـ أمحد ايمٔمٚمري أزمق فمٌد اهلل ) طمط ضمًكم زمـ أمحد زمـ حمٚمد زم

( )ؽمغم  ، وىمذزمف ازمـ طمغمون) وه٣مه اخلْمٝم٤م( 337)ت –ازمـ وم٣مدد  –ضمًكم زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ ضمٌٝم٤م أزمق فمٌد اهلل ايمٌزاز 

  (.6/415)يم٣ًمن (8/02( )طمط 08/00

 (.528ضمًكم زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ طمُمٛم٣مم أزمق فمقم ايمزواهل )وشمٗمف ايمٖم٣مرد()خم٤م/

 ( 8/01زهري ( )طمط إأمحد زمـ حمٚمد زمـ ديٛم٣مر أزمق وم٣مؽمؿ ايمدوم٣مق ايمٔمدل ) وشمٗمف  ضمًكم زمـ

 ( 8/02( )طمط 03/69ضمًكم زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ ؽمٔمٝمد أزمق وم٣مؽمؿ ايمٌزاز ايمِمغمدم ) صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ( )فم٣ًمىمر 

()طمط 03/63)فم٣ًمىمر (02/421ضمًكم زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ أزمق فمٌد اهلل ايمِمٖم٣مر اهلروي ) ؤمٖمقه ( )ؽمغم 

  (.4/87)يم٣ًمن (8/8

 ( 07/491ضمًكم زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ حيٝمك أزمق فمٌد اهلل ايمٛم٣ًمزمقري ) وشمٗمف ايمٖم٣مرد ( )ؽمغم 

 ( 03/41ضمًكم زمـ أمحد زمـ َمٓمٖمر اظم٣ميم٘مل ايمُم٣مهد ) فم٣ًمىمر 

 ( 03/40ضمًكم زمـ أمحد زمـ َمٔمٗمؾ إزدي ) فم٣ًمىمر 

 (.4/694ٞمج٣مر()يم٣ًمنضمًكم زمـ أمحد زمـ َمٕمغمة ايمٌقؾمٛمجل )وشمٗمف ازمـ  

)صدوق / وم٣ميمف ايمذهٌل ووم٣مل اخلْمٝم٤م: ىم٣من ٓ زمٟمس  -ؽمج٣مدة–ضمًكم زمـ أمحد زمـ َمٛمِمقر أزمق فمٌد اهلل  

 (.8/3()طمط676زمف()ؿم٤م

 (.03/46()فم٣ًمىمر302ضمًكم زمـ أمحد زمـ َمقؽمك زمـ ضمًكم أزمق وم٣مؽمؿ ايمًٚم٣ًمر )جمٜمقل ضم٣مل()ت 

 (.674ضمًكم زمـ أمحد زمـ َمقؽمك زمـ َم٣ٌمرك أزمق فمقم ايمٔم٘مل اظمٌمي )وم٣مل ازمـ يقٞمس: يمٝمس زم٣ميمٗمقي()ؿم٤م 

 (.03/44ضمًكم زمـ أمحد زمـ حيٝمك ايمٔمٙمقي )فم٣ًمىمر 

 (.492ضمًكم زمـ أمحد زمـ يقٞمس إهقازي )إرؾم٣مد/ 

 ( 525ضمًكم زمـ أمحد زمـ...أزمق فمقم ايمٛمًقي ) شمٗم٥م( ) خم٤م 

 ( هق ايمذي ومٌٙمف.4/98()يم٣ًمن410أزمق فمقم )ت -ازمـ طمرم – ضمًكم زمـ إدريس إٞمِم٣مري اهلروى 
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 (.498ضمًكم زمـ إدريس اجلريري ايمتًؼمي )جمٜمقل ضمح٣مل( )إرؾم٣مد/ 

 ضمًكم زمـ إدريس ايمٗم٣مهمالئل: صقازمف: ضمًـ . 

وم٣مل قيمٝمد ووم٣مل ايمدارومْمٛمل : ىم٣من َمـ ايمثٗم٣مت ، وايمضمًكم زمـ إدريس زمـ َم٣ٌمرك زمـ هٝمثؿ أزمق زي٣مد اهلروي )ٓ زمٟمس زمف وم٣ميمف أزمق  

 (03/004)ؽمغم ازمـ َم٣مىمقٓ : ىم٣من َمـ احلٖم٣مظ اظم٘مثريـ ، ووم٣مل ايمذهٌل : اإلَم٣مم اظمحدث ايمثٗم٥م(

 (.6/860()ضم٣ٌمن03/30()فم٣ًمىمر8/094)ضم٤م

 ( 03/30ضمًكم زمـ إؽمح٣مق أزمق فمقم ايمِمقري ) فم٣ًمىمر 

 ضمًكم زمـ إؽمح٣مق اخلالل: اؽمؿ صمده إزمراهٝمؿ. 

 (.4/52()ؾمٝمخ7/682ضمًكم زمـ إؽمح٣مق ايمٔمْم٣مر )وشمٗمف اخلْمٝم٤م()طمط

 -(673()ؿم٤م202()ك03/57()وشمٗمف ايمذهٌل دم ايمت٣مريخ()ؽمغم691ضمًكم زمـ إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ ايمتًؼمي ايمدومٝمٗمل )ت 

 سمٗمدم دم ازمـ إزمراهٝمؿ زمـ إؽمح٣مق.

ضمًكم زمـ إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ زمـ ص٣ٌمح أزمق فمٌد اهلل اخلالل )وم٣مل أزمقٞمٔمٝمؿ : ىم٣من ىمثغم احلدي٧م ضمًـ احلٖمظ ووم٣مل أزمقايمُمٝمخ :  

 (.4/359()ؾمٝمخ0/679ت٤م احلدي٧م ايم٘مثغم وضمٖمظ()ذىمرىم٣من أضمد َمـ ىم

 (.4/99ضمًكم زمـ أؽمد ايمٌٌمي )ؾمٝمٔمل()يم٣ًمن 

 ضمًكم زمـ إؽمامفمٝمؾ إٞمديمز )َمر دم ضمًـ (. 

 (.4/011()يم٣ًمن4/32ضمًكم زمـ إؽمامفمٝمؾ ايمتٝماموي )وم٣ميمف أزمقضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ 

 (.323ضمًكم زمـ إؽمامفمٝمؾ اجلريري)ومط 

 (.4/011ضمًكم زمـ إؽمامفمٝمؾ ايمّمٚمغمي)ؾمٝمٔمل()يم٣ًمن 

 (312ضمًكم زمـ إؽمامفمٝمؾ ايمٖم٣مرد)شمٗم٥م وم٣ميمف أزمق زرفم٥م احل٣مهمظ()ؽمٜمؿ 

 (.8/09ضمًكم زمـ إؽمامفمٝمؾ اظمخرَمل)طمط 

 (.325ضمًكم زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ أيب اظمج٣ميمد )ومط 

 (.311ضمًكم زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ ضم٣ٌمن زمـ ُٞمٗم٣مد أزمق فمقم ايمرَمقم )جمٜمقل ضم٣مل( )إرؾم٣مد/ 

 ( . 210 خم٤مؾمٝمخ وصمٝمف َمـ أوٓد زمٛمل ايمٛمٜمؿ مل يتٖمؼ يمف رواي٥م ) ضمًكم زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ ضمًـ أزمق فمقم ايمٖمرائيض

 ( 214 خم٤مَمُمٜمقر حمؼمم ) –ًٝمٛمل احلضمًكم زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ ضمًـ زمـ حمٚمد زمـ ضمًكم أزمق فمٌد اهلل 
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 ( 205ضمًكم زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ ؽمٜمٙم٤م أزمق فمقم َمًتقر ص٣ميـ . ) خم٤م 

 (.464طم٣ٌمر وإؾمٔم٣مر )صف/( وىم٣من فم٣مظم٣ًم زم٣م306ٕضمًكم زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ همّمؾ ايمٔمتٝمٗمل )ت 

() وم٣مل اخلْمٝم٤م: ىم٣من هم٣مواًل ديٛم٣ًم، ووم٣مل 440ضمًكم زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ حمٚمد اظمح٣مَمقم أزمق فمٌد اهلل ايمّمٌل ايمٌٕمدادي)ت 

ايمًٚمٔم٣مين: ىم٣من هم٣موالً صدووم٣ًم ديٛم٣ًم شمٗم٥م، ووم٣مل ازمـ ىمثغم: ىم٣من صدووم٣ًم ديٛم٣ًم همٗمٝمٜم٣مً حمدشم٣ًم..( 

 .(310( )إرؾم٣مد/8/09()طمط322()ومط05/658)ايمًغم

 (.4/011ضمًكم زمـ إؽمامفمٝمؾ وفمٛمف فمٚمر زمـ حمٚمد ونمغمه )وشمٗمف ايمْمقد()يم٣ًمن 

 (.03/33ضمًكم زمـ أؾمٔم٧م ايم٘مٛمدي )فم٣ًمىمر 

 (.4/37()ضم٣مسمؿ4/011ضمًكم زمـ أؾمٜم٤م فمـ ؾمٌٔم٥م)جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()يم٣ًمن 

 (.4/011()يم٣ًمن4/37ضمًكم زمـ أيقب ايمتٕمٙمٌل )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ 

 (.8/64ٔم٣ٌمد )وشمٗمف اخلْمٝم٤م()طمطايمضمًكم زمـ أيقب زمـ فمٌد ايمٔمزيز  

 (.8/63ضمًكم زمـ زمحؼمي زمـ َمقؽمك أزمق فمقم اظم٠مدب )طمط 

 (.8/64()طمط327()شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م()ومط620ضمًكم زمـ زمحر زمـ يزيد أزمق فمٌد اهلل ايمٌغموذي )ت 

 (.8/65زمـ هالل اظم٠مدب)طمط -أيب ايمٛمجؿ -ضمًكم زمـ زمدر 

 ( 4/011( )يم٣ًمن 4/38ٛمٖمل )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ()ضم٣مسمؿ ضمًكم زمـ زمراد احل 

 (4/010ضمًكم زمـ زمًْم٣مم زمـ ؽم٣مزمقر ايمزي٣مت )ؾمٝمٔمل ())يم٣ًمن  

 ( 4/010ضمًكم زمـ زمُم٣مر ايمقاؽمْمل )ؾمٝمٔمل ()يم٣ًمن  

 ( 8/63()وشمٗمف اخلْمٝم٤م ()طمط 88( )ضمؼ 682ضمًكم زمـ زمُم٣مر زمـ َمقؽمك أزمق فمقم اخلٝم٣مط ) ت  

 ( 6/405ضمًكم زمـ زممم إؽمدي )يم٣ًمن  

 (.316ضمًكم زمـ زممم ايمِم٣مزمقين ايمٌٌمي)إرؾم٣مد/ 

 ( 4/37ضمًكم زمـ زممم اظم٣مزين )ضم٣مسمؿ  

 ( 8/62ضمًكم زمـ زممم زمـ فمٌد اهلل أزمق ؿم٣مهر ايمديٛمقري )طمط  

 ( 4/016ضمًكم زمـ زممم زمـ فمقم ايمْمرزمٙمز ) يم٣ًمن  

 ( 4/38ضمًكم زمـ زممم زمـ وم٣مؽمؿ ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ضم٣مسمؿ  
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 ( 8/62() طمط 344ضمًكم زمـ زم٘مر زمـ فمٌٝمد اهلل أزمق وم٣مؽمؿ )شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ()ت  

 ( 01/602ضمًكم زمـ هبرام أزمق أمحد اظم٠مدب ) ؽمغم 

 احلًكم زمـ زمٝم٣من ايمٔمً٘مري: هق ازمـ هب٣من ]سمٗمري٤م[.

 (.313ضمًكم زمـ سمٗمل زمـ أيب سمٗمل احلٚميص )جمٜمقل ضم٣مل( )إرؾم٣مد/ 

 ( 4/38ضم٣مسمؿ ()ضم٣مسمؿ  ضمًكم زمـ متٝمؿ إصٌٜم٣مين )صدوق وم٣ميمف أزمق 

 ( 0/680ضمًكم زمـ متٝمؿ اظم٘مت٤م )ذىمر  

 ( 4/016ضمًكم زمـ متٝمؿ زمـ ؽمٔمٝمد ايمنوصمل ؾمٝمٔمل )يم٣ًمن  

 (4/016ضمًكم زمـ شم٣مزم٦م زمـ أٞمس زمـ ـمٜمغم إٞمِم٣مري فمـ أزمٝمف )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( )يم٣ًمن  

 ( 4/016ضمًكم زمـ شم٣مزم٦م زمـ زمٛم٦م أيب محزة ايمثامرم ايم٘مقدم )ؾمٝمٔمل () يم٣ًمن  

 ( 4/016 زمـ شمقير زمـ أيب هم٣مطمتف )ؾمٝمٔمل ()يم٣ًمن ضمًكم 

 ( 4/014ضمًكم زمـ صم٣مزمر ايم٘مقدم زمٝم٣مع ايم٣ًمزمر )ؾمٝمٔمل ()يم٣ًمن  

 ( . 263َمُمٜمقر َمـ أصح٣مب أيب ضمٛمٝمٖم٥م ) خم٤م  –ضمًكم زمـ صم٣مَمع زمـ حمٚمد زمـ فمقم أزمق حمٚمد ايمًٌحل 

 ( 0/680ضمًكم زمـ صمٔمٖمر زمـ أمحد زمـ ززمروم٣من اظمٔمدل )ذىمر  

 (82( )ىمؼ 672() ؿم٤م 690ضمًكم زمـ صمٔمٖمر زمـ ضمٌٝم٤م ايمٗمت٣مت )صدوق وم٣ميمف ايمدار ومْمٛمل ( )ت  

 ( 03/35ضمًكم زمـ صمٔمٖمر زمـ ضمًكم ايمٔمٙمقي ) فم٣ًمىمر 

  –يٟميت  –ضمًكم زمـ صمٔمٖمر زمـ محدان ) اؽمؿ صمده حمٚمد زمـ محدان 

 (8/67ضمًكم زمـ صمٔمٖمر زمـ حمٚمد أزمق فمقم ايمقارق )طمط  

 ( 4/014)يم٣ًمن  –اؽمؿ صمده حمٚمد زمـ محدان  -ضمًكم زمـ صمٔمٖمر زمـ حمٚمد اجلرصم٣ميب  

 (.658( )ٞمٝم٣ًمزمقر/498ضمًكم زمـ صمٔمٖمر زمـ حمٚمد اجلرصم٣مين أزمق فمٌد اهلل )ت 

( 8/67() ك 8/096( ) ضم٤م 315ضمًكم زمـ صمٔمٖمر زمـ حمٚمد ايمٗمرر ىمقدم ايمٗمت٣مت ..)وم٣مل ايمدارومْمٛمل: صدوق( )إرؾم٣مد/ 

. 

 ( 8/68ٝمٗمل ()طمط ضمًكم زمـ صمٔمٖمر زمـ حمٚمد ايمقافمظ ايمقازن )شمٗم٥م وم٣ميمف ايمٔمت 

 ( 8/67ضمًكم زمـ صمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ إؽمح٣مق أزمق فمٌد اهلل ايمتٛمقطمل ايمٗم٣مرئ ) طمط 
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 ( 8/69()وشمٗمف اخلْمٝم٤م ( )طمط 332ضمًكم زمـ صمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ صمٔمٖمر أزمق فمٌد اهلل ايمًٙمامين ) ت 

 (689)صمر ( 498مجع ىمثغم ( )تضمًكم زمـ صمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ محدان أزمق فمٌد اهلل ايمٔمٛمػمي ايمقراق اجلرصم٣مين ) روى فمٛمف 

 ( 03/35()فم٣ًمىمر 8/67( )طمط 07/26)ؽمغم 

 (.659ضمًكم زمـ صمٔمٖمر زمـ يزيد أزمق فمٌٝمداهلل ايمرازي )ٞمٝم٣ًمزمقر/ 

 ( 03/39ضمًكم زمـ ضم٣مسمؿ أزمق فمٌد اهلل إزدي )فم٣ًمىمر  

 (8/47ضمًكم زمـ ضم٣مسمؿ أزمق فمقم اظمزوق )طمط  

 ( 209ضمًكم زمـ ضم٣مرث إهقازي )ك  

 ( 4/50() ضم٣مسمؿ 2/617ضمًكم زمـ ضم٣مزم فمـ فمٚمر زمـ فمٌد ايمٔمزيز )جمٜمقل ضم٣مل ( )ضم٤م  

 ( 8/42ضمًكم زمـ ضم٣ٌمن زمـ فمامر زمـ ضم٘مؿ أزمق فمقم )ىم٣من َمـ أهؾ همّمؾ وايمتٗمدم دم ايمٔمٙمؿ وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ()طمط  

 (سمٗمدم دم ازمـ صمٔمٖمر زمـ ضمٌٝم٤م 691ضمًكم زمـ ضمٌٝم٤م ايمٗمت٣مت أزمق فمقم ايمٗمرر ايم٘مقدم )ت  

 ( 8/083ايمٝمامَمل )ضم٤م ضمًكم زمـ ضمٌٝم٤م  

 ( 4/014ضمًكم زمـ ضمٌٝم٤م فمـ ايمِم٣مدق )ؾمٝمٔمل ()يم٣ًمن  

 ( 8/47ضمًكم زمـ ضمرب فمٛمف ازمٛمف أزمق فمٌٝمد )طمط  

 ( 8/31صحٝما وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ()طمط  ف( )ؽمامفم338ضمًكم زمـ ضمريش زمـ أمحد زمـ فمقم ايم٘م٣مسم٤م )ت  

 ( 574ضمًكم زمـ ضمًـ أزمق ؽمٔمٝمد ايم٘مٛمدي ايمًٌْم٣مَمل ) خم٤م 

 ( .8/44ء ايم٘م٣مسم٤م )طمطضمًكم زمـ ضمًـ أزمق فمال 

 (.4/51()ضم٣مسمؿ04/053ضمًكم زمـ ضمًـ أزمق َمٔمكم ايمرازي )روى فمٛمف مج٣مفم٥م()ؽمغم  

)اهتٚمف ازمـ فمٌد ايمػم زم٣ميمقوع أو ايمقهؿ /وم٣مل احل٣مهمظ إؿمالق ايمقوع فمٙمٝمف  أـمٛمف أيت: اؽمؿ صمده َمٜمران ضمًكم زمـ ضمًـ اخلٝم٣مط 

 ( 4/014ٓيٙمٝمؼ ()يم٣ًمن 

 .-سمٗمدم -ضمًكم زمـ ضمًـ ايمٔمً٘مري: هق ضمًـ زمـ ضمًكم زمـ فمٌد اهلل 

 (.8/083ضمًكم زمـ ضمًـ ايمٖمزاري إؾمٗمر )ضم٤م

 ضمًكم زمـ ضمًـ زمـ حمٚمد زمـ وم٣مؽمؿ اظمخزوَمل. هق ضمًكم زمـ ضمًـ ايمٖمّم٣مئري: 

 (.4/39()ضم٣مسمؿ6820ضمًكم زمـ ضمًـ ايم٘مٛمدي )سمخ 
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 ( 03/51) جمٜمقل ضم٣مل ( )فم٣ًمىمر  ضمًكم زمـ ضمًـ زمـ أمحد زمـ ضمٌٝم٤م ايمْمرؽمقي أزمق فمٌد اهلل ايم٘مرَم٣مين

 ( 8/44ضمًكم زمـ ضمًـ زمـ أمحد زمـ حمٚمد أزمق فمٌد اهلل اجلقايمٝمٗمل ازمـ فمريػ ) جمٜمقل ضم٣مل ( )طمط 

 (260( )ك 05/458غم ً( )ايمث٦ٌم وم٣ميمف ايمذهٌل ()ايم631ضمًكم زمـ ضمًـ زمـ أيقب ايمْمقد إدي٤م )ت  

 ( ٣ً4/015من ضمًكم زمـ ضمًـ زمـ زمٛمدار إٞمامؿمل اؽمؿ صمده حمٚمد زمـ زمٛمدار )يم 

 ( 06/091ضمًكم زمـ ضمًـ زمـ ضمرب ايمًٙمٚمل )ؽمغم  

 ( 03/51() فم٣ًمىمر 8/44ضمًكم زمـ ضمًـ زمـ ضمًكم أزمق فمقم ايمتٕمٙمٌل ) ؽمغم 

 ( 4/013ضمًكم زمـ ضمًـ زمـ مح٣مد ايمُمٕم٣مدم )وم٣مل ايمذهٌل :ٓيدرى َمـ ذا ()يم٣ًمن  

 ( 599ضمًكم زمـ ضمًـ زمـ طمٙمػ أزمق فمٌد اهلل ايم٘م٣مؾمٕمري )خم٤م / 

 ( 599هم٣موؾ ) خم٤م  –ضمًكم زمـ ضمًـ زمـ طمٙمػ زمـ صمػميؾ زمـ طمٙمٝمؾ زمـ ص٣ميما زمـ َمقؽمك أزمق فمٌد اهلل ايم٘م٣مؾمٕمري 

 ( .03/50ضمًكم زمـ ضمًـ زمـ زيد زمـ حمٚمد اجلرصم٣مين ايمٔمٙمقي ) فم٣ًمىمر 

 ( 03/56ضمًكم زمـ ضمًـ زمـ ؽم٣ٌمع أزمق فمٌد اهلل ايمرَمقم ) وشمٗمف احلداد ( )فم٣ًمىمر 

 ( 03/54اهلل ايمقافمظ )وشمٗمف احلداد ( )فم٣ًمىمر ضمًكم زمـ ضمًـ زمـ فمٌد اهلل أزمق فمٌد 

()طمط 9/495ضمًكم زمـ ضمًـ زمـ فمْمٝم٥م ايمٔمقدم )ؤمٖمف ايمٛم٣ًمئل وازمـ ؽمٔمد وأزمقضم٣مسمؿ و ؤمٖمف ازمـ َمٔمكم ونمغمه ()ؽمغم  

 ( 4/013( )يم٣ًمن 8/69

 ( 8/05( )طمط 6/017ضمًكم زمـ ضمًـ زمـ فمقم زمـ زمٛمدار إٞمامؿمل ) جمٜمقل ضم٣مل ( )يم٣ًمن 

 ( 3/083( )اصٌٜم٣من 0/81داود أزمق فمقم ايمٔمْم٣مر ) أصقيمف صح٣مح ( )ذىمر  ضمًكم زمـ ضمًـ زمـ فمقم زمـ

 ( 4/015ضمًكم زمـ ضمًـ زمـ حمٚمد )ؾمٝمٔمل ()يم٣ًمن  

 ( 61/632( )ؽمغم 03/55ضمًكم زمـ ضمًـ زمـ حمٚمد أزمق وم٣مؽمؿ إؽمدي )فم٣ًمىمر 

 ( 578ضمًكم زمـ ضمًـ زمـ حمٚمد زمـ ضمًـ أزمق فمٌد اهلل ايمزوزين ) خم٤م 

 ( 07/467أزمق فمٌد اهلل ايمٕمّم٣مئري اؽمؿ صمده حمٚمد زمـ وم٣مؽمؿ ) ؽمغم  ضمًكم زمـ ضمًـ زمـ حمٚمد زمـ ضمٙمٝمس

( )وم٣مل 314)ت ايمٔمٗمٝمدةضمًكم زمـ ضمًـ زمـ حمٚمد زمـ ضمٙمٝمؿ ايمٗم٣م  أزمق فمٌد اهلل احلٙمٝمٚمل اجلرصم٣مين ايمٌخ٣مري ايمٖمٗمٝمف أؾمٔمري 

ٓمٝماًم َمرصمقفم٣ًم فمٙمٝمف. ووم٣مل ايمذهٌل: ايمٔمالَم٥م رئٝمس اظمحدشمكم واظمت٘مٙمٚمكم أضمد إذىمٝم٣مء. ووم٣مل ايمًٚمٔم٣مين: سمٖمٗمف ضمتك ص٣مر إَم٣مَم٣ًم فم
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( 9/57( )سم٣مريخ اإلؽمالم 07/640احل٣مىمؿ: أوضمد ايمُم٣مهمٔمٝمكم زمام وراء ايمٛمٜمر.. ضمدث وهمرصم٦م يمف ايمٖمقائد...( )ؽمغم 

 (..624( )ٞمٝم٣ًمزمقر/4/027( )ايمُمذرات 098( )صمرصم٣من/4/0141( )سمذىمرة احلٖم٣مظ 33)إحت٣مف/

، ووم٣مل ايمذهٌل: ) ايمٕمّم٣مئري () شمٗمف هم٣موؾ وم٣ميمف اخلْمٝم٤م (303)ت ضمًكم زمـ ضمًـ زمـ حمٚمد زمـ وم٣مؽمؿ أزمق فمٌد اهلل اظمخزوَمل

  (.9/644( )سم٣مريخ اإلؽمالم 32( )إحت٣مف07/467)ؽمغم (8/43( )طمط  اإلَم٣مم ايمِم٣ميما ايمثٗم٥م

 ( 266( )ووم٣مل ايمذهٌل :حمٙمف ايمِمدق ()ك 678ضمًكم زمـ ضمًـ زمـ َمٜم٣مصمر أزمق حمٚمد ايمًٙمٚمل )ت  

ؿ زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ ضمًكم زمـ ؿمٙمح٥م زمـ فمٌد اهلل زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ ـ ضمًكم زمـ ضمقزمؾ زمـ إزمراهٝمزم ضمًكم زمـ ضمًـ زمـ َمٜم٣مصمر

 (  03/52( )فم٣ًمىمر 576( )خم٤م  وم٣ميمف ايمٖم٣مرد ) ؽمٛمل ذيػ شمٗم٥م –أيب زم٘مر ايمِمديؼ أزمق وم٣مؽمؿ ايمت٣مصمر 

 ( 4/067( ) ؾمٝمخ 0/678()ص٣مضم٤م نمرائ٤م وم٣ميمف أزمق ٞمٔمٝمؿ ( )ذىمر 314ضمًكم زمـ ضمًـ زمـ َمٜمران اظم٘مت٤م اخلٝم٣مط ) ت 

 ( 8/43ضمًكم زمـ ضمًـ زمـ حيٝمك زمـ ضمًكم ايمٛمٜمرؽم٣مزمز ايمٔمٙمقي )صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ()طمط  

 (.4/38)وشمٗمف أمحد ونمغمه()ضم٣مم نضمًكم زمـ ضمًـ فمـ ازمـ فمق 

 (.6855ضمًكم زمـ ضمًكم أزمق ؽمٖمٝم٣من ايمقاؽمْمل ايمًٙمٚمل )جمٜمقل ضم٣مل()سمخ 

 (.446ضمًكم زمـ ضمًكم زمـ أمحد زمـ همتا ايمدَمٝم٣مؿمل ايمقافمظ أزمق فمٌد اهلل فمٛمف أزمق فمقم ايمٕم٣ًمين ونمغمه )صف/ 

 (.206ضمًكم زمـ ضمًكم زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ ص٣مفمد )خم٤م 

 (206) خم٤م  وم٣ميمف ايمٖم٣مرد( هم٣موؾ فم٣ممل َمـ أضمٖم٣مد ايمِم٣مفمدي٥م)ضمًكم زمـ ضمًكم زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ ص٣مفمد أزمق همّمؾ ايمِم٣مفمدي 

()وشمٗمف ايمدارومْمٛمل وذىمر ايمٗمقاس دم ؾمٝمقطمف ايمثٗم٣مت، ووم٣مل 309فمٌد ايمرمحـ أزمق فمٌد اهلل إٞمْم٣مىمل )تضمًكم زمـ ضمًكم زمـ  

 (.078( )ايمديمٝمؾ/03/52()فم٣ًمىمر329()ومط8/49اخلْمٝم٤م وايمػموم٣مين: شمٗم٥م، ووم٣مل ازمـ ىمثغم: شمٗم٥م ٞمٌٝمؾ( )طمط

 ( .578( ) ك 7/692طمط ( ) 691ضمًكم زمـ ضمًكم زمـ فمٌد اهلل زمـ فمٌد ايمرمحـ ايمً٘مري ) شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م () ت  

 (.4/012ضمًكم زمـ ضمًكم زمـ فمقم زمـ ضمًكم زم٣مزمقيف ايمٗمٚمل )ؾمٝمٔمل()يم٣ًمن 

 (.4/012ضمًكم زمـ ضمِمكم إهقازي )ؾمٝمٔمل()يم٣ًمن 

 (.263()ومط91()ىمؼ/680ضمًكم زمـ ضم٘مؿ زمـ َمًٙمؿ احلػمي ايم٘مقدم )شمٗم٥م وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل()ت 

 (.4/50ضمًكم زمـ ضم٘مٝمؿ ايمٌٙمخل )ضم٣مسمؿ 

 (.4/012()يم٣ًمن4/51أو ايمْم٣مئل )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ -ضمًكم زمـ مح٣مد ايمْم٣مهري

 (.370ضمًكم زمـ مح٣مد وفمٛمف ئمٗمقب زمـ يقؽمػ )ومط 
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 (.03/58ضمًكم زمـ محدان زمـ محدون ايمتٕمٙمٌل )فم٣ًمىمر 

 (.4/012ضمًكم زمـ محدان زمـ طمِمٝم٤م اخلِمٝمٌل )ؾمٝمٔمل()يم٣ًمن 

 (.376محزة )ومطضمًكم زمـ محزة زمـ ضمًكم اخلثٔمٚمل إؾمٛم٣مين: ومٝمؾ هق: حمٚمد زمـ ضمًكم زمـ  

 (.03/58ضمًكم زمـ محزة زمـ ضمًكم زمـ صمٔمٖمر ايمُمٔمغمي )فم٣ًمىمر 

 (.4/012ضمًكم زمـ محزة فمـ ايمِم٣مدق )ؾمٝمٔمل()يم٣ًمن 

 (.8/49ضمًكم زمـ محٝمد زمـ أيب فمقم ايمًٚمرومٛمدي )طمط 

 (.4/018ضمًكم زمـ محٝمد زمـ أيقب ايمٖم٣مرد )جمٜمقل وم٣ميمف َمًٙمٚم٥م()يم٣ًمن 

 (.4/017()يم٣ًمن8/48()ىمذزمف َمْمكم واهتٚمف زمـ فمدي()طمط686ضمًكم زمـ محٝمد زمـ رزمٝمع اخلزاز ايم٘مقدم )ت 

 (.653ضمًكم زمـ محٝمد زمـ ؽمٝمٌقيف اظمٔمدل أزمق فمٌد اهلل ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ٞمٝم٣ًمزمقر/ 

 (.8/49ضمًكم زمـ محٝمد زمـ فمٌد ايمرمحـ اخلْمٝم٤م )طمط 

ٝمس زم٣ميمٗمقي، ()يمكم وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل ووم٣مل ازمـ يقٞمس: يم697ضمًكم زمـ محٝمد زمـ َمقؽمك زمـ َم٣ٌمرك ايمٔم٘مل أزمق فمقم اظمٌمي )ت 

 (.676()ؽمٜمؿ312ووم٣مل ازمـ َم٣مىمقٓ: مل ي٘مـ زم٣ميمّم٣مزمط يمٙمحدي٧م، ووم٣مل ايمذهٌل: ُؤمػ( )إرؾم٣مد/

( )ىم٣من ضم٣مهمٓم٣مً يمٙمٚم٣ًمئؾ فمعم 310ضمًكم زمـ ضمل زمـ فمٌد اظمٙمؽ زمـ ضمل زمـ فمٌد ايمرمحـ ايمتجٝمٌل أزمق فمٌد اهلل ايمٗمرؿمٌل )ت 

 (.466َمذه٤م َم٣ميمؽ وص٣مر صدرًا دم اظمٖمتكم زمٗمرؿم٥ٌم( )صف/

 (.8/31()وشمٗمف ازمـ سمقزي()طمط491ٝمدرة زمـ فمٚمر ايمداودي ايمُم٣مهد )تضمًكم زمـ ضم 

 (.268()ك4/50ضمًكم زمـ طم٣مرصم٥م فمـ ؽمٔمد زمـ أيب ووم٣مص )ضم٣مسمؿ 

 (.4/018()يم٣ًمن8/31ضمًكم زمـ طم٣ميمد أزمق صمٛمٝمد ايمٔمززمر )وم٣مل ازمـ َمٔمكم: يمٝمس زمثٗم٥م()طمط 

 (4/019ضمًكم زمـ طم٣ميمد ايمِمغمدم )ؾمٝمٔمل()يم٣ًمن 

 (.4/019ضمًكم زمـ طمرزاذ فمـ ايمِم٣مدق )ؾمٝمٔمل()يم٣ًمن 

 (.4/50ضمًكم زمـ طمزيٚم٥م زمـ جمٝم٤م ايمٌجقم ايمرازي )ضم٣مسمؿ 

 (.6/464()يم٣ًمن03/21أزمق فمقم ايمٔمرمجقر)فم٣ًمىمر -ضمًكم زمـ طمُمٝمش أو طمًٝمس 

 (.07/363()جمٜمقل ضم٣مل()ؽمغم363ضمًكم زمـ طمي زمـ حمٚمد أزمق فمقم ايمٌخ٣مري )ت 

 .-سمٗمدم -ضمًـ :صقازمف /ضمًكم زمـ طمٙمػ 
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 (.4/019طمغم زمـ صمقيرة زمـ زمٔمٝمش احلٚميص )يم٣ًمن زمـ ضمًكم 

 (.8/36ضمًكم زمـ طمغم زمـ فمٌد اهلل اخلقارزَمل )طمط 

 (.4/50ضمًكم زمـ داود ايمِمٝمدٞم٣مين أزمق فمالء ايمرزاي )صدوق وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ 

 (.4/001ضمًكم زمـ داود ايمٝمٔمٗمقيب )ؾمٝمٔمل()يم٣ًمن 

)جمٜمقل ضم٣مل ( )طمط  -سمٗمدم دم ضمًـ  -أزمق فمٌد اهلل ضمًكم زمـ داود زمـ فمقم زمـ فمٝمًك ايمٔمٙمقي ايمٛم٣ًميقري 

  (691)صمر(8/35

 (.4/019)يم٣ًمن (8/33()وم٣مل اخلْمٝم٤م: يمٝمس زمثٗم٥م()طمط686ضمًكم زمـ داود زمـ َمٔم٣مذ أزمق فمقم ايمٌٙمخل )ت

 (.03/26ضمًكم زمـ ذىمر أزمق وم٣مؽمؿ ايمٌجقم إصؿ )اشمٛمقا فمٙمٝمف( )فم٣ًمىمر 

 ( 03/23ضمًكم زمـ راهمع ايمٕمزٞمقي ) فم٣ًمىمر 

 (.٣2/618مح )ضم٤مضمًكم زمـ رزم 

 (.54/56()ضم٣مسمؿ6857ضمًكم زمـ رؽمتؿ إيقم )جمٜمقل ضم٣مل()سمخ 

 (.4/56()ضم٣مسمؿ6827( )سمخ8/35ضمًكم زمـ رَم٣مس فمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ َمًٔمقد )َم٣م أرى زمف زمٟمؽم٣ًم وم٣ميمف ازمـ رَم٣مح()طمط 

 (.8/32ضمًكم زمـ رواس أزمق ٞمٌٗم٥م ايمُم٣مفمر )طمط 

 ()ؾمٝمٔمل(.4/000()يم٣ًمن05/666()ؽمغم462ضمًكم زمـ روح زمـ زمحر أزمق وم٣مؽمؿ )ت 

 (.03/25ضمًكم زمـ روح فمـ ؽمٖمٝم٣من )فم٣ًمىمر 

 (.4/000ضمًكم زمـ ري٣مب )ؾمٝمٔمل()يم٣ًمن 

 (.4/000ضمًكم زمـ ززمروم٣من أزمق اخلروج)ؾمٝمٔمل()يم٣ًمن 

 (.4/000ضمًكم زمـ زرارة زمـ أفمكم ايم٘مقدم )ؾمٝمٔمل()يم٣ًمن 

 (.4/54()ضم٣مسمؿ6886ضمًكم زمـ زي٣مد أزمق فمقم اظمتٔمٌد اظمروزي )جمٜمقل ضم٣مل()سمخ 

 (.٣4/000مد فمـ َمٗم٣مسمؾ )جمٜمقل وم٣ميمف إزدي()يم٣ًمنضمًكم زمـ زي 

 (.4/000ضمًكم زمـ زيد ايم٘مقدم )ؾمٝمٔمل()يم٣ًمن 

 (.371ضمًكم زمـ زيد زمـ ضم٘مؿ اجلػمي )ومط 

 (.688ضمًكم زمـ ؽمػمة ىمقدم )وشمٗمف ايمٔمجقم( )فم٨م/ 
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 (.4/54ضمًكم زمـ ؽمداد اجلٔمٖمل )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ 

 (.4/54()ضم٣مسمؿ6884ضمًكم زمـ ؽمٔمد ايمٌْمكم اجلٜمٛمل )جمٜمقل ضم٣مل()سمخ 

 (.8/50ضمًكم زمـ ؽمٔمد زمـ ضمًكم أزمق حمٚمد ايمٗمْمرزمقم )طمط 

 (.4/53ضمًكم زمـ ؽمٔمٝمد ايمٙمخٚمل )ضم٣مسمؿ 

 (.8/091ضمًكم زمـ ؽمٔمٝمد اظمخزوَمل )ضم٤م

 (.375ضمًكم زمـ ؽمٔمٝمد زمـ أزهر ايمًٙمٚمل )ومط 

 (.4/000ضمًكم زمـ ؽمٔمٝمد زمـ مح٣مد زمـ َمٜمران ايم٘مقدم إهقازي )ؾمٝمٔمل()يم٣ًمن 

 (.8/38ضمًكم زمـ ؽمٔمٝمد زمـ ؽم٣مزمقر أزمق َمقؽمك ايمٛمج٣مد)طمط 

 (.8/32)جمٜمقل ضم٣مل()طمط-ازمـ زمًت٣من -ضمًكم زمـ ؽمٔمٝمد زمـ فمٌد اهلل اظمخرَمل 

 (.673ضمًكم زمـ ؽمٔمٝمد زمـ فمٌد اظمجٝم٤م ازمـ إؽمامفمٝمؾ أزمق فمقم اظمقصقم )ؽمٜمؿ 

 (.8/38()طمط405تـ نمٛمدر زمـ فمٚمر أزمق فمٌد اهلل اظمٗمرئ ايمٗمرر ايم٘مقدم )زمٔمٝمد ضمًكم زمـ ؽم 

 (.03/22ضمًكم زمـ ؽمٔمٝمد زمـ َمٜمٛمد أزمق فمقم ايمُمغمازي ايمْم٣مئل )روى فمٛمف مج٣مفم٥م()فم٣ًمىمر 

 (.246ضمًكم زمـ ؽمٔمٝمد زمـ ه٣مؾمؿ )ك 

 (.377ضمًكم زمـ ؽمٔمٝمد وفمٛمف ازمٛمف أمحد )ومط 

 (.03/27ضمًكم زمـ ؽمٖمر زمـ إؽمامفمٝمؾ ايمتٕمٙمٌل ايمُم٣مفمر)فم٣ًمىمر 

 (.4/006ضمًكم زمـ ؽمٖمٝم٣من ايم٘مقدم )ؾمٝمٔمل()يم٣ًمن 

 (.4/53ضمًكم زمـ ؽم٘مـ ايمٌٌمي )ؾمٝمخ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ 

 (.8/51()طمط658)ت -هق إول –ضمًكم زمـ ؽم٘مـ زمـ أيب ؽم٘مـ ايمٗمرر ايمٌٌمي  

 (.8/51()طمط620ضمًكم زمـ ؽم٘مكم زمـ فمٝمًك أزمق َمٛمِمقر ايمٌٙمدي)ت 

 (.4/004زمـ ضمًـ()يم٣ًمن ضمًكم زمـ ؽمٙمٚم٥م اهلٚمداين )يمٔمٙمف ازمـ فمقم 

 (.4/006()يم٣ًمن2/618ضمًكم زمـ ؽمٙمٝمامن ايمْمٙمحل ايمروم٣مر )جمٜمقل وم٣ميمف ايمٔمٗمٝمقم()ضم٤م 

 (.4/004ضمًكم زمـ ؽمٙمٝمامن ايم٘مت٣مين )ؾمٝمٔمل()يم٣ًمن 

 (.4/006()يم٣ًمن4/53ضمًكم زمـ ؽمٙمٝمامن اظمروزي )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ 
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 (.4/006٘مذوزم٥م همٜمق أهم٥م وم٣ميمف ايمذهٌل()يم٣ًمنضمًكم زمـ ؽمٙمٝمامن ايمٛمحقي فمـ أمحد )أيت زمثالشم٥م أضم٣مدي٧م َم 

 (.8/56ضمًكم زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ فمٝمًك اجلقهري ازمـ أيب ايقب )طمط 

 (.8/50()طمط03/27()شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م()فم٣ًمىمر687ضمًكم زمـ ؽمٚمٝمدع زمـ إزمراهٝمؿ أزمقزم٘مر ايمٌجقم )ت 

 (.4/004ضمًكم زمـ ؽمٜمؾ أزمق فمقم ايمؼمي٘مل فمـ أزمٝمف )ٓ ئمرف وم٣ميمف احل٣مهمظ()يم٣ًمن 

 (.03/29ضمًكم زمـ ؽمٜمؾ زمـ ضمري٧م اظمٌمي )فم٣ًمىمر 

 (.4/003ضمًكم زمـ ؽمقار اجلٔمٖمل )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()يم٣ًمن 

 (.4/003()يم٣ًمن8/39ضمًكم زمـ ؽمٝم٣مر أزمق فمقم احلراين فمـ إزمراهٝمؿ ازمـ ؽمٔمد.. )َمؼموك وم٣ميمف أزمق فمروزم٥م ونمغمه()طمط 

 (.4/003ضمًكم زمـ ؽمٝمػ ايم٘مٛمدي ايم٘مقدم )ؾمٝمٔمل()يم٣ًمن 

 (.4/003زمـ فمٚمغمة ايمٛمخٔمل ايمٌٕمدادي )ؾمٝمٔمل()يم٣ًمنضمًكم زمـ ؽمٝمػ  

 (.4/003ضمًكم زمـ ؾم٣مذويف ايمِمٖم٣مر )ؾمٝمٔمل()يم٣ًمن 

 (.8/56ضمًكم زمـ ؾمٌٝم٤م أزمق فمقم أصمري ايمٔم٣مزمد )طمط 

 (.0/686ضمًكم زمـ ؾمٌٝم٤م زمـ زممم أزمق حمٚمد ايمٛمًقي )ذىمر 

( )ت ، ووم٣مل ايمذهٌل: شمٗم٥مازمـ َمقصقم ) صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م  – ايمٌٕمدادي ضمًكم زمـ ؾمج٣مع زمـ ضمًـ أزمق فمٌد اهلل ايمِمقدم

  (.9/488( )سم٣مريخ اإلؽمالم 32)إحت٣مف (8/54( )طمط 364

 (.379()ومط8/56()جمٜمقل ضم٣مل()طمط628ضمًكم زمـ ؾمداد زمـ داود أزمق فمقم ايمٗمْم٣من اظمخرَمل )ت 

 (.4/003ضمًكم زمـ ؾمداد زمـ رؾمٝمد اجلٔمٖمل ايم٘مقدم )ؾمٝمٔمل()يم٣ًمن 

 (.4/003ٛمل )ؾمٝمٔمل()يم٣ًمنضمًكم زمـ ؾمٔمٝم٤م اظمدائ 

 (.4/003ضمًكم زمـ ؾمٜم٣مب زمـ فمٌد رزمف )ؾمٝمٔمل()يم٣ًمن 

 (.8/54ضمًكم زمـ ؾمٜمري٣مر فمـ روح زمـ ومرة )طمط 

 (.4/005ضمًكم زمـ ؾمغمويف زمـ مح٣مد زمـ زمحر ايمٖم٣مرد )ؾمٝمٔمل جمٜمقل()يم٣ًمن 

 (.4/005ضمًكم زمـ ص٣ميما اخلثٔمٚمل)ؾمٝمٔمل()يم٣ًمن 

 (.4/005ن()يم٣ًم4/55ضمًكم زمـ ص٣ميما ايمًقاق )جمٜمقل ضم٣مل()ضم٣مسمؿ 

 (.05/407ضمًكم زمـ ص٣ميما زمـ محقيف أزمق فمٌد اهلل اهلٚمداين )وشمٗمف ص٣ميما زمـ أمحد()ؽمغم 
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 (.05/58()ؽمغم8/54()أشمٛمقا فمٙمٝمف()طمط401ضمًكم زمـ ص٣ميما زمـ طمغمان أزمق فمقم ايمُم٣مهمٔمل ايمٖمٗمٝمف )ت 

 (.06/096ضمًكم زمـ ص٣ٌمح زمـ حمٚمد أزمق فمقم ايمقاؽمْمل )ؽمغم 

ل اخلْمٝم٤م:صدوق ووم٣مل ايمًٚمٔم٣مين: صدوق، ووم٣مل ايمذهٌل: ايمُمٝمخ اظمحدث ضمًكم زمـ صٖمقان زمـ إؽمح٣مق ايمػمذفمل )وم٣م 

 (.8/53()طمط381( )ومط081( )ايمديمٝمؾ/431ايمثٗم٥م( )ت

 (.8/55()طمط366ضمًكم زمـ وح٣مك زمـ حمٚمد زمـ صمٔمٖمر أزمق فمٌد اهلل إٞمامؿمل )وشمٗمف اخلْمٝم٤م()ت 

 (.8/53()طمط03/71ضمًكم زمـ وح٣مك زمـ ي٣مه أزمق فمقم ايمٌٌمي )فم٣ًمىمر 

 (.8/55.)طمط-ازمـ درك –هر أزمق فمٌد اهلل اظم٠مدب ضمًكم زمـ ؿم٣م 

 (.03/79ضمًكم زمـ ؿم٣مهر ايمٗمْم٣من اظمٗمرئ)فم٣ًمىمر 

 (.389ضمًكم زمـ ؿم٣مهر زمـ َمًٙمؿ أزمق حمٚمد اظمٌمي )خم٤م/ 

 (4/005ضمًكم زمـ ؿمريػ )ؾمٝمٔمل()يم٣ًمن 

 ( 575ضمًكم زمـ ؿمٝمٖمقر أزمق ؽمٔمٝمد ايمًٌْم٣مَمل ) خم٤م 

 (.4/20ضمًكم زمـ فم٣مزب فمـ ؾمٌٝم٤م )ضم٣مسمؿ 

 (.463ضمًكم زمـ فم٣مصؿ إٞمديمز يمف ىمت٣مب دم ايمت٣مريخ )صف/ 

 (.4/005()يم٣ًمن4/26ضمًكم زمـ فم٣مصؿ ايمٖمزاري )وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: ٓ أفمرهمف()ضم٣مسمؿ 

 ضمًكم زمـ فم٣ٌمس زمـ فم٣ٌمس زمـ َمٕمغمة: صقازمف: فم٣ٌمس زمـ فم٣ٌمس ... 

 (.4/060()يم٣ًمن691ضمًكم زمـ فمٌد إول إضمقل )ىمذزمف زمـ َمٔمكم()فم٨م 

 (.8/21زمـ ؽمٔمٝمد ايمًدود اظمقصقم )طمط ضمًكم زمـ فمٌد احلٚمٝمد 

 (.621( )ٞمٝم٣ًمزمقر/427ضمًكم زمـ فمٌد احلٚمٝمد زمـ فمٌد ايمرمحـ إدي٤م أزمق فمٌد ايمرمحـ ايمٛمحقي ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ت 

 (.4/060فمـ ازمـ فمٝمٝمٛمف)وم٣مل ازمـ َمديٛمل: سمرىمقا ضمديثف()يم٣ًمن -وومٝمؾ اؽمٚمف ضمًـ  –ضمًكم زمـ فمٌد ايمرمحـ  

 (.3/052ضمًكم زمـ فمٌد ايمرمحـ إؾمجٔمل )ضم٤م 

 ( 8/58ضمًكم زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ ضمًكم أزمق حمٚمد اهلروي ) طمط 

 (.8/57دم ضمًـ )طمط-سمٗمدم–ضمًكم زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ فم٣ٌمد زمـ هٝمثؿ أزمق فمقم آضمتٝم٣مؿمل  

 ( 218) خم٤م  وم٣ميمف ايمٖم٣مرد( َمٔمروف هم٣موؾ همٗمٝمف)ضمًكم زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ فمقم اجلٛم٣مزمذي 
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 (.4/59()ضم٣مسمؿ8/58دادي )ؾمٝمخ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()طمطضمًكم زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ وم٣مؽمؿ إٞمامؿمل ايمٌٕم 

 (.386ضمًكم زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ حمٚمد إزدي أزمق أمحد ايم٘مقدم )ومط 

 (.559ضمًكم زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ حمٚمد زمـ فمٌدان أزمق فمقم ايم٘مرازمٝمز )وشمٗمف ايمٖم٣مرد()خم٤م/

 (.٣4/59مسمؿ()ضم4/066ضمًكم زمـ فمٌد ايمرمحـ فمـ أؽم٣مَم٥م زمـ ؽمٔمٝمد )وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: جمٜمقٓن()يم٣ًمن 

 (.0/686ضمًكم زمـ فمٌد ايمرضمٝمؿ إصٌٜم٣مين )ذىمر 

 (.03/93ضمًكم زمـ فمٌد ايمرضمٝمؿ زمـ ويمٝمد أزمق فمٌد اهلل ايم٘ماليب )فم٣ًمىمر 

 (.03/59()فم٣ًمىمر641()مل حيٚمده ازمـ يقٞمس()يقٞمس658ضمًكم زمـ فمٌد ايمًالم أزمق فمٌد اهلل اظمٌمي اجلٚمؾ )ت 

 ( 8/20()طمط 331ضمًكم زمـ فمٌد ايمٔمزيز زمـ حمٚمد ايمُم٣مفمر ايمُم٣ميمقش ) ت 

ضمًكم زمـ فمٌد ايمٕمٖم٣مر زمـ فمٚمرو أزمق فمقم إزدي فمـ ؽمٔمٝمد زمـ فمٖمغم )َمؼموك وم٣ميمف  

 (.4/066()يم٣ًمن03/89ايمدارومْمٛمل()فم٣ًمىمر

 (.4/064ضمًكم زمـ فمٌد ايم٘مريؿ ايمزفمٖمراين )ؾمٝمٔمل()يم٣ًمن 

 (.4/002ضمًكم زمـ فمٌد اهلل إرصم٣مين )ؾمٝمٔمل()يم٣ًمن 

 (.٣4/007منضمًكم زمـ فمٌد اهلل إؾمٔمري ايمٗمٚمل )ؾمٝمٔمل()يمً 

 (.4/58()ضم٣مسمؿ6870ضمًكم زمـ فمٌد اهلل ايمٔمٛمزي فمـ ايمُمٔمٌل )سمخ 

 (.0/687ضمًكم زمـ فمٌد اهلل ايمقاوحل )ذىمر 

 (.679()ؿم٤م8/59ضمًكم زمـ فمٌد اهلل زمـ أمحد أزمق فمقم اخلرومل احلٛمٌقم )جمٜمقل ضم٣مل()طمط 

 (.8/21()صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م()طمط361ضمًكم زمـ فمٌد اهلل زمـ أمحد زمـ ضمًـ أزمق همرج اظمٖمرئ )ت 

 (.4/002ضمًكم زمـ فمٌد اهلل زمـ أؽمٙمؿ )ؾمٝمٔمل()يم٣ًمن 

 (.8/38ضمًكم زمـ فمٌد اهلل زمـ زمًْم٣مم زمـ فمٌد اهلل أزمق فمقم اجلقهري )طمط 

 (.03/329ضمًكم زمـ فمٌد اهلل زمـ صمِم٣مص أزمق فمٌد اهلل ايمٌٕمدادي اجلقهري )ؽمغم 

 (.03/80()فم٣ًمىمر388ضمًكم زمـ فمٌد اهلل زمـ ضمًكم زمـ فمٌد اهلل أزمق فمٌد اهلل ايمِمٖم٣مر )ت 

( )وم٣مل اخلقٓين: ىم٣من ىمثغم ايمًامع ومديؿ ايمْمٙم٤م َمـ أهؾ 360ضمًكم زمـ فمٌد اهلل زمـ ضمًكم زمـ ئمٗمقب أزمق فمقم إٞمديمز )ت 

 (.465ايمٔمٙمؿ وايمتٗمدم دم ايمٖمٜمؿ( )صف/
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 ( 07/477قب إٞمديمز ) ؽمغم ضمًكم زمـ فمٌد اهلل زمـ ضمًكم زمـ ئمٗم

 (.4/002()يم٣ًمن0/677ضمًكم زمـ فمٌد اهلل زمـ محران ايمرومل أزمق فمقم )وم٣مل أزمق ٞمٔمٝمؿ: همٝمف ؤمػ()ذىمر 

 (.03/86ضمًكم زمـ فمٌد اهلل زمـ طم٣ميمد زمـ يزيد اظمري )فم٣ًمىمر 

 (.03/86ضمًكم زمـ فمٌد اهلل زمـ رواضمف زمـ إزمراهٝمؿ احلٚمقي إٞمِم٣مري )فم٣ًمىمر 

 (.4/002ؽمٜمؾ )ؾمٝمٔمل()يم٣ًمن ضمًكم زمـ فمٌد اهلل زمـ 

 (.4/008()يم٣ًمن03/82()ؤمٖمف ايمدارومْمٛمل ووشمٗمف اإلدريز()فم٣ًمىمر686ضمًكم زمـ فمٌد اهلل زمـ ؾم٣مىمر ايمًٚمرومٛمدي)ت 

ضمًكم زمـ فمٌد اهلل زمـ وٚمغمة زمـ أيب وٚمغمة احلٚمغمي )ىمذاب َمؼموك احلدي٧م وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ وىمذزمف َم٣ميمؽ ووه٣مه زمـ َمٔمكم  

 (.4/002وأمحد ومج٣مفم٥م( )يم٣ًمن

 (.4/002ًكم زمـ فمٌد اهلل زمـ فمقم اظمرفمًم )ؾمٝمٔمل()يم٣ًمنضم 

 (.37ضمًكم زمـ فمٌد اهلل زمـ حمٚمد ايمًديري أزمق فمٌد اهلل ايمٌٝمٜمٗمل ؾمٝمخ ايمٌٝمٜمٗمل. )إحت٣مف/ 

 (.652ضمًكم زمـ فمٌد اهلل زمـ حمٚمد ايمٖمٗمٝمف أزمق ؿمٝم٤م ايمُمغمازي )ٞمٝم٣ًمزمقر/ 

 (.571ضمًكم زمـ فمٌد اهلل زمـ حمٚمد اظمذىمر ايمُم٣مر)خم٤م/

 (.07/449()ؽمغم03/89اهلل زمـ حمٚمد زمـ إؽمح٣مق ازمـ أيب ىم٣مَمؾ ايمٗمٝمز )أو ايمٔمٌز()وشمٗمف احلداد()فم٣ًمىمر ضمًكم زمـ فمٌد 

 (.36()ذيؾ4/58ضمًكم زمـ فمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ ؽمٙمٝمامن ايمقاؽمْمل أزمق فمٌد اهلل ايم٘مقدم )صدوق وم٣ميمف ازمـ أيب ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ 

 (.٣ً623مزمقري )ٞمٝم٣ًمزمقر/ضمًكم زمـ فمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ فمٌد ايمٔمزيز أزمق فمٌد اهلل ايمٛمٝم 

 (.0/686ضمًكم زمـ فمٌد اهلل زمـ ٞمٚمراذ إؽمقاري )ذىمر 

()وم٣مل ايمدارومْمٛمل شمٗم٥م ووم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن : شمٗم٥م َمتٗمـ 401ضمًكم زمـ فمٌد اهلل زمـ يزيد زمـ أزرق أزمق فمقم ايمٗمْم٣من اجلِم٣مص )ت 

 (.6/848()ضم٣ٌمن03/91()فم٣ًمىمر03/682( )ؽمغم264()ك672ووم٣مل ايمذهٌل :احل٣مهمظ اظمًٛمد ايمثٗم٥م()ؽمٜمؿ

 ضمًكم زمـ فمٌد اظمجٝم٤م زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ فمٌد اهلل أزمق فمقم اظمقصقم: هق ازمـ ؽمٔمٝمد ازمـ فمٌد اظمجٝمد سمٗمدم. 

 (.4/064ضمًكم زمـ فمٌد اظمٙمؽ زمـ فمٚمرو إضمقل فمـ أزمٝمف )ؾمٝمٔمل()يم٣ًمن 

 (.4/064ضمًكم زمـ فمٌد ايمقاضمد ايمٗمٌمي )ؾمٝمٔمل()يم٣ًمن 

 (.8/20()طمط305ضمًكم زمـ فمٌد ايمقاضمد زمـ ضمًكم احلذاء اظمٗمرئ )ت 

 ( 03/011ضمًكم زمـ فمٌٝمد ايم٘ماليب ) فم٣ًمىمر  
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 ( 4/064ضمًكم زمـ فمٌٝمد اهلل ايمتٚمٝمٚمل فمـ ذيؽ ) جمٜمقل وم٣ميمف ايمٔمٗمٝمقم ()يم٣ًمن  

 ( 4/063()يم٣ًمن 8/55ضمًكم زمـ فمٌٝمد اهلل ايمٔمجقم فمـ َم٣ميمؽ )ىم٣من يّمع احلدي٧م /وم٣ميمف ايمدار ومْمٛمل () طمط  

 ( 07/468ضمًكم زمـ فمٌٝمد اهلل زمـ إزمراهٝمؿ أزمق فمٌد اهلل ايمٌٕمدادي ايمٕمّم٣مئري ) ؾمٝمٔمل ( )ؽمغم 

 (03/94ضمًكم زمـ فمٌٝمد اهلل زمـ أمحد زمـ فمٌدان أزمق فمٌد اهلل ايمِمٖم٣مر )جمٜمقل ضم٣مل ()فم٣ًمىمر  

 (.8/57ضمًكم زمـ فمٌٝمد اهلل زمـ أمحد زمـ فمٌدك أزمق فمٌد اهلل ايمٌزار ) وشمٗمف اخلْمٝم٤م( )طمط 

 ( 4/064)ؾمٝمٔمل ()يم٣ًمن  –ايمً٘مقين  –ٝمد اهلل زمـ محران اهلٚمداين ضمًكم زمـ فمٌ 

 ( 4/063( )يم٣ًمن 8/52ضمًكم زمـ فمٌٝمد اهلل زمـ طمْمٝم٤م إزمزاري ايمٌٕمدادي )ىمذزمف أمحد زمـ ىم٣مَمؾ ()طمط  

 ( 03/93ضمًكم زمـ فمٌٝمد اهلل زمـ ىمٛمدي )فم٣ًمىمر  

 ( 4/065)يم٣ًمنؽمٌؼ دم فمٌداهلل  ضمًكم زمـ فمٌٝمداهلل إؾمٔمري )ؾمٝمٔمل ( 

 ( 8/57ضمًكم زمـ فمٌٝمداهلل زمـ حيٝمك زمـ أيب داود )طمط  

 ( 4/062ضمًكم زمـ فمثامن إمحز ايمٌجقم )ؾمٝمٔمل ()يم٣ًمن  

( )وم٣مل احل٣مىمؿ: ىم٣من حيٖمظ ويمٝمس زم٣مظمٔمتٚمد ضمدث فمـ ايم٣ٌمنمٛمدي واظمدائٛمل زمٟمضم٣مدي٧م 432احلًكم زمـ فمثامن ايمتٚمت٣مَمل )ت 

 (.4/34()يم٣ًمن 7/420َمٛم٘مرة ٓ يت٣مزمع فمٙمٝمٜم٣م()طمط 

 (4/062فمثامن ايمرواد )ؾمٝمٔمل ()يم٣ًمن ضمًكم زمـ  

 ( 201ص٣ميما َمًتقر ) خم٤م  –ضمًكم زمـ فمثامن زمـ أيب زم٘مر زمـ ؽمٙمٝمامن أزمق فمٌد اهلل 

 ( . 573) خم٤م  وم٣ميمف ايمٖم٣مرد( احل٣مهمظ ايمقافمظ ؾمٝمخ هم٣موؾ )ضمًكم زمـ فمثامن زمـ أمحد أزمق ؽمٔمٝمد ايمٔمجقم ايمُمغمازي 

 ( 573احل٣مهمظ )خم٤مأزمقؽمٔمد ايمٔمجقم فمـ ايمُمغمازي  ضمًكم زمـ فمثامن زمـ أمحد 

 ( 8/83()صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ( )طمط 345ضمًكم زمـ فمثامن زمـ أمحد زمـ ؽمٜمؾ ايمٔمجقم ازمـ أيب ديمػ أزمق ؽمٔمد ) ت 

 (03/011( )فم٣ًمىمر 310ضمًكم زمـ فمثامن زمـ أمحد زمـ فمٝمًك أزمقفمٌد اهلل ايمٌغمودي ) ت 

 ( 2/617( ) ضم٤م 4/59ضمًكم زمـ فمثامن زمـ زممم اظمحتٖمّمز )ضم٣مسمؿ  

 ( 4/062ن زمـ ذيؽ زمـ فمدي ايمٔم٣مَمري ايمقضمٝمدي )ؾمٝمٔمل () يم٣ًمن ضمًكم زمـ فمثام 

 ( 03/016( )فم٣ًمىمر 8/83ضمًكم زمـ فمثامن زمـ فمقم أزمق فمٌد اهلل ايمٌٕمدادي اظمج٣مهدي)طمط  

 ( 4/59)ضم٣مسمؿ  –سمٗمدم  –اؽمؿ صمده زممم  –ضمًكم زمـ فمثامن زمـ حمتٖمز اظمزين  
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 ( 8/86( )طمط ضمًكم زمـ فمثامن زمـ حمٚمد زمـ زممم أزمق فمقم ايمدزم٣مس )جمٜمقل ضم٣مل  

 (4/062( )يم٣ًمن 4/26ضمًكم زمـ فمدي )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ () ضم٣مسمؿ  

 ( 4/062ضمًكم زمـ فمديس )ؾمٝمٔمل ( )يم٣ًمن  

، ووم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن: فمـ أزمٝمف )وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ : َم٣محيدث زمف همٚمٛم٘مر /وىمذزمف ازمـ صم٣مرود ]اظمدين[ ضمًكم زمـ فمْم٣مء زمـ ي٣ًمر اظمديٛمل 

 ( 4/062()يم٣ًمن آضمتج٣مج زمفىم٣من خيْمئ ويديمس، ووم٣مل ٓ جيقز 

 ( 4/062ضمًكم زمـ فمْمٝم٥م ايمدنمًم اظمح٣مريب )ؾمٝمٔمل ()يم٣ًمن 

 ( 077ضمًكم زمـ فمٖمغم زمـ مح٣مد زمـ زي٣مد ايمٗمْم٣من َمٌمي )ؤمٝمػ وم٣ميمف ايمدار ومْمٛمل () ؽمٜمؿ  

 ( 4/436)يم٣ًمن  (330ؾمٝمٔمل )ت ايميير زمـ فمٌد اهلل ايمٌٌمي ضمًكم زمـ فمٗم٥ٌم 

 ( 6873( )سمخ 4/20ضمًكم زمـ فمٗمٝمؾ ايمٔمٗمٝمقم ايم٘مقدم )وشمٗمف ازمـ َمٔمكم ( )ضم٣مسمؿ  

 (.4/062(  )يم٣ًمن517ضمًكم زمـ فمٗمٝمؾ زمـ ؽمٛم٣من اخلٖم٣مصمل احلٙمٌل إصقرم ؾمٝمٔمل )ت

 ( 8/014ضمًكم زمـ فمٗمٝمؾ زمـ حمٚمد ايمٗمرر ايمٌزاز ) جمٜمقل ضم٣مل ( )طمط  

 ( 8/096ضمًكم زمـ فمالء أزمق فمقم ايم٣ًمد )ضم٤م  

 (.476)حتٖم٥م/( 4/067()يم٣ًمن ، ووم٣مل احل٣مهمظ: َمؼموك ىمذابايم٘مٙمٌل )ىمذزمف ازمـ َمٔمكم ضمًكم زمـ فمٙمقان 

 ( 8/26هق ايم٘مٙمٌل إول )طمط  –ضمًكم زمـ فمٙمقان زمـ ومداَمف أزمق فمقم ايم٘مقدم إصؾ ايمٌٕمدادي  

 ضمًكم زمـ فمٙمقؾم٣م: هق ضمًكم زمـ فمقم زمـ حمٚمد زمـ ٞمٌم. 

 (4/040()يم٣ًمن 8/74ط ( )طم429ضمًكم زمـ فمقم أزمق فمٌد اهلل ايمٌٌمي )َمٔمتزرم ( )ت  

 ( 592ضمًكم زمـ فمقم أزمق فمٌد اهلل ايمْمػمي ) خم٤م 

 ( 529ضمًكم زمـ فمقم أزمق فمقم ايمٌخ٣مري ) خم٤م 

 ( 200ضمًكم زمـ فمقم أزمق همتا اجلقيٛمل ) خم٤م 

 ( 230ضمًكم زمـ فمقم أزمق هُم٣مم )ك  

 (8/28ضمًكم زمـ فمقم أدَمل )طمط  

 اؽمؿ صمده طمٙمػ :ضمًكم زمـ فمقم إظمٔمل 

 ( 8/71ضمًكم زمـ فمقم ايمٌزاز ايم٣ٌمذ نمٝمًك )طمط  
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 ( 0/679ضمًكم زمـ فمقم اخلالل )ذىمر  

 ( 247ضمًكم زمـ فمقم ايمًٙمٚمل )ك / 

 (.300ضمًكم زمـ فمقم ايمٔمْم٣مر اظمِمٝميص )إرؾم٣مد/ 

 ( 248ضمًكم زمـ فمقم ايمٖم٣مرد )ك  

 ضمًكم زمـ فمقم ايمٖمًقي: هق ازمـ فمقم زمـ ويمٝمد . 

 (.473همظ( )حتٖم٥م/ضمًكم زمـ فمقم ايم٘مٛمدي )ٓ أفمرهمف وم٣ميمف اجل٣م

 (4/041ضمًكم زمـ فمقم اظمٌمي ايمٖمراء )اؽمؿ صمده ضمًكم() يم٣ًمن  

 ( 03/685ضمًكم زمـ فمقم اظمٗمرئ ايمدَمُمٗمل )فم٣ًمىمر  

 ( 4/040ضمًكم زمـ فمقم ايمٛمخٔمل اؽمؿ صمده حمٚمد زمـ َمِمٔم٤م )يم٣ًمن  

 ( 03/684ضمًكم زمـ فمقم ايمٛمًقي )جمٜمقل ضم٣مل ( )فم٣ًمىمر  

 ـ حمٚمد.ضمًكم زمـ فمقم اهلٚمذاين: اؽمؿ صمده: ضمًـ زم 

 ( 4/043ضمًكم زمـ فمقم زمـ إزمراهٝمؿ ايمٔمٙمقي )ؾمٝمٔمل ( )يم٣ًمن  

 ( 264َمًتقرَمـ أوٓد ايمٛمٔمؿ )خم٤م  –ضمًكم زمـ فمقم زمـ أيب زم٘مر أزمق فمٌد اهلل ايمدر فمٗمٝمقم 

 ( 0/685ضمًكم زمـ فمقم زمـ أمحد زمـ زم٘مر إؽمقاري ) ذىمر  

 ( 8/78( )طمط 61/079ريري ازمـ مجٔم٥م )ؽمغم احلضمًكم زمـ فمقم زمـ أمحد زمـ فمٌد اهلل أزمق فمٌد اهلل 

 (.080( )ايمديمٝمؾ/8/76ضمًكم زمـ فمقم زمـ أمحد زمـ حمٚمد أزمق زم٘مر ايمزي٣مت ايمٌٕمدادي )وم٣مل ازمـ رزومقيف: صدوق( )طمط

 (4/043ًٝمٛمل )روى ضمديث٣ًم َمٛم٘مر وم٣مل ازمـ فم٣ًمىمر : احلٚمؾ همٝمف فمٙمٝمف ( )يم٣ًمن احلضمًكم زمـ فمقم زمـ  

 ( 8/29ايمِمقدم ) طمط ضمًكم زمـ فمقم زمـ زممم أزمق فمٌد اهلل 

 (.622ضمًكم زمـ فمقم زمـ زمٛمدار أزمق وم٣مؽمؿ زمـ أيب ضمًـ ايمِمغمدم )ٞمٝم٣ًمزمقر/ 

 ( 8/75ضمًكم زمـ فمقم زمـ شم٣مزم٦م أزمق فمٌد اهلل اظمٗمرئ ) ضم٣مهمظ ( )طمط 

 (.03/013ضمًكم زمـ فمقم زمـ صمٔمٖمر ايمٌٕمدادي )فم٣ًمىمر 

 ( 8/77 ضمًكم زمـ فمقم زمـ صمٔمٖمر زمـ فمٌد اهلل أزمق فمٌد اهلل احلٛمٌقم إصٌٜم٣مين ) طمط

 ( 8/81( )طمط 307ضمًكم زمـ فمقم زمـ صمٔمٖمر زمـ فمٙم٘م٣من ايمٔمجقم ازمـ َم٣مىمقٓ ) ت 
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 ( 4/043ضمًكم زمـ فمقم زمـ ضمًـ ايمٔمٙمقي اظمٌمي )وم٣مل ايمدار ومْمٛمل :يمٝمس زمذاك ( )يم٣ًمن  

)صدوق وم٣ميمف  (302)ت ايمٔمدل ايمرئٝمس احل٣مهمظ ايم٘مٔمٌل ايمٔمٙمقي ضمًكم زمـ فمقم زمـ ضمًـ زمـ ؽمٙمٚم٥م أزمق ؿم٣مهر اهلٚمذاين 

، ووم٣مل ايمذهٌل: اإلَم٣مم اظمحدث ؾمٝمخ مهذان، ووم٣مل ؾمغمويف: ىم٣من صدووم٣ًم صحٝما ايمًامع ىمثغم ايمرضمٙم٥م، ووم٣مل ازمـ ايمديٙمٚمل

 .(691) خم٤م  (650( )ايمتٗمٝمٝمد38)إحت٣مف( 591( ) خم٤م /07/345( )ؽمغم  ٞمٗمْم٥م: ضمدث زمًٛمـ ايمٛم٣ًمئل فمـ ازمـ ايمًٛمل

 ( 8/74ٝم٤م ( )طمط ضمًكم زمـ فمقم زمـ ضمًـ زمـ َمرززم٣من أزمق فمقم ايمٛمحقي ) صدوق وم٣ميمف اخلْم

 ( 207ضمًكم زمـ فمقم زمـ ضمًكم أزمق فمقم ) خم٤م 

 ( 8/77ضمًكم زمـ فمقم زمـ ضمًكم زمـ إزمراهٝمؿ أزمق فمٌد اهلل ايمتٚمٝمٚمل اظمحت٤ًم ) وشمٗمف اخلْمٝم٤م ( )طمط 

 (  03/019( ) فم٣ًمىمر 216ضمًكم زمـ فمقم زمـ ضمًكم زمـ ضمًكم أزمق فمٌد اهلل اخل٣مزن ايمًجزي فمٖمٝمػ َمًتقر ) خم٤م 

 ( 8/71 زمـ ضم٘مؿ أزمق فمٌد اهلل آؽمدي ايمده٣من ايم٘مقدم )طمط ضمًكم زمـ فمقم زمـ ضمًكم

 ( 03/015( )فم٣ًمىمر 07/493ضمًكم زمـ فمقم زمـ ضمًكم زمـ حمٚمد اظمٕمريب ) ؽمغم 

ضمًكم زمـ فمقم زمـ ضمًكم زمـ حمٚمد زمـ صمٔمٖمر زمـ ضمًكم زمـ فمٝمًك زمـ حمٚمد زمـ فمقم زمـ صمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ فمقم زمـ ايب ؿم٣ميم٤م 

 ( 266خم٤م  ؾم٣مب ىمٝمس ايمْمٌع ) –أزمق صمٔمٖمر احلًٝمكم 

 ( 4/043ضمًكم زمـ فمقم زمـ ضمًكم زمـ َمقؽمك ايمٗمٚمل  )يم٣ًمن  

 ( 4/041ضمًكم زمـ فمقم زمـ ضمًكم زمـ يزيد ايمٖمراء اظمٌمي )ؤمٖمف صمدًا حمٚمد زمـ ٞمٌم ( )يم٣ًمن  

 (03/001ضمًكم زمـ فمقم زمـ طمي زمـ فمٌدان أزمق فمٌد اهلل )فم٣ًمىمر  

 ( 4/044دي٧م : وم٣ميمف حمٚمد اظمروزي )يم٣ًمن ل ايم٘م٣مؾمٕمري ايمقافمظ )ىم٣من يّمع احلٔمضمًكم زمـ فمقم زمـ طمٙمػ إظم 

ضمًكم زمـ فمقم زمـ دافمل زمـ زيد زمـ فمقم زمـ فمٌد اهلل زمـ ضمًكم زمـ فمقم زمـ حمٚمد زمـ ضمًكم زمـ صمٔمٖمر زمـ ضمًـ زمـ فمقم زمـ أيب 

 ( 266ؿم٣ميم٤م أزمق فمٌد اهلل ضمًٛمل ايمٛم٣ًمزمف هم٣موؾ َمٔمروف ) خم٤م 

 (8/75( )طمط ضمًكم زمـ فمقم زمـ ؽمٜمؾ زمـ وه٤م أزمق وم٣مؽمؿ ايمًٚم٣ًمر )وشمٗمف ايمٔمتٝمٗمل  

 ( 4/043ضمًكم زمـ فمقم زمـ فم٣مصؿ ايمقاؽمْمل ) يم٣ًمن  

 ( 593ضمًكم زمـ فمقم زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ حمٚمد زمـ حمٚمقد أزمق زم٘مر ايمده٣من احلٛمٝمٖمل َمُمٜمقر َمٔمروف ) خم٤م 

 ( 209َمًتقر ) خم٤م  –ٛمل ٝمضمًكم زمـ فمقم زمـ فمٌد ايمٕم٣مهمر زمـ فمقم زمـ ضمًكم أزمق فمقم احلً

 ( 03/620ضمًكم زمـ فمقم زمـ فمٌد اهلل زمـ حمٚمد أزمق فمقم ايمره٣موي اظمٗمرئ ) فم٣ًمىمر 
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 ( 8/79()طمط 07/208ضمًكم زمـ فمقم زمـ فمٌٝمد اهلل زمـ أمحد أزمق همرج ايمْمٛم٣مصمري ) وشمٗمف اخلْمٝم٤م ( )ؽمغم  

 ( 8/77ضمًكم زمـ فمقم زمـ فمٚمر زمـ حمٚمد أزمق فمٌد اهلل ايمً٘مري )طمط 

 (580وي ايمرجم٣مري ) خم٤م ضمًكم زمـ فمقم زمـ فمٚمروي٥م أزمق وم٣مؽمؿ ايمٔمٚمر

 ( 8/71ضمًكم زمـ فمقم زمـ فمقازمس أزمق فمٌد اهلل ايمٌزاز ) طمط 

 ( 03/620ضمًكم زمـ فمقم زمـ ىمقصمؽ أزمق وم٣مؽمؿ ايم٘مقصم٘مل )فم٣ًمىمر 

 ( 4/041( )يم٣ًمن 8/71( )ؾمٝمٔمل ()طمط 03/627ضمًكم زمـ فمقم زمـ حمٚمد أزمق فمٌد اهلل ايمٌٕمقي )فم٣ًمىمر  

 ( 522ي ايم٘مرطمل ) خم٤م زمق فمٌد اهلل ايمُمغمازأضمًكم زمـ فمقم زمـ حمٚمد 

 (.625ضمًكم زمـ فمقم زمـ حمٚمد احلًٝمٛمل ايمٔمٙمقي )ٞمٝم٣ًمزمقر/ 

 ( 03/627ضمًكم زمـ فمقم زمـ حمٚمد زمـ أيب اظمّم٣مء ايمٌٔمٙمٌ٘مل )فم٣ًمىمر  

 ( 595ضمًكم زمـ فمقم زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ إؽمح٣مق أزمق وم٣مؽمؿ خمت٣مر َمٔمروف يمف يم٣ًمن دم اظمٔمرهم٥م ) خم٤م 

( 08/72ل )وم٣مل ازمـ فم٣ًمىمر : يمف نمرائ٤م ووم٣مل اخلْمٝم٤م :َم٣مفمٙمٚم٦م إٓطمغمًا( )طمط ضمًكم زمـ فمقم زمـ حمٚمد زمـ إؽمح٣مق احلٙمٌ 

 ( 4/041)يم٣ًمن 

( )طمط 03/623()فم٣ًمىمر 342ضمًكم زمـ فمقم زمـ حمٚمد زمـ صمٔمٖمر أزمق فمٌد اهلل ايمِمٝمٚمري )صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ( )ت  

8/79 ) 

 ( 03/623ضمًكم زمـ فمقم زمـ حمٚمد زمـ فمت٣مب ايمٌزاز )فم٣ًمىمر  

 ( 03/629ٚمد زمـ َمًٙمٚم٥م إزدي )فم٣ًمىمر ضمًكم زمـ فمقم زمـ حم 

( )فم٣ًمىمر 8/29()طمط 680ضمًكم زمـ فمقم زمـ حمٚمد زمـ َمِمٔم٤م أزمق فمقم ايمٛمخٔمل ايمٌٕمدادي )روى فمٛمف مج٣مفم٥م ( )ؿم٤م  

 ( 03/060()ؽمغم 03/626

 (.39ضمًكم زمـ فمقم زمـ حمٚمد زمـ ٞمٌم اهلٚمذاين أزمق أمحد زمـ فمٙمقؾم٣م فمٛمف ايمٌٝمٜمٗمل واخلْمٝم٤م ) إحت٣مف/ 

) وم٣مل اخلْمٝم٤م :شمٗم٥م ضمج٥م وم٣مل ايمػموم٣مين: ىم٣من شمٗم٥م  –ضمًٝمٛمؽ  –ٚمٝمٚمل ايمٛمٝم٣ًمزمقري تٚمد زمـ حيٝمك أزمق أمحد ايمضمًكم زمـ فمقم زمـ حم 

ضمج٥م َمـ أشم٦ٌم ايمٛم٣مس، ووم٣مل ايمذهٌل: اإلَم٣مم احل٣مهمظ إٞمٌؾ ايمٗمدوة، ووم٣مل ازمـ سمٕمري: ىم٣من شمٗم٥م صمٙمٝمالً َمٟمَمقٞم٣ًم ضمج٥م( 

 (8/73()طمط 249() ك 02/317( )ايمًغم  086)ايمديمٝمؾ/

 ( 4/21زمـ َمرداس )ضم٣مسمؿ  ضمًكم زمـ فمقم 
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 ( 0/654()دفم٣مء4/52()ضم٣مسمؿ 0/677ضمًكم زمـ فمقم زمـ َمٜمران ايمٖمًقي أزمق فم٣ٌمس )جمٜمقل ضم٣مل ( )ذىمر  

 ( 4/041ضمًكم زمـ فمقم زمـ ٞمجٝما اجلٔمٖمل ايم٘مقدم )ؾمٝمٔمل ( )يم٣ًمن  

 (4/043ضمًكم زمـ فمقم زمـ ٞمٌم ايمْمقد سمٗمدم دم ضمًـ )يم٣ًمن  

 ( 8/71طمط ضمًكم زمـ فمقم زمـ ه٣مرون أزمق فمقم ايمٗمْم٣من ) 

 ( 03/671ضمًكم زمـ فمقم زمـ هٝمثؿ زمـ حمٚمد أزمق فمٌد اهلل ايمالذومل ) فم٣ًمىمر 

 ( 8/77ضمًكم زمـ فمقم زمـ حيٝمك زمـ حمٚمد اظمح٣مَمقم أزمق فمٌد اهلل ايمٌزاز ) طمط 

 ( 0/680ضمًكم زمـ فمقم زمـ يزيد أزمق فمقم إؽمقاري )ذىمر  

( ) 432ضمًكم زمـ فمقم زمـ يزيد زمـ داود أزمقفمقم ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ووم٣مل احل٣مىمؿ: هق واضمد فمٌمه دم احلٖمظ واإلسمٗم٣من( )ٞمٝم٣ًمزمقر/ 

 ( 03/670( )فم٣ًمىمر 8/70طمط 

 ( 4/041ضمًكم زمـ فمقم زمـ يٗمْمكم )ؾمٝمٔمل ( )يم٣ًمن  

 ( 4/045( )يم٣ًمن 4/20ضمًكم زمـ فمامرة فمـ زم٘مر زمـ فمٌد اهلل )ؽمئؾ أزمق زارفم٥م فمٛمف همٗم٣مل :ٓأدري ( )ضم٣مسمؿ  

 ( 8/80( )شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ( )طمط 411ضمًكم زمـ فمٚمر زمـ أيب إضمقص أزمق فمٌد اهلل ايمثٗمٖمل ايم٘مقدم )ت  

 ( 0/683إزدي )ذىمر  –ف هق ايمذي ومٌٙم –( 0/683قؽمػ احلامدي )ذىمر يضمًكم زمـ فمٚمر زمـ أيب فمٚمر حمٚمد زمـ  

( )ؽمغم  ، ووم٣مل ايمذهٌل: ايمُمٝمخ ايمِم٣ميما ايمثٗم٥م()وشمٗمف اخلْمٝم٤م306) ت  ايمٌزار ضمًكم زمـ فمٚمر زمـ زمره٣من أزمق فمٌد اهلل ايمٕمزال

 (.9/614 ( )سم٣مريخ اإلؽمالم0/632( )اإلىمامل 51)إحت٣مف/ (8/86( ) طمط 07/625

 ( 8/86( )وشمٗمف أزهري ( طمط 480ضمًكم زمـ فمٚمر زمـ فمٚمران أزمق فمٌٝمد اهلل ايمياب ايمٔمالف ) ت 

 ( 8/84()وشمٗمف اخلْمٝم٤م ( )طمط 302ضمًكم زمـ فمٚمر زمـ حمٚمد زمـ أمحد أزمق فمٌد اهلل ايمٔمالف ) ت 

 ( 8/84()طمط 343ضمًكم زمـ فمٚمر زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل ايم٘م٣مسم٤م ايمِمغمدم ايمٗمِم٣مب ) صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ()ت

 (.8/80ضمًكم زمـ فمٚمر زمـ حمٚمد زمـ يقؽمػ إزدي )طمط 

فمٚمرو زمـ حمٚمد ايمٔمٛمٗمزي فمـ أزمٝمف )وم٣مل أزمق زفم٥م :ىم٣من ٓ يِمدق ووم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ :يمكم يت٘مٙمٚمقن همٝمف ووم٣مل أزمق داود ضمًكم زمـ  

 (4/043أضمدث فمٛمف()يم٣ًمن  :ىمت٦ٌم فمٛمف وٓ

 (4/045ضمًكم زمـ فمقن زمـ أيب ضمرب زمـ أيب أؽمقد ايمديقم )ذىمرزمف طمػم زم٣مؿمؾ () يم٣ًمن  

 ( 235( )ك 675س زمف ( )ؽمٜمؿ ٟمفمٌد اهلل ايمٗم٣م  )وم٣مل ايمدار ومْمٛمل :ٓ زمضمًكم زمـ فمٝم٣مش ايمٗمْم٣من :هق ازمـ حيٝمك زمـ فمٝم٣مش أزمق  
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 ( 03/682ضمًكم زمـ فمٝمًك آٞمِم٣مري اخلزرصمل )روى فمٛمف مج٣مفم٥م ( )فم٣ًمىمر  

 ( 4/21ضمًكم زمـ فمٝمًك اخلالل ايمرازي أزمقفمقم اظمٗمرئ )روى فمٛمف أزمق ضم٣مسمؿ ( )ضم٣مسمؿ  

قن -ضمًكم زمـ فمٝمًك زمـ ضمًكم ايم٘مٙمٌل اظم٣ميمٗمل أزمق فمقم إٞمديمز  ًُّ ( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من ىمٌغم َم٣ميمٗم٥م 354)ت -ضم

 (.467وهمٗمٝمٜمٜم٣م( )صف/

 ( 4/21ضمًكم زمـ فمٝمًك زمـ زيد زمـ فمقم ايمٔمٙمقي )ضم٣مسمؿ  

 ( 383( )ومط 4/21ضمًكم زمـ فمٝمًك زمـ َمٝمنة ايمرازي احل٣مرر )صدوق وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( )ضم٣مسمؿ  

 ( 03/682ضمًكم زمـ فمٝمًك زمـ ه٣مرون أزمق فمقم )فم٣ًمىمر  

 (03/688( )فم٣ًمىمر 8/82() طمط 450ا زمـ ٞمٌم أزمق فمقم ايمٖمٗمٝمف ايمُم٣مهمٔمل ىمامم ) ت ضمًكم زمـ همت 

 ( 4/045( )يم٣ًمن 8/83ضمًكم زمـ همرج اخلٝم٣مط ايمٌٕمدادي فمـ وىمٝمع )ىمذزمف ازمـ َمٔمكم ( )طمط  

 ( 4/24ضمًكم زمـ همّمؾ زمـ أيب ضمديرة ايمقاؽمْمل )ضم٣مسمؿ  

 ( 03/689أزمق وم٣مؽمؿ )فم٣ًمىمر  -أو ضمقير –ضمًكم زمـ همّمؾ زمـ ضمقي  

 ( 04/303)ؽمغم  هق ازمـ فمٚمغم أيت ضمًكم زمـ همّمؾ زمـ فمٚمر أزمق فمقم ايمٌجقم ايم٘مقدم 

ذىمره ايمذهٌل دم اظمٝمزان همٟمٞم٘مر احل٣مهمظ ( )625( )وومٝمؾ 686ضمًكم زمـ همّمؾ زمـ فمٚمغم زمـ وم٣مؽمؿ ايمٌجقم ايم٘مقدم أزمق فمقم )ت  

ايمًغم )( جلاليمتف -دم اظمٝمزان –فمٙمٝمف ووم٣مل: إٞمف َمـ ىم٣ٌمر أهؾ ايمٖمّمؾ وايمٔمٙمؿ.. هم٘م٣من إولم أٓ يذىمر هذا ايمرصمؾ 

 ( 4/045()يم٣ًمن 04/303

 .-سمٗمدم -ضمًكم زمـ همٜمؿ ايمٌٕمدادي: هق ضمًـ زمـ أمحد زمـ همٜمد 

()ؽمغم 4/042( )يم٣ًمن 239()ك 85ضمًكم زمـ همٜمؿ أو وم٣مؽمؿ وهق ازمـ حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ همٜمؿ يٟميت . )ىمؼ  

04/367 ) 

 ( 8/87()طمط 451ضمًكم زمـ وم٣مؽمؿ ايمْمػمي )ت  

( وم٣مل احل٣مهمظ: أطم٣ٌمري َمُمٜمقر رأي٦م دم أطم٣ٌمره َمٛم٣مىمغم ىمثغمة زمٟمؽم٣مٞمٝمد صمٝم٣مد..) اؽمؿ صمده صمٔمٖمر ؿ ايم٘مقىمٌلضمًكم زمـ وم٣مؽم 

 ( 4/047)يم٣ًمن 

 ( 8/87ضمًكم زمـ وم٣مؽمؿ زمـ أمحد زمـ فمٌد اهلل ايمٔمٙمقي )طمط  

 ( 8/82()طمط 385)ومط  ؽمٌؼ آٞمٖم٣ًم خمتٌماً ( 467ضمًكم زمـ وم٣مؽمؿ زمـ صمٔمٖمر زمـ حمٚمد أزمق فمقم ايم٘م٣مسم٤م ايم٘مقىمٝمل )ت  
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 ( 4/047ضمًكم زمـ وم٣مؽمؿ زمـ حمٚمد إصٌٜم٣مين ايمزاهد )يمكم وم٣ميمف ايمذهٌل ( )يم٣ًمن  

 ( 8/088ضمًكم زمـ ومزفم٥م ايم٣ٌمهقم )ضم٤م  

 ( 03/691ضمًكم زمـ ومْم٥ٌم ايمٕم٣ًمين ) فم٣ًمىمر 

 ( 8/87ضمًكم زمـ ومالزمقس زمـ فمٌد اهلل ايمؼمىمل ) ؾمٝمخ ديـ ( )طمط 

 ( 8/82ضمًكم زمـ ومالس ايمُم٣مهمٔمل )ضم٣مهمظ () طمط 

()صدوق وم٣ميمف ايمدار ومْمٛمل ووم٣مل اخلْمٝم٤م: شمٗم٥م( 693زمـ هبٙمقل زمـ فمٚمر أزمق فمقم اظمقصقم )ت ضمًكم زمـ ىمٚمٝم٦م  

 ( 87( )ىمؼ 8/87( )طمط 304)إرؾم٣مد/

 ( 694ضمًكم زمـ ىمٜمؾ فمٛمف أزمق ٞمٔمٝمؿ )فمجؿ )  

 ( 4/033ضمًكم زمـ َم٠مَمؾ ايمديمٖمل ايمٌٕمدادي )جمٜمقل يروى ضم٘م٣مي٣مت َمِمٛمقفم٥م ٓ أصؾ هل٣م وم٣ميمف احل٣مهمظ ( )يم٣ًمن  

 ( 4/030( )يم٣ًمن 03/462رك ايمْمػماين )وم٣مل ايمدار ومْمٛمل :يمٝمس زم٣ميمٗمقي ( )فم٣ًمىمر ضمًكم زمـ َم٣ٌم 

 .-سمٗمدم -ضمًكم زمـ َمتقىمؾ ايمٌٕمدادي: صقازمف ضمًـ  

 ( 219زمق فمٌد اهلل ايمْمػمي اإلَم٣مم َمـ أصح٣مب اإلَم٣مم أيب إؽمح٣مق ايمُمغمازي ) خم٤م أضمًكم زمـ حمٚمد 

 ( 598همٗمٝمف طمراؽم٣من ) خم٤م  –ضمًكم زمـ حمٚمد أزمق فمقم اظمروروذي 

 (4/048ضمًكم زمـ حمٚمد ايمٌٙمخل)وم٣مل ايمذهٌل:ٓ ئمرف()يم٣ًمن 

 ( 8/98ضمًكم زمـ حمٚمد ايمتامر ازمـ صمٛمدي )طمط 

 (4/030ضمًكم زمـ حمٚمد ايمتٚمٝمٚمل اظم٠مدب )ؤمٖمف اخلْمٝم٤م()يم٣ًمن 

 ( 8/089ضمًكم زمـ حمٚمد احل٣مهمظ ) ضم٤م 

 ( 8/091ضمًكم زمـ حمٚمد احلجٌل ) ضم٤م 

 ( 4/048)واهـ(اؽمٚمف زمرىم٥م سمٗمدم )يم٣ًمن  ضمًكم زمـ حمٚمد احلٙمٌل 

 ضمًكم زمـ حمٚمد ايمديٛمقري: اؽمؿ صمده: ضمًكم زمـ فمٌد اهلل. 

 ( 8/91ضمًكم زمـ حمٚمد ايمذراع أزمق فمقم ايمًٔمدي ) روى فمٛمف مج٣مفم٥م ( )طمط 

 ضمًكم زمـ حمٚمد ايمروذزم٣مري ايمٖمٗمٝمف: اؽمؿ صمده: حمٚمد زمـ فمقم. 

 ( 03/465ضمًكم زمـ حمٚمد ايمزاهد ) فم٣ًمىمر 
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 ايمُم٣مفمر اخل٣ميمع )ىمذاب( .ضمًكم زمـ حمٚمد  

 ( 8/085ضمًكم زمـ حمٚمد اظم٠مدب ) ضم٤م 

 ( 0/683ضمًكم زمـ حمٚمد اظم٠مدب اجلرواين )ذىمر  

 (03/462ضمًكم زمـ حمٚمد اظمًحقري ) فم٣ًمىمر 

 ( 03/464ضمًكم زمـ حمٚمد ايمٛمحقر اظمًتقر ) فم٣ًمىمر 

زمجزء همٝمف زمٔمض ايمٔمٜمدة. واهتٚمف ( )وم٣مل ازمـ طمغمون: ضمدث فمـ ايمدارومْمٛمل 325ضمًكم زمـ حمٚمد اهل٣مؾمٚمل فمـ ايمدارومْمٛمل )ت

  (.4/049ه٥ٌم اهلل ايمًٗمْمل زم٣ميم٘مذب، ووم٣مل ايمذهٌل: َمتٜمؿ زم٣ميم٘مذب، وم٣مل احل٣مهمظ: وايمًٗمْمل ٓ يقشمؼ زمف( )يم٣ًمن

 ( 558) خم٤م  (ؾمٝمخ ومديؿ شمٗمف ىمثغم احلدي٧م) وم٣مل ايمٖم٣مرد: ضمًكم زمـ حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ أزمق فمقم ايمًٝمقري 

 ( 03/416ل ) فم٣ًمىمر ضمًكم زمـ حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ ايمتٚمٝمٚمل ازمـ زمٗم٣م

 ( 8/96ضمًكم زمـ حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ ايمرازي ) طمط 

 (.03/413ضمًكم زمـ حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ ضمًكم احلٛم٣مئل )َم٣مىمر 

 ( .594( ) خم٤م  وم٣ميمف ايمٖم٣مرد ضمًكم زمـ حمٚمد زمـ أيب ضمٛمٝمٖم٥م أزمق فمقم احلٛمٝمٖمل ) َمُمٜمقر َمٔمروف شمٗم٥م ؽمٚمع ايم٘مثغم

 ( 256ضمًكم زمـ حمٚمد زمـ أيب زٞم٣مد )ك  

 ( 208) خم٤م  –ٞمزيؾ هراه  –ضمًكم زمـ حمٚمد زمـ أيب فمقم ايمْمػمي ايمٔمٙمقي 

 ( 4/049()ؤمٝمػ وم٣ميمف ازمـ وم٣مٞمع ووه٣مه ازمـ َمٛم٣موي() يم٣ًمن 408ضمًكم زمـ حمٚمد زمـ أيب َمٔممم ايمًٛمدي أزمق فمروزم٥م )ت  

 ( 572ضمًكم زمـ حمٚمد زمـ أمحد أزمق فمٌد اهلل ايمِم٣مئغ ايمٛمقوم٣مين ) خم٤م 

 ( 8/92ايمؼمَمذي )طمط ضمًكم زمـ حمٚمد زمـ أمحد أزمق فمقم 

 ( 584( ) خم٤م 02/687ضمًكم زمـ حمٚمد زمـ أمحد أزمق فمقم ايمٛمٝم٣ًمزمقري اظم٣مهصمٌل ) ؽمغم 

 ( 03/625ضمًكم زمـ حمٚمد زمـ أمحد احلٙمٌل إٞمِم٣مري ازمـ َمٛمٝمٗمغم ) فم٣ًمىمر 

 ( 03/695ضمًكم زمـ حمٚمد زمـ أمحد ايمزريب ) فم٣ًمىمر 

 ( 8/697ضمًكم زمـ حمٚمد زمـ أمحد ايمُم٣مهمٔمل ايمٛمٝم٣ًمزمقري ) فم٣ًمىمر 

ضمًكم زمـ حمٚمد زمـ أمحد ايمٕم٣ًمين أزمق فمقم احل٣مهمظ اجلٝم٣مين إٞمديمز )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: رئٝمس اظمحدشمكم زمٗمرؿم٥ٌم، وىم٣من َمـ  

صمٜم٣مزمذة اظمحدشمكم وىم٣ٌمر ايمٔمٙمامء اظمًٛمديـ، وفمٛمل زم٣محلدي٧م وىمتٌف وروايتف ووٌْمف... ووم٣مل ازمـ َمٕمٝم٧م: ىم٣من َمـ أىمٚمؾ ايمٛم٣مس 
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( 398يمرصم٣ميمف..و وم٣مل ازمـ فمْمٝم٥م: اٞمتٜم٦م إيمٝمف ايمرئ٣مؽم٥م دم فمٙمؿ احلدي٧م زم٣مٕٞمديمس:.( )تفمٙماًم زم٣محلدي٧م وَمٔمرهم٥م ؿمرومف وضمٖمٓم٣ًم 

 (.6( )همٜمرس/469)صف/

 ( 03/697ضمًكم زمـ حمٚمد زمـ أمحد ايمٗمرر اخلْمٝم٤م ) َمُمٜمقر ( )فم٣ًمىمر 

 ( 03/410ضمًكم زمـ حمٚمد زمـ أمحد اظمٗمرئ ايمٖمٗمٝمف )فم٣ًمىمر 

 ( 03/697فم٣ًمىمر  ضمًكم زمـ حمٚمد زمـ أمحد ايمٛمٝم٣ًمزمقري ايمقافمظ أزمق حمٚمد )

 .(08/621)ؽمغم (526أمحد زمـ إؽمح٣مق أزمق فمقم اظمرو ايمروذي )خم٤م زمـ حمٚمد زمـ ضمًكم 

 ( 581ضمًكم زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ إؽمح٣مق أزمق فمقم اظمروايمروذي )خم٤م 

 ( 526ًٝمٛمل ) خم٤م احلضمًكم زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ ضمًـ زمـ فمقم زمـ فمٚمر زمـ فمقم زمـ ضمًكم زمـ فمقم أزمق فمٌد اهلل 

 ( 03/690حمٚمد زمـ أمحد زمـ ضمٝمدرة أزمق فمٌد اهلل آؿمرازمٙمز ) جمٜمقل ضم٣مل ( )فم٣ًمىمر ضمًكم زمـ 

 (521ضمًكم زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ فمٌد ايمٔمزيز أزمق زممم ايمُم٣مَم٣ميت )وشمٗمف ايمٖم٣مرد ( )خم٤م /

 ( 8/015ضمًكم زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ فمٌد اهلل ايمتٚمٝمٚمل اظم٠مدب ) طمط 

 ( 8/013طمط )زهري ( إشمٗمف ايمػموم٣مين وضمًكم زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ وم٣مؽمؿ ايمدهٗم٣مت ) و

ضمًكم زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ حمٚمد أزمق فمقم ايمٛمٝم٣ًمزمقري احل٣مهمظ )وم٣مل احل٣مىمؿ: هق ؽمٖمٝمٛم٥م دم فمٌمه دم ىمثرة ايم٘مت٣مزم٥م وايمًامع  

 (.03/696( )فم٣ًمىمر 650وايمرضمٙم٥م، وأشم٦ٌم أصح٣مزمٛم٣م دم ايمًامع وإداء( )ٞمٝم٣ًمزمقر/

( 439ايمٖمٗمٝمف )وم٣مل احل٣مىمؿ: إَم٣مم أهؾ احلدي٧م زمخراؽم٣من دم فمٌمه( )تضمًكم زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ ه٣مرون ايمٗمرر 

 (.05/396( )ايمًغم627)ٞمٝم٣ًمزمقر/

 (.477)حتٖم٥م/( 4/048)يم٣ًمن  )وم٣مل احل٣مهمظ: َم٣م فمرهمتف( ضمًكم زمـ حمٚمد زمـ أمحد فمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ أيب أويس 

 ( 0/483ضمًكم زمـ حمٚمد زمـ إؽمح٣مق أزمق فمقم ايمْمٝم٣من )ذىمر  

 ( 8/016( )طمط 4/030ضمًكم زمـ حمٚمد زمـ إؽمح٣مق ايمًقؿمل )ؤمٝمػ ؤمٖمف اخلْمٝم٤م ( )يم٣ًمن  

 ( 03/412ضمًكم زمـ حمٚمد زمـ أؽمد ايمديٌقم )فم٣ًمىمر  

 ( 8/014( )طمط 495ضمًكم زمـ حمٚمد زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ حمٚمد أزمق وم٣مؽمؿ ايم٘مقدم ) وشمٗمف ايمتٛمقطمل ( )ت 

 (.651ضمًكم زمـ حمٚمد زمـ زمحٌقيف أزمق حمٚمد ايمٌزاز )ٞمٝم٣ًمزمقر/ 

 ( 622ضمًكم زمـ حمٚمد زمـ زمختقيف زمـ فمقم ايمديٛمقري )شمٗم٥م وم٣ميمف ايمدار ومْمٛمل ( )ؽمٜمؿ  
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 ( 8/98ضمًكم زمـ حمٚمد زمـ شم٣مزم٦م ايم٘م٣مسم٤م ) طمط 

 ( 8/95ضمًكم زمـ حمٚمد زمـ صم٣مزمر ايمٌٌمي )جمٜمقل ضم٣مل ( )طمط  

 ( 4/23ضمًكم زمـ حمٚمد زمـ صمرير أزمق فمقم احلقاري )ضم٣مسمؿ  

 ( 587َمًتقر ) خم٤م  -ي ضمًكم زمـ حمٚمد زمـ صمٔمٖمر أزمق فمقم ايمٌٕمق

 ( 8/015ضمًكم زمـ حمٚمد زمـ صمٔمٖمر زمـ ضمًـ ايمُم٣مفمر اخل٣ميمع )ىمذزمف أزمق ايمٖمتا ( )طمط 

 ( 03/417ضمًكم زمـ حمٚمد زمـ مجٔم٥م إؽمدي )روى فمٛمف مجع ( )فم٣ًمىمر  

ل ازمـ ()شمٗم٥م َمتٗمـ وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ووم٣مل ازمـ َم٣مىمقٓ: ضم٣مهمظ شمٗم٥م، ووم٣م693فمٌٝمد ايمٔمجقم)ت –ضمًكم زمـ حمٚمد زمـ ضم٣مسمؿ ايمٌٕمدادي  

() )ؿم٤م 303( )إرؾم٣مد/8/94( ) طمط 03/91فمدي: ىم٣من َمقصقهم٣ًم زمحًـ آٞمتخ٣مب ي٘مت٤م احلٖم٣مظ زم٣مٞمتٗم٣مئف...( )ؽمغم 

8/018 ) 

 ( 261ضمًكم زمـ حمٚمد زمـ ضمًـ أزمق فمقم ايمٌٝمٜمٗمل )خم٤م  

 ( 261رىمـ َمـ أرىم٣من أصح٣مب ايمُم٣مهمٔمل ) خم٤م  –ضمًكم زمـ حمٚمد زمـ ضمًـ أزمق فمقم ايمٖمقراين ايمٌٝمٜمٗمل 

 (8/99د زمـ ضمًـ ايمٌزاز )طمط ضمًكم زمـ حمٚم 

  أيت ضمًكم زمـ حمٚمد زمـ ضمًـ اخلالل :هق اظم٠مدب 

  (8/014ضمًكم زمـ حمٚمد زمـ ضمًـ ايمْمػمي )جمٜمقل ضم٣مل ( )طمط  

 ( 8/018ضمًكم زمـ حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ زمٝم٣من اظم٠مذن )صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ( )طمط  

 ( 8/018( )طمط 07/597ضمًكم زمـ حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ فمقم اظم٠مدب )ٓزمٟمس زمف وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ( )ؽمغم  

 ( 589( ) خم٤م وم٣ميمف ايمٖم٣مردضمًكم زمـ حمٚمد زمـ ضمًٛمقي٥م زمـ فمقم زمـ ٞمٌموي٥م زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ أؽمٙمؿ أزمق ؽمٔمٝمد ايمٗم٣مئٛمل )شمٗم٥م 

 (8/010ازمـ حم٣مَمل ) أضم٣مدي٧م َمًتٗمٝمٚمف ( )طمط –ضمًكم زمـ حمٚمد زمـ ضمًكم 

 (.56 زمـ حمٚمد زمـ ضمًكم ايمٌجقم أزمق فمٌد اهلل اظمٗمرئ ايم٘مقدم ؾمٝمخ ايمٌٝمٜمٗمل )إحت٣مف/ضمًكم 

 (.305ضمًكم زمـ حمٚمد زمـ ضمًكم اخلٝم٣مط ايمراَمٜمرَمزي )جمٜمقل ضم٣مل( )إرؾم٣مد/ 

 ( 03/418ضمًكم زمـ حمٚمد زمـ ضمًكم ايمِمقري ايمياب ) فم٣ًمىمر 

 ( 212أزمق فمٌد اهلل اهلروي ) خم٤م  –ضمًكم زمـ حمٚمد زمـ ضمًكم زمـ صمٛمٝمد 

 ( 555ضمًكم زمـ حمٚمد زمـ ضمًكم زمـ داود زمـ فمقم زمـ فمٝمًك أزمق فمٌد اهلل رصمؾ ٞمًٝم٤م ) خم٤م 
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 ( 387( )ومط 8/90( )ٓ زمٟمس زمف وم٣ميمف إزمدوين ()طمط 465ضمًكم زمـ حمٚمد زمـ ضمًكم زمـ زٞمجل أزمق فمٌد اهلل ايمدزم٣مغ)ت  

 ( 8/99ضمًكم زمـ حمٚمد زمـ ضمًكم زمـ ص٣ميما ايمٌٝمٔمل احلٙمٌل ) طمط 

 ( 03/419ضمًكم زمـ حمٚمد زمـ ضمًكم زمـ فم٣مَمر أزمق ؿم٣مهر إٞمِم٣مري )جمٜمقل ضم٣مل ( )فم٣ًمىمر  

( )وم٣مل ايمٖم٣مرد: ؾمٝمخ هم٣موؾ ىمثغم ايمُمٝمقخ ىمثغم 603ضمًكم زمـ حمٚمد زمـ ضمًكم زمـ فمٌد اهلل أزمق فمٌد اهلل ايمديٛمقري )ت 

صدووم٣مً ىمثغم ايمرواي٥م يمٙمٚمٛم٣مىمغم ضمًـ ًٛم٥م واظمٔمرهم٥م زم٣محلدي٧م، وىم٣من َمـ شمٗم٣مت ايمرصم٣مل، ووم٣مل ؾمغمويف: ىم٣من شمٗم٥م احلايمتِم٣مٞمٝمػ 

( )سمقوٝما 07/484اخلط ىمثغم ايمتِم٣مٞمٝمػ، ووم٣مل ايمذهٌل: ايمُمٝمخ اإلَم٣مم اظمحدث اظمٖمٝمد زمٗمٝم٥م اظمُم٣ميخ()ؽمغم

 (.50( )إحت٣مف/552()خم٤م /7/008اظمُمتٌف

 ( 8/98ضمًكم زمـ حمٚمد زمـ ضمًكم زمـ َمٜمٙم٤م ايمرازي )جمٜمقل ضم٣مل ( )طمط 

ظ أزمق ؽمٔمٝمد ايمًٌْم٣مَمل )وم٣مل احل٣مىمؿ: ىم٣من أوضمد فمٌمه دم ايمتذىمغم وايمقفمظ ضمًكم زمـ حمٚمد زمـ ضمًكم زمـ حيٝمك ايمقافم 

 (.657وآٞمتِم٣مر يمٙمًٛم٥م..( )ٞمٝم٣ًمزمقر/

ضمًكم زمـ حمٚمد زمـ ضمًكم زمـ يقؽمػ أزمق فمقم ايمًختٝم٣مين ايمٔمدل ايمرو٣م اظمٔمروف اظمُمٜمقر صحٝما ايمًامع ضمًـ ايمرواي٥م ) شمٗم٥م 

 ( .524( ) خم٤م وم٣ميمف ايمٖم٣مرد أَمكم

 : صقازمف : ضمًـ  ضمًكم زمـ حمٚمد زمـ محزة

 ( 8/016ضمًكم زمـ حمٚمد زمـ طمٙمػ أزمق فمٌد اهلل ازمـ همراء / اشمٛمقا فمٙمٝمف )طمط

 ( 8/013ضمًكم زمـ حمٚمد زمـ طمٙمػ اظمٗمرئ )طمط  

ضمًكم زمـ حمٚمد زمـ داود ايمٗمٝمز اظمٌمي َمٟمَمقن اظمٔمدل )وم٣مل ايمدارومْمٛمل: شمٗم٥م، ووم٣مل ازمـ همر : شمٗم٥م أضمد إشم٣ٌمت..(  

 (.302)إرؾم٣مد/

 ( .527ىمري٣م زمـ حيٝمك أزمق فمٌد اهلل اظمقيمٗم٣مزم٣مذي َمٔمروف ) خم٤م ضمًكم زمـ حمٚمد زمـ ز

( )شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م وازمـ صمقزي وايمذهٌل، ووم٣مل أمحد 468)ت –ازمـ َمْمٌٗمل –ضمًكم زمـ حمٚمد زمـ ؽمٔمٝمد أزمق فمٌد اهلل ايمٌزاز  

 (.082( )ايمديمٝمؾ/389( )ومط 8/97زمـ ىم٣مَمؾ: ىم٣من صحٝما ايمٖمٜمؿ وايمٔمٗمؾ( )طمط 

 (.640( وىم٣من ضمًـ ايمتٖمٗمف.. )صف/340ضمًكم زمـ حمٚمد زمـ ؽمٙمٚمقن اظمًٝمقم أزمق فمقم إٞمديمز )ت  

()ؽمغم 8/010ضمًكم زمـ حمٚمد زمـ ؽمٙمٝمامن أزمق فمٌد اهلل ايم٘م٣مسم٤م )صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م /ووشمٗمف إزهري وايمتٛمقطمل ( )طمط  

02/323 ) 
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 ( 03/406ضمًكم زمـ حمٚمد زمـ ؽمٛم٣من إؿمرازمٙمز )روى فمٛمف مجع ( )فم٣ًمىمر  

 ( 254ضمًكم زمـ حمٚمد زمـ ؽمقرة ايمِمٛمٔم٣مين )ك  

 ( .570هم٣موؾ فم٣ممل ) خم٤م –ضمًكم زمـ حمٚمد زمـ ؾمٌٝم٤م أزمق وم٣مؽمؿ ايمُمغمازي 

 ( 0/685()ذىمر 485ضمًكم زمـ حمٚمد زمـ ذيؽ أزمق فمقم اظمتْمٝم٤م )ت  

 ( 03/404ضمًكم زمـ حمٚمد زمـ ؾمٔمٝم٤م أزمق فمقم اظمٔمدل ) فم٣ًمىمر 

 ( 629ْمٛمل ( )ؽمٜمؿ ضمًكم زمـ حمٚمد زمـ وح٣مك )شمٗم٥م وم٣ميمف ايمداروم 

 ( 8/019()صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ( )طمط 351ضمًكم زمـ حمٚمد زمـ ؿم٣مهر َمقلم اظمٜمدي )ت  

 ( 586ضمًكم زمـ حمٚمد زمـ ؿمٙمح٥م أزمق فمقم إدي٤م )خم٤م  

 ( .586ضمًكم زمـ حمٚمد زمـ ؿمٙمح٥م أزمق فمقم ايمرئٝمس ايمٗم٣مرئ إدي٤م ) خم٤م 

 (4/047()يم٣ًمن 8/91ط وم٣ميمف ايمذهٌل ( )طم–ضمًكم زمـ حمٚمد زمـ فم٣ٌمد زمٕمدادي )ٓ ئمرف  

 ( 8/96ضمًكم زمـ حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ أزمق فمقم اخلٝم٣مط ) طمط 

 ( 03/402ضمًكم زمـ حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ فمثامن ايمتٚمٝمٚمل )فم٣ًمىمر  

()طمط 239()ك 85( )وم٣مل ايمدار ومْمٛمل :يمٝمس زم٣ميمٗمقى ( )ىمؼ 689ضمًكم زمـ حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ همٜمؿ أزمق فمقم )ت  

 (04/367()ؽمغم 8/96

 ( 8/010( )طمط 472ضمًكم زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل أزمق فمٌد اهلل ايمِمغمدم )ت  

 ( 03/405ضمًكم زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل أزمق همّمؾ اظمٌمي )فم٣ًمىمر  

 ( 03/403ضمًكم زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل أزمق حمٚمد اإلَم٣مم )فم٣ًمىمر  

 ( 01/553ضمًكم زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل ايمٛمج٣مر )ؽمغم  

 ( 8/97ـ فم٣ٌمدة أزمق وم٣مؽمؿ ايمٔمجقم ايمقاؽمْمل )وشمٗمف اخلْمٝم٤م ( ) طمط ضمًكم زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زم 

 (02/407ايمدوم٣مق ) سم٘مٙمٚمقا همٝمف وم٣ميمف ايمتٛمقطمل ونمغمه ( )ؽمغم  يأمحد ايمٔمً٘مر زمـ ضمًكم زمـ حمٚمد زمـ فمٌٝمد

 ( 03/408ضمًكم زمـ حمٚمد زمـ فمثامن ايمٌغمودي ) فم٣ًمىمر 

 ( 8/019ايمًامع( ) طمط ضمًكم زمـ حمٚمد زمـ فمثامن زمـ ضمًـ أزمق فمٌد اهلل ازمـ ٞمِمٝمٌل )صحٝما 

 ( 03/407ضمًكم زمـ حمٚمد زمـ فمثامن زمـ زرفم٥م أزمق فمٌد اهلل زمـ أيب زرفم٥م ) فم٣ًمىمر 
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 ( 0/684ضمًكم زمـ حمٚمد زمـ فمقم أزمق ؽمٔمٝمد ايمزفمٖمراين )ص٣مضم٤م َمٔمرهمف واسمٗم٣من()ذىمر  

 ( 8/012ضمًكم زمـ حمٚمد زمـ فمقم زمـ صمٔمٖمر ايمِمغمدم ) ىمذزمف أزمق همتا ( )طمط 

 ( 523ضمًكم زمـ حمٚمد زمـ فمقم زمـ ضمًكم زمـ حمٚمقيف أزمق فمقم ايمِمٖم٣مر )وشمٗمف ايمٖم٣مرد ( )خم٤م / 

 (.654ضمًكم زمـ حمٚمد زمـ فمقم زمـ حمٚمد ايمززمغمي ايمٗمرر أزمق ئمعم ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ٞمٝم٣ًمزمقر/

 ( 8/016ضمًكم زمـ حمٚمد زمـ فمقم زمـ حمٚمد اظم٣ميم٘مل ايممموؿمل )طمط 

٣من اإليمٌغمي أزمق فمقم  ًَّ  (.462( )روى ايمٛم٣مس فمٛمف ىمثغمًا. وم٣ميمف ازمـ زمُم٘مقال( )صف/345إٞمديمز )ت ضمًكم زمـ حمٚمد زمـ نم

 ( 03/409()فم٣ًمىمر 408ضمًكم زمـ حمٚمد زمـ نمقي٧م ايمتٛمقطمل ) ت 

 ضمًكم زمـ حمٚمد زمـ ضمًكم زمـ فمٌد اهلل ايمديٛمقري. هق ضمًكم زمـ حمٚمد زمـ همٛمجقي٥م: 

ٞمديمز )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من فم٣مظم٣ًم زم٣محلدي٧م وؿمرومف، ضمًكم زمـ حمٚمد زمـ همغِمة زمـ ضمٝمّقن زمـ ؽم٘مرة ايمِمددم أزمق فمقم اظمرد إ 

فم٣مرهم٣ًم زمٔمٙمٙمف وأؽمامء رصم٣ميمف وٞمٗمٙمتف، يٌٌم اظمٔمديمكم َمٛمٜمؿ واظمجرضمكم، وىم٣من ضم٣مهمٓم٣ًم ظمِمٛمٖم٣مت احلدي٧م وم٣مئاًم فمٙمٝمٜم٣م ذاىمرًا ظمتقهن٣م 

 (7( )همٜمرس/441( )صف/503وأؽم٣مٞمٝمده٣م ورواهت٣م، وىم٣من هم٣مواًل فم٣مظم٣ًم فم٣مَماًل.. ووم٣مل ازمـ فمْمٝم٥م: اإلَم٣مم احل٣مهمظ ايمٖمٗمٝمف( )ت

 .(03/460)فم٣ًمىمر 

 ( 8/013ضمًكم زمـ حمٚمد زمـ وم٣مؽمؿ ايمدهٗم٣من ) وشمٗمف ايمػموم٣مين وأزهري ( )طمط 

 ( 8/018ضمًكم زمـ حمٚمد زمـ وم٣مؽمؿ ايمٔمٙمقي ) طمط 

 ( 8/013ضمًكم زمـ حمٚمد زمـ ومٝمٌم ازمـ زم٘م٣مر )طمط 

 (628ضمًكم زمـ حمٚمد زمـ َمٟمَمقن أزمق وم٣مؽمؿ ايمٗمٝمز )شمٗم٥م وم٣ميمف أيمدار ومْمٛمل ()ؽمٜمؿ  

ًا هم٣مواًل 374)ت -ازمـ إَم٣مم -ضمًكم زمـ حمٚمد زمـ َمٌمم إٞمِم٣مري اظمٗمرئ أزمق فمقم إٞمديمز  ( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من طمغمِّ

 (.468وأومرأ ايمٛم٣مس ايمٗمرآن( )صف/

 ( 0/686ضمًكم زمـ حمٚمد زمـ َمتقيف إصٌٜم٣مين )ذىمر  

 ضمًكم زمـ حمٚمد زمـ حمٚمد ايمٌجقم: سمٗمدم همٝمٚمـ صمده: ضمًكم . 

 ( .597َمُمٜمقر َمـ أهؾ زمٝم٦م ايمزهد وايمِمالح ) خم٤م  –ٚمد زمـ أمحد زمـ يقؽمػ أزمق فمقم ايمُمح٣مَمل ضمًكم زمـ حمٚمد زمـ حم

 ( 8/015ضمًكم زمـ حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ ؽمٙمامن ايمٔمْم٣مر )طمط  

 ( 0/680()ذىمر 8/95()طمط 627ضمًكم زمـ حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ فمٖمغم إٞمِم٣مري أزمق فمٌد اهلل )شمٗم٥م وم٣ميمف ايمدار ومْمٛمل ( )ؽمٜمؿ  
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( )وم٣مل ايمذهٌل: اإلَم٣مم اظمًٛمد.. ووم٣مل 314ضمًكم زمـ حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ فمقم ايمروذزم٣مري أزمق فمقم ايمْمقد ايمٖمٗمٝمف )ت 

( )سم٣مريخ اإلؽمالم 6/30( )إٞم٣ًمب 07/609ايمًٚمٔم٣مين: ىم٣مٞم٦م يمف رضمٙم٥م إلم ايمٔمراق ؽمٚمع همٝمٜم٣م ؽمٛمـ أيب داود...( )ؽمغم 

 (.54( )إحت٣مف/4/028( )ؾمذرات ايمذه٤م/9/57

 ( .204) خم٤م  (هم٣موؾ فم٣ممل فمٜمدٞم٣مه أهمّمؾ أهؾ زمٝمتف) وم٣مل ايمٖم٣مرد:  زمـ حمٚمقد زمـ ؽمقرة أزمق ؽمٔمٝمدضمًكم زمـ حمٚمد 

()َمُمٜمقر ووم٣مل ازمـ َم٣مىمقٓ :ىمت٤م احلدي٧م ايم٘مثغم 405ضمًكم زمـ حمٚمد زمـ َمِمٔم٤م زمـ رزيؼ اظمروزي ايمًٛمجل أزمق فمقم )ت 

ٔمد اجلٜمد ووم٣مل ايمذهٌل :اإلَم٣مم احل٣مهمظ ايم٘مٌغم ورضمؾ وىم٣من يٗم٣مل : َم٣مزمخراؽم٣من أىمثر ضمديث٣ًم َمٛمف وىم٣من ٓحيدث أهؾ ايمرأي إٓزم

 ( 6/833()ضم٣ٌمن03/304ايم٣ٌمرع ( )ايمًغم 

 ( .215ضمًكم زمـ حمٚمد زمـ َمٛمِمقر أزمق فمٚمٝمد احليه.)خم٤م 

ضمًكم زمـ حمٚمد زمـ َمقدود أزمق فمروزمف ايمًٙمٚمل اجلزري )َمُمٜمقر روى فمٛمف مجع نمٖمغم صمدًا ووم٣مل أزمقأمحد احل٣مىمؿ :ىم٣من أشم٦ٌم  

ٓم٣مً ..، ووم٣مل ايمذهٌل :اإلَم٣مم احل٣مهمظ وىم٣من َمـ ٞمٌالء ايمثٗم٣مت ، ووم٣مل ازمـ فمدي: ىم٣من فم٣مرهم٣ًم زم٣ميمرصم٣مل َمـ أدرىمٛم٣مه وأضمًٛمٜمؿ ضمٖم

( 6/851( )ضم٣ٌمن03/501وزم٣محلدي٧م، ووم٣مل َمًٙمٚم٥م: شمٗم٥م ضمًـ ايم٘مت٣مب، ووم٣مل ايمِمٖمدي: ىم٣من شمٗم٥م ٞمٌٝماًل( )ؽمغم 

 (.307)إرؾم٣مد/

 ( 06/218ضمًكم زمـ حمٚمد زمـ ٞمجٝما ايمٌٕمدادي ) ؽمغم 

 (8/95ـ ٞمٌم ازمـ أيب روزم٣م )طمط ضمًكم زمـ حمٚمد زم 

 ( 579ضمًكم زمـ حمٚمد زمـ ه٣مرون أزمق أمحد ايمقراق )وشمٗمف ايمٖم٣مرد ( )خم٤م / 

 ( 07/24( )ؽمغم 03/466ضمًكم زمـ حمٚمد زمـ وزير ايممموؿمل احل٣مهمظ ) فم٣ًمىمر 

 (.557ضمًكم زمـ حمٚمد زمـ حيٝمك أزمق فمٌد اهلل اظمٔم٣مذي اظمٔمٚمري )وشمٗمف ايمٖم٣مرد ( )خم٤م 

 ( 8/013ضمًكم زمـ حمٚمد زمـ حيٝمك زمـ حمٚمد ايمٔم٘مػمي ازمـ فم٣مومقرم ) َم٣مفمٙمٚم٦م َمـ ضم٣ميمف إٓ طمغمًا( طمط 

 ( 8/95ضمًكم زمـ حمٚمد زمـ يزيد زمٕمدادي ) طمط 

 ( 4/23ضمًكم زمـ حمٚمد فمـ ضمج٣مج )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( )ضم٣مسمؿ  

 ( 8/036ضمًكم زمـ حمٚمقد زمـ أمحد أزمق فمقم ايمدوم٣مق )شمٗم٥م وم٣ميمف ايمْمػمي ( )طمط  

 ( 4/22ًكم زمـ َمدرك ايمرازي )ضم٣مسمؿ ضم 
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ضمًكم زمـ َمًٔمقد زمـ ضمًكم زمـ أمحد زمـ إؽمامفمٝمؾ أزمق فمٌد اهلل ايمٌمام اظمًتٚمقم ؾم٣مب ص٣ميما َمـ مجٙم٥م طمقاص ايمُمح٣مَمٝم٥م ) 

 (.202خم٤م 

 ( 260ضمًكم زمـ َمًٔمقد زمـ حم٤م أزمق زم٘مر) خم٤م 

 ( 7/80( )ؽمغم 03/441ضمًكم زمـ َمْمغم زمـ َم٘مٚمؾ )دصم٣مل ( )فم٣ًمىمر  

 ( 03/645ـ ضمًكم اهلٚمداين ) فم٣ًمىمر ضمًكم زمـ َمٓمٖمر زم

 ( 4/036ضمًكم زمـ َمٔم٣مذ ايمٌٙمخل :هق ازمـ داود زمـ َمٔم٣مذ سمٗمدم )يم٣ًمن  

 ( 4/036( )يم٣ًمن 8/030( )سم٘مٙمؿ همٝمف ايمذهٌل ( )طمط 477ضمًكم زمـ َمٔم٣مذ زمـ ضمرب إطمٖمش أزمق فمٌد اهلل احلجٌل )ت  

 ( 8/090ضمًكم زمـ َمٔمدان ايمٖم٣مرد )ضم٤م  

 ( 8/087زين ايمٌٌمي )ضم٤م ضمًكم زمـ َمٔمٚمرو زمـ فمٚمرو اظم٣م 

 (4/25ضمًكم زمـ َمٛمذر ايم٘مقدم )ضم٣مسمؿ  

 ( .585ص٣ميما) خم٤م –ضمًكم زمـ َمٛمِمقر أزمق فمٌد اهلل ايمًٌتل ايمِمقدم  

 (.479( )حتٖم٥م/4/034احلًكم زمـ َمٛمِمقر احلالج ايمزٞمديؼ اظمُمٜمقر )يم٣ًمن 

 .(308ضمًكم زمـ َمٛمِمقر زمـ فمٌد ايمرمحـ أزمق فمقم ايمرَم٣مين اظمِمٝميص )جمٜمقل ضم٣مل( )إرؾم٣مد/ 

َمـ ايم٣ًمدة  –ضمًكم زمـ َمٜمدي زمـ ضمًـ زمـ ضمًكم زمـ فمقم زمـ أمحد زمـ فمقم زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ ضمًـ زمـ زيد أزمق فمٌد اهلل ايمٔمٙمقي 

 ( .588ايمِم٣محلكم ) خم٤م 

 ( 8/030ضمًكم زمـ َمٜمدي٥م ايمٖمح٣مم )طمط  

 ( 4/033ضمًكم زمـ َمقؽمك أزمق ؿمٝم٤م ايمرومل )همٝمف ٞمٓمر وم٣ميمف أزمق أمحد احل٣مىمؿ ( )يم٣ًمن  

 ( 03/447ضمًكم زمـ َمقؽمك زمـ ه٣مرون )فم٣ًمىمر  

 ( 4/22ضمًكم زمـ ٞم٣مصا فمـ فمثامن ايمٕمْمٖم٣مين )ضم٣مسمؿ  

 ( 4/033( )يم٣ًمن 8/034ضمًكم زمـ ٞمٌم اظم٠مدب فمـ ؽمالم )ٓئمرف :وم٣ميمف ازمـ ومْم٣من ( )طمط  

( )فم٣ًمىمر 8/034ازمـ أيب ضم٣مسمؿ()شمٗم٥م شم٦ٌم وم٣ميمف ازمـ يقٞمس ( )طمط  فضمًكم زمـ ٞمٌم زمـ َمٔم٣مرك اظمٌمي )حمٙمف ايمِمدق وم٣ميم 

 ( 06/472()ؽمغم8/096( )ضم٤م 4/22( )ضم٣مسمؿ 03/448

 ( 277ضمًكم زمـ هن٣مر ايمٔمً٘مري )ك  
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 ( 8/096ضمًكم زمـ ٞمقح زمـ ؽمٖمٝم٣من ايمًٙمٚمل )ضم٤م  

 ( 8/032ضمًكم زمـ ه٣مرون زمـ طمزيٚم٥م اظمرانمل أزمق فمٌد اهلل ) طمط 

 ( 03/439قم إي٣مدي ) روى فمٛمف مجع () فم٣ًمىمر ضمًكم زمـ ه٣مرون زمـ فمٝمًك أزمق فم

 .(8/032()طمط 07/92شمٛمقا فمٙمٝمف ووم٣مل ايمػموم٣مين :ضمج٥م ( )ؽمغم أضمًكم زمـ ه٣مرون زمـ حمٚمد ايمّمٌل ايمٌٕمدادي ) 

  (.4/035( )يم٣ًمن579ضمًكم زمـ ه٥ٌم اهلل زمـ رؿم٥ٌم أزمق فمٌد اهلل ايمًقرائل راهميض )ت

 ( 0/679ضمًكم زمـ هُم٣مم زمـ صمٌٙم٥م اظمٔمدل )ذىمر  

( 8/035( )طمط 391() ومط 83س زمف وم٣ميمف ايمدار ومْمٛمل ( )ىمؼ ٟمكم زمـ هٝمثؿ زمـ َم٣مه٣من ايم٘م٣ًمئل أزمق رزمٝمع ايمرازي )ٓ زمضمً 

 ( 03/651)فم٣ًمىمر 

 ( 4/035ضمًكم زمـ وردان وفمٛمف زيد زمـ ضم٣ٌمب )وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ :يمٝمس زم٣ميمٗمقي ( )يم٣ًمن  

 ( ٣4/035من )يمً (حدي٧مٙمضمًكم زمـ حيٝمك احلٛم٣مئل )اهتٚمف ازمـ صمقزدي زمؾ رَم٣مه زم٣ميمقوع يم 

 (259ضمًكم زمـ حيٝمك اظمروزي )ك  

 ( 03/454ضمًكم زمـ حيٝمك زمـ ضمًكم زمـ صمزٓن أزمق فمٌد اهلل )فم٣ًمىمر  

 (.626( )ٞمٝم٣ًمزمقر/473ضمًكم زمـ حيٝمك زمـ زىمري٣م زمـ حيٝمك ايمقافمظ أزمق فمقم ايمُم٣مهمٔمل ايمٛمٝم٣ًمزمقري ) أشمٛمك فمٙمٝمف احل٣مىمؿ( )ت 

( )ذىمره ايمٗمقاس دم ؾمٝمقطمف ايمثٗم٣مت، ووم٣مل 443ٕمدادي أزمق فمٌد اهلل )ت ضمًكم زمـ حيٝمك زمـ فمٝم٣مش زمـ فمٝمًك اظمتقين ايمٗمْم٣من ايمٌ 

 (087( )ايمديمٝمؾ/8/038()طمط 258()ك 05/409( )ايمًغم  ، ووشمٗمف احل٣مهمظايمذهٌل: ايمُمٝمخ اظمحدث ايمثٗم٥م

 .(480)حتٖم٥م/

 (342()ؾمٝمخ 0/679)ذىمر  -ايمًٌت٣م ٞم٣ٌمن –ضمًكم زمـ يزيد ايمديٛمقري  

 ( 4/035وم٣ميمف ازمـ ومْم٣من ( )يم٣ًمن ضمًكم زمـ يزيد فمـ صمٔمٖمر )ٓئمرف ضم٣ميمف  

 ( 4/035( )يم٣ًمن 03/453ضمًكم زمـ يقؽمػ ايم٣ًمَمري )وم٣مل ازمـ فم٣ًمىمر جمٜمقل ( )فم٣ًمىمر  

 ( 8/037ضمًكم زمـ يقؽمػ ايميير ) طمط 

 ( 8/037ضمًكم زمـ يقؽمػ زمـ فمٚمر ايمٗمقاس )طمط  

 ( 8/037حمٚمد اإلؽم٘م٣مدم )صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ( )طمط  زمـ ضمًكم زمـ يقؽمػ 

 (8/037حمٚمد زمـ فمقم زمـ ذر ) طمط ضمًكم زمـ يقؽمػ زمـ 
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  (.4/035ضمًكم زمـ يقؽمػ زمـ َمْمٜمر احلقم راهميض )يم٣ًمن

 ( 8/037ضمًكم زمـ يقؽمػ زمـ ئمٗمقب زمـ إؽمامفمٝمؾ أزمق ئمعم إزدي ) طمط 

 ( .03/455ضمًكم فمـ وىمٝمع )فم٣ًمىمر  

 (03/455َمًٙمؿ )فم٣ًمىمر  زمـ ضمًكم فمـ ويمٝمد 

 (.044زمـ إزمراهٝمؿ اجل٣مزمري اظم٣ميم٘مل )َمٌم  ضمًكم

 (.310زمـ إزمراهٝمؿ زمـ همرات )َمٌم  ضمًكم

 (.54زمـ ؿم٣ٌمؿم٣ٌم )َمٌم  زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ إزمراهٝمؿ ضمًكم

 (.652اهلل إٞم٣ٌمري اظمٗمرئ )َمٌم  زمـ فمٌد زمـ إزمراهٝمؿ ضمًكم

 (.009زمـ ٞمٌم )َمٌم  زمـ أيب صمٔمٖمر ضمًكم

 زمـ فمثامن زمـ فمثامن: هق ازمـ حمٚمد زمـ أيب زرفم٥م ضمًكم

 (.679زمـ أمحد إٞمِم٣مري )صمر ضمًكم

 (.672زمـ أمحد ايمٙم٣ٌمن اجلرصم٣مين )صمر ضمًكم

 (.471ٔم٣ٌمد )َمٌم ايمزمـ أمحد اظمٔمٙمؿ  ضمًكم

 (.62زمـ أيب ضمٛمٝمٖم٥م ايمده٣من ايمُم٣مهد )َمٌم  زمـ أمحد ضمًكم

 (.685اهلل أزمق فمقم اجلرصم٣مين )صمر زمـ فمٌد زمـ زمٛمدار زمـ أمحد ضمًكم

( 698ف ازمـ يقٞمس( )تزمـ ضمٝمقن إٞمِمٛم٣مئل ايمِمٔمٝمدي أزمق ؿم٣مهر اظمٌمي )شمٗم٥م ضمًـ احلدي٧م وم٣ميم زمـ أمحد ضمًكم

 (.464)يقٞمس

 (.0192زمـ ؽمٔمٝمد ايمٔمت٘مل أزمق وم٣مؽمؿ ايمٌزار )صمر  زمـ أمحد ضمًكم

 (.08/539اهلل )ؽمغم  زمـ فمقم زمـ زمٗم٣مل إزصمل أزمق فمٌد زمـ أمحد ضمًكم

 (.662زمـ حمٚمد ايمده٣من: )فمٙمامء  زمـ أمحد ضمًكم

 (.0197( )صمر 459زمـ إزمراهٝمؿ أزمق ضمًـ اظمْمردم ايمٖمٗمٝمف )ت  زمـ حمٚمد زمـ أمحد ضمًكم

 (.076زمـ أهمْمس ايمٔمٙمقي )َمٌم  ضمًكم

 (.607زمـ ؽمٙمٝمامن ايمتٛمٝمز: )فمٙمامء  زمـ أيقب ضمًكم
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 (.608زمـ ؽمٙمٝمامن اظمٔمدل: )فمٙمامء  زمـ أيقب ضمًكم

 (.673زمـ زممم اجلرصم٣مين )صمر ضمًكم

 (.0193( )صمر 696زمـ زمٛمدار اإلؽمؼمازم٣مذي اظمٖمن أزمق فمقم )ت  ضمًكم

 (.0195زمـ صمػميؾ اإلؽمؼمازم٣مذي )صمر  ضمًكم

 .ؽمؿ صمده ضمٌٝم٤م ازمـ صمٔمٖمر ايمٗمت٣مت:  كمضمً

 (.626زمـ صمٔمٖمر ايم٘مٙمقم ازمـ زمٛم٦م أيب زم٘مر إدهمقي )َمٌم  ضمًكم

 (.03ًٝمٛمل )َمٌم احلزمـ صمٔمٖمر صمداع  ضمًكم

 (.665)فمٙمامء  اظمٌمي زمـ صمٔمٖمر زمـ ضمًكم زمـ صمٔمٖمر ضمًكم

 (.604زمـ إزمراهٝمؿ ايمًٔمدي ايمزي٣مت )فمٙمامء  زمـ حمٚمد زمـ صمٔمٖمر ضمًكم

 (.0198ايمْمح٣من ايمُمٚمٛمل اإلؽمؼمازم٣مذي أزمق فمقم )صمر زمـ هُم٣مم  زمـ صمٔمٖمر ضمًكم

 (.683( )صمر659زمـ صمٛمٝمد ايمداَمٕم٣مين )ت ضمًكم

  –سمٗمدم  -زمـ َم٣ٌمرك  زمـ ضمزم: هق ازمـ إدريس ضمًكم

 (.676زمـ ضمًـ اجلرصم٣مين )صمر ضمًكم

 (.095زمـ ضمًـ اظمٔمدين )َمٌم  ضمًكم

 (.602زمـ زوٓق ايمٙمٝمثل: )فمٙمامء  زمـ طم٣ميمد زمـ فمقم زمـ ضمًـ ضمًكم

 (.682( )صمر314اهلل ايمُم٣مهمٔمل احلٙمٝمٚمل اجلرصم٣مين )ت زمـ حمٚمد ايمٖمٗمٝمف أزمق فمٌد ضمًـزمـ  ضمًكم

 (.670زمـ ومريش اجلرصم٣مين أزمق فمقم )فمٛمف شمالشم٥م( )صمر زمـ ضمٖمص ضمًكم

 (.605زمـ ص٣مفمد إزدي: )فمٙمامء  زمـ ضمٝم٣من زمـ طمٙمػ زمـ محدان ضمًكم

 (.463زمـ طم٣مزم اظمٔم٣مهمري فمٛمف ايمقاومدي )يقٞمس ضمًكم

 (.684)صمرزمـ طم٣ميمد اجلرصم٣مين  ضمًكم

 (.674زمـ داود اجلرصم٣مين )صمر ضمًكم

  -يٟميت  -زمـ ضمًكم  زمـ ضمًكم: هق ازمـ ؽمٔمٝمد ازمـ زمٛم٦م فمقم زمـ فمقم زمـ ؽمٔمد ضمًكم

 (.6/847زمـ واومد )جمٜمقل ضم٣مل( )ضم٣ٌمن  زمـ فمقم زمـ زمٛم٦م ضمًكم زمـ ؽمٔمٝمد ضمًكم
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 (.465اهلل فمٛمف ازمـ يقٞمس )يقٞمس زمـ ىم٣مَمؾ اظمٌمي أزمق فمٌد زمـ ؽمٔمٝمد ضمًكم

 (.422فمقم )َمٌم  زمـ زمـ ص٣ميما ضمًكم

 (.677ايمرمحـ أزمق فمقم اجلرصم٣مين)جمٜمقل ضم٣مل( )صمر زمـ فمٌد ضمًكم

 (.609زمـ ؿمٙمح٥م ايمٔم٣مَمري: )فمٙمامء  زمـ َمٔمٙمؿ زمـ أمحد ايمرمحـ زمـ فمٌد ضمًكم

زمـ ضمًـ اظم٘مل أزمق فمقم ايمُم٣مهمٔمل احلٛم٣مط )وشمٗمف أزمق ؽمٔمد ايمًٚمٔم٣مين وايمذهٌل وإؽمامفمٝمؾ احل٣مهمظ( )ت  ايمرمحـ زمـ فمٌد ضمًكم

 (.08/483( )ؽمغم 326

 (.660زمـ حمٚمد ايمٗمرر: )فمٙمامء  اهلل زمـ فمٌد زمـ أمحد اهلل زمـ فمٌد ضمًكم

 (.688( )صمر491اهلل )ت اهلل اجلرصم٣مين أزمق فمٌد زمـ فمٌد زمـ ضمًكم اهلل زمـ فمٌد ضمًكم

 (.467( )يقٞمس448زمـ رزمٝمع ايمٕمػمي أزمق ؿم٣مهر )ت زمـ همّمؾ اهلل زمـ فمٌد ضمًكم

 (.468( )يقٞمس414اظمٌمي )ت زمـ زمُمغم أزمق فمقم زمـ حمٚمد اهلل زمـ فمٌد ضمًكم

 (.469زمـ رَما أزمق ؽمٜمؾ )يقٞمس زمـ حمٚمد اهلل زمـ فمٌد ضمًكم

 (.641زمـ فمقم اخلٝم٣مط ايم٘م٣مسم٤م: )فمٙمامء  ضمًكم

 (.0196زمـ فمقم ايمًٚم٣ًمر أزمق فمقم اإلؽمؼمازم٣مذي )شمٗم٥م( )صمر  ضمًكم

 (.041زمـ َمقؽمك )َمٌم  زمـ صمٔمٖمر زمـ فمقم ضمًكم

 (.055)ىم٣من شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( )نمرزم٣مء/زمـ فمقم ايمٔمٙمقي ايمزيدي  زمـ ضمًـ زمـ فمقم ضمًكم

 (.603ايمقاضمد ايمٖمرائيض: )فمٙمامء  زمـ فمٌد زمـ ضمًكم زمـ فمقم ضمًكم

 (.664زمـ ؾمٔم٣ٌمن اظم٣ميم٘مل: )فمٙمامء  زمـ فمقم ضمًكم

 (.440( فمٛمف ازمـ يقٞمس )يقٞمس401زمـ حيٝمك أزمق وم٣مؽمؿ )أفمٚمك ومديد( )ت ايمقاضمد زمـ فمٌد زمـ فمقم ضمًكم

 (.08/551( )سمٗمدم همٝمٚمـ أؽمٚمف: ضمًـ( )ؽمغم 374ل ايمُم٣منمقري )فمٛمف مج٣مفم٥م( )ت زمـ فمقم إٞمْم٣مىم زمـ فمٚمر زمـ فمقم ضمًكم

 (.663زمـ حمٚمد زمـ ىم٣مسم٤م: )فمٙمامء  زمـ فمقم ضمًكم

 (.666زمـ ٞمجؿ: )فمٙمامء  زمـ حمٚمد زمـ ٞمجؿ زمـ فمقم ضمًكم

 (.668زمـ محزة: )فمٙمامء  زمـ داود زمـ إزمراهٝمؿ زمـ فمٚمر ضمًكم

 (.446( )يقٞمس635)تزمـ فمٝمًك احليَمل َمٌمي  زمـ هلٝمٔم٥م زمـ فمٝم٣مش ضمًكم
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 (.671زمـ محالن ايمًٌْم٣مَمل أزمق فمقم )صمر زمـ فمٝمًك ضمًكم

 (.678اهلل اجلرصم٣مين )صمر اهلل إصؿ أزمق فمٌد زمـ فمٌد زمـ وم٣مؽمؿ ضمًكم

 (.661زمـ َمٔمٚمر اجلقهري: )فمٙمامء  زمـ ىمٜمٚمس ضمًكم

 (.675زمـ حمٚمد أزمق فمقم أيً٘مقين )صمر ضمًكم

 (.0/654)دفم٣مء  -يٟميت–اؽمؿ صمده: ضمًكم  زمـ حمٚمد اخلٝم٣مط ايمراَمٜمرَمزي ضمًكم

 (.640زمـ حمٚمد ايمناج: )فمٙمامء  ضمًكم

زمـ ضمًكم ايمدَمُمٗمل أزمق وم٣مؽمؿ احلٛم٣مئل )وم٣مل ايمٛمًٝم٤م: ايمُمٝمخ ايمثٗم٥م ايمٖم٣موؾ/ ووشمٗمف ازمـ َم٣مىمقٓ(  زمـ إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد ضمًكم

 (.08/041( )ؽمغم 359)ت 

 (.444( )يقٞمس689زمـ أيب طمغم اظمٌمي أزمق فمقم )ت زمـ حمٚمد ضمًكم

 (.08/620( )ؽمغم 326زمـ أيب فمقم اظمروذي ايمُم٣مهمٔمل ايمٗم٣م  )فمٛمف مج٣مفم٥م( )ت  زمـ أمحد زمـ حمٚمد ضمًكم

 (.687اهلل اجلرصم٣مين)صمر زمـ يقٞمس اجلٛم٣مزمذي أزمق فمٌد زمـ أمحد زمـ حمٚمد ضمًكم

 (.484زمـ أزهر )َمٌم  زمـ حمٚمد ضمًكم

 زمـ صمػميؾ ايمًٌْم٣مَمل. زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ حمٚمد ضمًكم

 (.681)صمرزمـ زم٘مر ايمرازي أزمق فمقم  زمـ حمٚمد ضمًكم

 (.0194( )صمر وم٣ميمف ايمًٜمٚمل زمـ ضمًـ ايمًقاريب اإلؽمؼمازم٣مذي )ىم٣من شمٗم٥م زمـ حمٚمد ضمًكم

 (.686زمـ ضمًكم ايمٗمْمراين أزمق فمقم اجلرصم٣مين )صمر زمـ حمٚمد ضمًكم

( )ىم٣من إَم٣مم دم ايمٖمرائض 351اهلل ايميير احل٣مؽم٤م )ت  أزمق فمٌد -ازمـ واين  -ايمقاضمد ايمٌٕمدادي  زمـ فمٌد زمـ حمٚمد ضمًكم

 (.08/99 ونمغمه٣م( )ؽمغم

 (.052( )نمرزم٣مء/467اهلل ايمدَمُمٗمل )ت زمـ فمثامن أزمق فمٌد زمـ حمٚمد ضمًكم

 (.669زمـ فمالن ايمِمقاف: )فمٙمامء  زمـ حمٚمد ضمًكم

 (.6/839صقازمف ضمًـ )ضم٣ٌمن  زمـ َمِمٔم٤م إؾم٣مين ايم٘مقدم زمـ حمٚمد ضمًكم

 (.08/061زمـ َمٖمّمؾ أزمق وم٣مؽمؿ ايمرانم٤م إصٌٜم٣مين )ؽمغم  زمـ حمٚمد ضمًكم

 (.088زمـ َمٝمٚمقن )َمٌم  ضمًكم
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 (.670زمـ ضمٝمًقن )َمٌم  زمـ َمٝمٚمقن ضمًكم

 (.408زمـ أيب فمرازم٥م )َمٌم  زمـ حيٝمك ضمًكم

 (.443زمـ ذاهمر احلٚمغمي اظمٔم٣مهمري )يقٞمس زمـ يزيد ضمًكم

 (.667زمـ ئمٗمقب ايم٘مٛمدي: )فمٙمامء  ضمًكم

 (.445( )شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( )يقٞمس408زمـ ئمٗمقب ايمٖمح٣مم إؽمقاين أزمق فمقم )ت زمـ يقؽمػ ضمًكم

 (.4/032ذ زمـ فمٚمرو اظمزين فمـ أزمٝمف )وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: ٓ ئمرف()يم٣ًمنضمممج زمـ فم٣مئ

 (.4/492ضمممج زمـ فمٌد اهلل زمـ ضمممج زمـ فم٣مئد )ؾمٝمخ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ

 (.484ضمُمٝمش زمـ أسم )وم٣مل احل٣مهمظ دم ؽمٛمد هذا همٝمف: إؽمٛم٣مده صحٝما( )حتٖم٥م/

 (.4/091()ضم٣مسمؿ-يٟميت -ضمِمـ زمـ أيب زم٘مر أزمق ري٣مح ايم٣ٌمهقم )صدوق وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()واؽمٚمف ضمِمكم

 ( 03/459ضمِمـ زمـ ضم٣ًمن ايمٗمرر ) فم٣ًمىمر 

 احل٘مٝمؿ. زمـ فمٌدضمِمكم احلٙمٝمؿ: هق  زمـ فمٌد ضمِمـ

 (.4/099()ضم٣مسمؿ31ضمِمكم أزمق ضمٌٝم٤م فمـ فم٘مرَم٥م ونمغمه )سمخ

 (.4/099ضمِمكم اظمدين فمـ فمقم )ضم٣مسمؿ

 (.8/603()ضم٤م4/091ضمِمكم زمـ أيب زم٘مر ايم٣ٌمهل )صدوق وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ

 (.4/037مجٝمؾ فمـ ٞم٣مهمع )ؤمٝمػ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()يم٣ًمنضمِمكم زمـ أيب 

 (.4/037()يم٣ًمن4/096ضمِمكم زمـ أيب ؽمٙمٚمك)جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ

 (.4/089()ضم٣مسمؿ07ضمِمكم زمـ أوس فمـ فمثامن )سمخ

 (.4/089()ضم٣مسمؿ07ضمِمكم زمـ أوس فمـ فمثامن )سمخ

 (.4/037()يم٣ًمن4/091ضمِمكم زمـ زمٕمٝمؾ )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ 

 (.4/091()ضم٣مسمؿ03/423ٖمر ايمٖمزاري )جمٜمقل ضم٣مل()فم٣ًمىمرضمِمكم زمـ صمٔم

 (.4/038ضمِمكم زمـ صمٔمٖمل فمـ فمقم )وم٣مل زمـ َمٔمكم: َم٣م أفمرهمف()يم٣ًمن

 (.4/88ضمِمكم زمـ ضم٣مرث زمـ َمْمٙم٤م )ضم٤م

 (.2/60ضمِمكم زمـ ضمٌٝم٤م )ضم٤م
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 (.4/090()ضم٣مسمؿ01ضمِمكم زمـ ضمدير زمٌمي )سمخ

 (.4/037)يم٣ًمن (4/090ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ ضمِمكم زمـ ضمذيٖم٥م زمـ صٝمٖمل زمـ صٜمٝم٤م فمـ فمٚمف وفمـ أزمٝمف )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق

 ضمِمكم زمـ ضمذيٖم٥م َمـ رصم٣مل احل٣مىمؿ )يمف َمٛم٣مىمغم وم٣ميمف احل٣مهمظ(.

 (.606()سمؿ4/090ضمِمكم زمـ ضمرَمٙم٥م اظمٜمري ايمُم٣مهمٔمل)ضم٣مسمؿ

 (.4/090ضمِمكم زمـ ذي٣مل ايمناج ايم٘مقدم )ضم٣مسمؿ

 (.4/090()ضم٣مسمؿ4/88ضمِمكم زمـ رزمٝمٔم٥م أزمق أرؿمٟمة إمحز )ضم٤م

 (.4/096()ضم٣مسمؿ02َمٔمكم()سمخ ضمِمكم زمـ ؽمػمة ىمقدم )شمٗم٥م وم٣ميمف زمـ

 (.4/096()ضم٣مسمؿ30ضمِمكم زمـ ؽمٔمٝمد زمـ ي٣ًمر زمـ ؽمالَم٥م )سمخ

 (.4/096ضمِمكم زمـ ذيؽ )ضم٣مسمؿ

 (.6/829()ضم٣ٌمن8/605ضمِمكم زمـ فمٌد احل٘مٝمؿ زمـ طم٣ميمد أزمقومداَم٥م اظمروزي )جمٜمقل ضم٣مل()ضم٤م

 (.2/600ضمِمكم زمـ فمٌد اهلل احلػماين )ضم٤م

 (.٣4/094مسمؿ()ضم46ضمِمكم زمـ فمٌد اهلل ايمُمٝم٣ٌمين اهلٖم٣مين )سمخ

 (.4/037()يم٣ًمن4/095ضمِمكم زمـ فمرهمْم٥م ايمغمزمقفمل )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ

 (.7()سمخ4/095ضمِمكم زمـ ومٝمس ايمري٣مضمل )ضم٣مسمؿ

 (.77()زوائد8()سمخ3/052ضمِمكم زمـ ومٝمس زمـ فم٣مصؿ ايمتٚمٝمٚمل ايمٌٌمي اظمٛمٗمري )ضم٤م

 (.3/058ضمِمكم زمـ َم٣ميمؽ اجلٔمٖمل )ضم٤م

 .( 485)حتٖم٥م/ (4/038 َمٛم٘مر وم٣ميمف ايمذهٌل()يم٣ًمنواخلػم اً ضمِمكم زمـ َم٣ميمؽ ايمٖمزاري )يمٝمس َمٔمتٚمد

 (.6/874()ضم٣ٌمن4/097ضمِمكم زمـ َمثٛمك اظمروزي )جمٜمقل ضم٣مل()ضم٣مسمؿ

 (.414( )ىمؼ8/623ضمِمكم زمـ حمٚمد ايم٣ًمظمل ايمٌٌمي )شمٗم٥م وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل()طمط

جيقز آضمتج٣مج زمف، ووم٣مل ، ووم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن: ٓ )يّمع احلدي٧م وم٣ميمف ايمدارومْمٛملة ايم٘مقدم ضمِمكم زمـ خم٣مرق زمـ وروم٣مء أزمق صمٛم٣مد

 .(482)حتٖم٥م/ (4/038()يم٣ًمنازمـ فمدي: وهق ممـ ي٘مت٤م ضمديثف، ووم٣مل احل٣مهمظ: َمؼموك

 (.4/092()ضم٣مسمؿ42ضمِمكم زمـ َمٛمٝمع ايمًدود )ص٣ميما وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم()سمخ

 (.309ضمِمكم زمـ وه٤م إرؽمقدم )إرؾم٣مد/
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 (.4/038ضمِمكم زمـ يزيد ايمثٔمٙمٌل وفمٛمف ايمثقري )وم٣مل ايمٌخ٣مري: همٝمف ٞمٓمر()يم٣ًمن

 (.416ضمِمكم وايمد فمٚمران زمـ ضمِمكم )صح٣مزمٝم٣من()فم٨م

 (.396ضمِمكم وفمٛمف طم٣ميمد زمـ فمٝمًك )ومط

 (.4/039()يم٣ًمن4/416ضميَمل ايمُم٣مَمل ضمدث فمٛمف حيٝمك زمـ ؽمٙمٝمؿ )جمٜمقل وم٣ميمف أزمقضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ

 (.361ضميَمل زمـ وم٣مؽمؿ وفمٛمف ؽمٙمٝمامن ايمتٝمٚمل )سمخ

 (.442زمـ َمرشمد اجلٜمٛمل أزمق ايمٗمٙمٝم٤م )يقٞمس زمـ ضمٛمش ضمْم٣مب

 ( 03/314فمٛمف يزيد زمـ أيب ضمٌٝم٤م ) فم٣ًمىمر  ضمْم٣من زمـ فمقف

 (.358()سمخ3/094احلْمؿ زمـ فمٌد اهلل )ضم٤م

 (.447زمـ ضمٓمرة ايمٙمخٚمل أزمق فم٣ٌمد رَمل زمرأي اخلقارج )يقٞمس زمـ ومْمػ زمـ فم٣ٌمد ضمٓمرة

 ( 6/089()ضم٣مسمؿ 6789ضمٖمص أزمق فمٚمر ايم٘مقدم اجلُمٚمل فمـ أيب ايمزفمراء )سمخ 

 (6714ضمٖمص أزمق حمٚمد فمـ أيب طم٣ميمد )سمخ 

 ضمٖمص إزمزي ايم٘مقدم :هق فمٚمر زمـ ضمٖمص يٟميت 

 ( 03/351ضمٖمص إَمقي )فم٣ًمىمر 

 ( 4/089( )ضم٣مسمؿ 6728ضمٖمص ايمْم٣مئٖمل وفمٛمف ايمثقري )سمخ 

 .(394ضمٖمص ايمٖمراء )جمٜمقل ضم٣مل ( )ومط 

  (.490ضمٖمص ايمٖمرد اظمٌتدع اظمُمٜمقر )حتٖم٥م/

 (.8/615ايمدارومْمٛمل()طمطضمٖمص زمـ إزمراهٝمؿ أزمق ضم٘مٝمؿ إٞمِم٣مري زمٕمدادي )ٓ زمٟمس زمف وم٣ميمف 

 (.4/039ضمٖمص زمـ إزمراهٝمؿ فمـ إزمراهٝمؿ زمـ فمالء )جمٜمقٓن وم٣ميمف اخلْمٝم٤م()يم٣ًمن

 ( 2/095ضمٖمص زمـ أيب ايمِمٔم٥ٌم )ضم٤م 

 ( 4/085( ) ضم٣مسمؿ 03/303ضمٖمص زمـ أيب ايمٔم٣مص فمـ فمٚمر )فم٣ًمىمر 

  /       (.4ضمٖمص زمـ أيب اظمٗمدام َمـ اخلقارج إزم٣م  )يم٣ًمن

 (.4/039ضمٖمص زمـ أيب زمردة )سم٣ميمػ()يم٣ًمن

 ضمٖمص زمـ أيب ضمٖمص :هق ازمـ ؽمٙمٝمامن يٟميت 
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 ( 4/073()ضم٣مسمؿ 4/051ضمٖمص زمـ أيب ضمٖمص أزمق َمٔمٚمر ايمتٚمٝمٚمل )يمٝمس زم٣ميمٗمقى وم٣ميمف ايمذهٌل ()يم٣ًمن  

 ( 6720ضمٖمص زمـ أيب محزة فمـ صمدسمف )سمخ 

 .(4/054( )يم٣ًمن 4/075ضمٖمص زمـ أيب صٖمٝم٥م )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( )ضم٣مسمؿ 

 ( 2/099ضمٖمص زمـ أيب صٜم٣ٌمء )ضم٤م 

 ( 4/088()ضم٣مسمؿ 6796ضمٖمص زمـ أيب َمٛمِمقر أزمق طمْم٣مب ) جمٜمقل ضم٣مل ( )سمخ 

زمـ أيب َمٛمِمقر /اظمتٗمدم  )ضم٣مسمؿ ا :ـمٛمفأو (ضمٖمص زمـ أيب َمٝمٚمقن أزمق طمْم٣مب /وفمٛمد أيب ضم٣مسمؿ )زمـ َمٝمٚمقن

 ( 6796()سمخ6/087

ضم٣ٌمن: يروي َم٣م ٓ )وم٣مل ازمـ فمدي: يمف فمج٣مئ٤م ووم٣مل ازمـ -زم٣ميمٕمكم–ضمٖمص زمـ أؽمٙمؿ اظمًٔمٚمل اجلحدري إصٖمر أو إصٕمر 

أصؾ يمف ووم٣مل ايمٌخ٣مري، ص٣مضم٤م فمج٣مئ٤م ووم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ : ٓ زمٟمس زمف ي٘مت٤م ضمدي٧م وؤمٖمف 

 (.4/039()يم٣ًمن4/029ايمٔمٗمٝمقم()ضم٣مسمؿ

 (.4/071ضمٖمص زمـ زممم زمـ ئمٗمقب ايمٗمٚمل )ضم٣مسمؿ

 ضمٖمص زمـ زمٝم٣من: هق ازمـ فمٚمر زمـ زمٝم٣من يٟميت.

 (.4/071ضمٖمص زمـ شم٣مزم٦م ايمرازي )ضم٣مسمؿ

 (.4/071()ضم٣مسمؿ3/054َمل )ضم٤مُم٣مايمضمٖمص زمـ شم٣مزم٦م زمـ حمٚمد 

 ضمٖمص زمـ صم٣مزم٣من: هق ازمـ فمٚمر زمـ صم٣مزم٣من يٟميت.

 (.4/071()ضم٣مسمؿ4/051ضمٖمص زمـ صم٣مزمر ايمراؽمٌل)جمٜمقل وم٣ميمف ازمـ َمديٛمل()يم٣ًمن

 (4/071()ضم٣مسمؿ6759ضمٖمص زمـ صم٣مزمر ايمٝمامَمل)سمخ

 (.4/070ضمٖمص زمـ صم٣مرود اهلروي)ضم٣مسمؿ

 (.03/318ضمٖمص زمـ ضمٌٝم٤م ايم٘مٙمٌل )فم٣ًمىمر 

 ( 6790()سمخ 4/070ضمٖمص زمـ ضم٘مؿ زمـ ؽمٛم٣من زمـ ؽمٙمٚم٥م اهلذرم )جمٜمقل ضم٣مل ()ضم٣مسمؿ 

 ( 8/610ضمٖمص زمـ محزة أزمق فمٚمر ايميير ) طمط 

 ( 0/655()دفم٣مء4/050( )يم٣ًمن 4/076٘مقدم ) جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( )ضم٣مسمؿ ايمضمٖمص زمـ طم٣ميمد زمـ صم٣مزمر إمحس 

 ( 6815( )سمخ 2/092ضمٖمص زمـ طمرذاذ )ضم٤م 
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 ( 2/099 ضمٖمص زمـ طمُمخ٣مش )ضم٤م

 ( 4/076()ضم٣مسمؿ 8/611ضمٖمص زمـ داود اظم٠مذن )ضم٤م 

 ( 4/050ضمٖمص زمـ داود فمـ ٞمي زمـ ؾمٚمٝمؾ )ٓرء ( )يم٣ًمن 

 ( 4/050()يم٣ًمن 4/076ضمٖمص زمـ ديٛم٣مر ايمّمٌٔمل )ؤمٖمف أزمق زرفم٥م ( )ضم٣مسمؿ 

 ( 4/076ضمٖمص زمـ راؾمد اجلٔمٖمل )ضم٣مسمؿ 

 ( 2/099ضمٖمص زمـ زيٛم٤م )ضم٤م 

 ( 4/073زة زمـ فمٌد اهلل إفمقر )ضم٣مسمؿ ازمـ أيب محهق  ضمٖمص زمـ ؽمٔمٝمد ايمٗمرر :

 ( 4/050ضمٖمص زمـ ؽمٙمؿ أزمق َمٗم٣مسمؾ ايمًٚمرومٛمدي )ىمذزمف ازمـ َمٜمدي ( )يم٣ًمن 

 ( 6725ضمٖمص زمـ ؽمٙمامن إزدي )سمخ 

 ( 4/054ضمٖمص زمـ ؽمٙمٚم٥م :يٟميت دم ازمـ َمًٝم٤م )يم٣ًمن 

 (.4/051( )يم٣ًمن4/073)ضم٣مسمؿ  –سمٗمدم –ضمٖمص زمـ ؽمٙمٝمامن أيب ضمٖمص فمـ ؾمٜمر )وهق ضمٖمص زمـ أيب ضمٖمص ايمتٚمٝمٚمل ( 

 ( 4/073()ضم٣مسمؿ 6722ضمٖمص زمـ ؽمٙمٝمامن زمٌمي فمـ َمٔم٣موي٥م زمـ ومرة )سمخ 

 ( 79ضمٖمص زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ أيب داود ايمزاهري أزمق رزمٝمع )ؤمٝمػ ( )زوائد

 ( 4/054( )يم٣ًمن 4/073ضمٖمص زمـ ص٣ميما اجلُمٚمل فمـ ضم٣ًمن ) جمٜمقٓن وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( )ضم٣مسمؿ 

 ( 4/075( )ضم٣مسمؿ 6810ل () سمخ ضمٖمص زمـ صٌٝما إزرق )جمٜمقل ضم٣م

 ( 085/ 4( )ضم٣مسمؿ 6724ضمٖمص زمـ فم٣مَمر )سمخ 

 ( 4/072ضمٖمص زمـ فمٌد ايمرمحـ أؽمقد )ؾمٝمخ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( )ضم٣مسمؿ 

 ( 4/072( )ضم٣مسمؿ 6785ضمٖمص زمـ فمٌد ايمرمحـ ايم٘مقدم ازمـ أطمل حمٚمد زمـ ؽمقومف )ضم٣مسمؿ 

 ( 4/072ضمٖمص زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ أؽمقد )ضم٣مسمؿ 

 ( 3/050 ؿمٙمح٥م إٞمِم٣مري )ضم٤م ضمٖمص زمـ فمٌد اهلل زمـ أيب

 ( 6756( )سمخ 2/095ضمٖمص زمـ فمٌد اهلل زمـ صٝمٖمل )ضم٤م 

 ( 8/615ضمٖمص زمـ فمٌد اهلل زمـ نمٛم٣مم أزمق ضمًـ ايم٘مقدم )طمط 

  زمٔمده.( ىمٟمٞمف ايمذي 6757ضمٖمص زمـ فمثامن فمـ فم٘مرَم٥م ونمغمه )سمخ 
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 ( 4/083ضمٖمص زمـ فمثامن فمـ فمٚمر َمرؽمؾ )ضم٣مسمؿ 

 ( 8/098ضمٖمص زمـ فمجالن َمقلم زمٛمل ه٣مؾمؿ )ضم٤م 

 ( 8/611ضمٖمص زمـ فمقم اجلامل )ضم٤م 

 ( .251َمُمٜمقر ) خم٤م  -ضمٖمص زمـ فمقم زمـ ضمٖمص أزمق فمٚمرو ايمٔمٚمروي ايمٛمقوم٣مين

 هق إول.ضمٖمص زمـ فمقم زمـ ضمٖمص ايمٛمقهم٣مين 

 ( 4/054ضمٖمص زمـ فمامر اظمٔمٙمؿ فمـ ؽمٔمٝمد زمـ صمٌغم )جمٜمقل وؽم٣مق يمف ازمـ فمدي َمٛم٣مىمغم وم٣ميمف ايمذهٌل()يم٣ًمن

 ( 05/344ضمٖمص زمـ فمٚمر أزمق وم٣مؽمؿ اإلرديقم )ؽمغم 

 ( 03/341ضمٖمص زمـ فمٚمر أزمق ويمٝمد )فم٣ًمىمر 

 ( 4/059ضمٖمص زمـ فمٚمر إمحز )فمٛمده َمٛم٣مىمغم وم٣ميمف ايمذهٌل ( )يم٣ًمن 

 ( 393ضمٖمص زمـ فمٚمر إيعم )ومط 

 ( 4/080ضمٖمص زمـ فمٚمر ايمٌزاز ىمقدم )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ()ضم٣مسمؿ 

 (4/052( )يم٣ًمن 4/081جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ()ضم٣مسمؿ )ان زمـ َمٔم٣مويف ضمٖمص زمـ فمٚمر ايمثٗمٖمل وفمٛمف َمرو

 ( 6/475ضمٖمص زمـ فمٚمر احلداين أو اجلدي  فمـ َمٔم٣موي٥م اهلذرم ) ؤمٖمف إزدي ( )يم٣ًمن 

 ( 4/078ضمٖمص زمـ فمٚمر ايمدَمُمٗمل )ضم٣مسمؿ 

 ( 4/057ضمٖمص زمـ فمٚمر ايمرهم٣م فمـ ؾمٔم٥ٌم )ىمذزمف أزمق ضم٣مسمؿ ( )يم٣ًمن

)وم٣مل ازمـ َمٔمكم :يمٝمس زمثٗم٥م وٓ َمٟمَمقن ( )يم٣ًمن  -يٟميت -اؽمؿ صمده أزمق ايمٗم٣مؽمؿ صمري٨م ضمٖمص زمـ فمٚمر ايمرَمقم احلٌْمل فمـ ازمـ

4/055 ) 

 ( 03/346ضمٖمص زمـ فمٚمر ايمً٘مً٘مل )فم٣ًمىمر 

 ( 8/644( )طمط 8/610)شمٗم٥م ( )ضم٤م  –وىمٝمؾ ازمـ فمٚمرو  –ضمٖمص زمـ فمٚمر ايمًٝم٣مري 

 ( 4/078()ضم٣مسمؿ 6784()سمخ 03/340ضمٖمص زمـ فمٚمر ايمُم٣مَمل )فم٣ًمىمر 

 ( 4/058ي فمـ ازمـ صمري٨م )ؤمٝمػ وم٣ميمف ايمٌٝمٜمٗمل ( )يم٣ًمن ضمٖمص زمـ فمٚمر ايمٔمٌدر

 ( 4/052()يم٣ًمن 4/086ضمٖمص زمـ فمٚمر ايمٗمزاز )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ()ضم٣مسمؿ 

 ( 35ضمٖمص زمـ فمٚمر ايم٘مقدم )جمٜمقل وم٣ميمف ايمدار ومْمٛمل ( )ذيؾ يم٣ًمن اظمٝمزان /
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  .ؽمؿ صمده طم٣ميمداضمٖمص زمـ فمٚمر اظم٣مزين أزمق فمٚمر :

 (4/059ين )ؤمٖمف إزدي ( )يم٣ًمن ضمٖمص زمـ فمٚمر زمٌمي فمـ أيقب ايمًختٝم٣م

 ( 4/058ضمٖمص زمـ فمٚمر زمٌمي فمـ ؾمٔم٥ٌم )َمؼموك وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( )يم٣ًمن 

 ( 4/058ضمٖمص زمـ فمٚمر زمـ أيب ززمغم فمـ أٞمس )ٓ يدري َمـ ذا وم٣ميمف ايمذهٌل ( )يم٣ًمن 

 ( 4/079ضمٖمص زمـ فمٚمر زمـ أيب همروة اجلٜمٛمل )جمٜمقل ضم٣مل ()ضم٣مسمؿ 

)يمٝمس زمًمء أضم٣مديثف ىمذب وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم ووه٣مه ازمـ فمدي  وومد ؽمٌؼ خمتٌماً  ايمرَمقمضمٖمص زمـ فمٚمر زمـ أيب وم٣مؽمؿ احلٌْمل 

 ( 8/611ونمغمه ( )طمط 

 ( 33ضمٖمص زمـ فمٚمر زمـ أيب َمٝمٚمقن ) وم٣مل اخلْمٝم٤م :جمٜمقل ،وروى فمٛمف اشمٛم٣من ( )ذيؾ 

 ( 4/081ضمٖمص زمـ فمٚمر زمـ زمٝم٣من ايمثٗمٖمل )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( )ضم٣مسمؿ 

 ( 4/052ٕٞمِم٣مري )َمٛم٘مر احلدي٧م وم٣ميمف ازمـ صمٛمٝمد ( )يم٣ًمن ضمٖمص زمـ فمٚمر زمـ شم٣مزم٦م زمـ زراه ا

 ( 4/052()يم٣ًمن 4/086ضمٖمص زمـ فمٚمر زمـ صم٣مزم٣م فمـ ؾمٔم٥ٌم )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( )ضم٣مسمؿ 

( )سمخ 03/360ضمٖمص زمـ فمٚمر زمـ ضمٖمص زمـ أيب ايم٣ًمئ٤م)أضم٣مديثف َمًتٗمٝمٚم٥م وم٣ميمف ازمـ فم٣ًمىمر ، وروى فمٛمف مج٣مفم٥م ( )فم٣ًمىمر 

 (4/086( )ضم٣مسمؿ 6783

 ( 8/616( )طمط 4/055ر زمـ ضم٘مٝمؿ فمـ هُم٣مم )وه٣مه ازمـ ضم٣ٌمن ونمغمه ( )يم٣ًمن ضمٖمص زمـ فمٚم

 ( 395ضمٖمص زمـ فمٚمر زمـ طم٣ميمد اظم٣مزين أزمق فمٚمر ايمٌٌمي )ومط 

 (4/054)يم٣ًمن  (ضمٖمص زمـ فمٚمر زمـ ديٛم٣مر إيقم )ىمذزمف أزمق ضم٣مسمؿ

 ( 4/078()ضم٣مسمؿ 6776ضمٖمص زمـ فمٚمر زمـ ذىمقان َمديٛمل )سمخ 

 ( ٤4/079م ايمتٚمٝمٚمل )ضم٣مسمؿ ضمٖمص زمـ فمٚمر زمـ راؾمد أزمق حمٚمد اظم٘مت

 ( 4/078( )ضم٣مسمؿ 6771ضمٖمص زمـ فمٚمر زمـ ؽمٔمد زمـ أيب ووم٣مص )سمخ 

 (4/081ضمٖمص زمـ فمٚمر زمـ ؽمٔمٝمد ايمثقري )شمٗم٥م َمٟمَمقن وم٣ميمف أزمقضم٣مسمؿ ( )ضم٣مسمؿ 

 ( 03/361ضمٖمص زمـ فمٚمر زمـ ؽمٔمٝمد زمـ أيب فمزيز إزدي )فم٣ًمىمر 

 ( 03/364ضمٖمص زمـ فمٚمر زمـ ؽمقيد ايمٌٕمدادي ) جمٜمقل ضم٣مل ( )فم٣ًمىمر 
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()وم٣مل أزمق أمحد احل٣مىمؿ :ضمدث زمٕمغم ضمدي٧م مل يت٣مزمع فمٙمٝمف ووم٣مل 681ضمٖمص زمـ فمٚمر زمـ ص٣ٌمح ايمرومل أزمق فمٚمر اجلزري )ت 

ازمـ ضم٣ٌمن رزمام أطمْمٟم ووم٣مل ايمذهٌل: اإلَم٣مم اظمحدث ايمِم٣مدق وهق صدوق دم ٞمٖمًف ويمٝمس زمٚمتٗمـ ووم٣مل إيم٣ٌمين: همٝمف ؤمػ( 

 ( . 361( )إرؾم٣مد/04/315()ؽمغم 4/058)يم٣ًمن 

 (03/365ر زمـ فمٌد اهلل زمـ أيب ؿمٙمح٥م إٞمِم٣مري )فم٣ًمىمر ضمٖمص زمـ فمٚم

 ( 03/341ضمٖمص زمـ فمٚمر زمـ ومٛمػم ايمٗمرر )فم٣ًمىمر 

 ( 4/077()ضم٣مسمؿ 6777ضمٖمص زمـ فمٚمر زمـ ىمٝم٣ًمن ايمِمٛمٔم٣مين )سمخ 

 ( 4/080ضمٖمص زمـ فمٚمر زمـ َمرة ايمُمٛمل زمٌمي )ضم٣مسمؿ 

 ( 4/058ضمٖمص زمـ فمٚمر زمـ ٞم٣مضمٝم٥م ايمٗمٛم٣مد )َمؼموك وم٣ميمف ايمدار ومْمٛمل ( )يم٣ًمن 

 ( 4/077( )ضم٣مسمؿ 6774زمـ فمٚمر زمـ ٞمٌٝمف اخلزافمل )سمخ  ضمٖمص

 ( 8/415ضمٖمص زمـ فمٚمر زمـ هٌغمة أزمق فمٚمر ايمٛمج٣مر ايم٘مرَم٣مين )طمط 

 ( 392ضمٖمص زمـ فمٚمر زمـ يزيد أزمق زم٘مر ايمًٝم٣مري )ومط 

 ( 4/081ضمٖمص زمـ فمٚمر فمـ إزمراهٝمؿ زمـ فمٌد اهلل زمـ ززمغم )وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ : جمٜمقل ( )ضم٣مسمؿ 

 ( 6775( )سمخ 6/077ضم٣مسمؿ ضمٖمص زمـ فمٚمر فمـ فمقم زمـ ضمًكم )

يروي فمـ  ضمٖمص زمـ فمٚمر وم٣مض ضمٙم٤م )َمٛم٘مر احلدي٧م وم٣ميمف أزمق زارفم٥م ووم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ ؤمٝمػ احلدي٧م ووم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن:

 ( 4/052()يم٣ًمن 4/079ايمثٗم٣مت اظمقوقفم٣مت ٓحيؾ آضمتج٣مج زمف ( )ضم٣مسمؿ 

 (4/078( )ضم٣مسمؿ 2/098ضمٖمص زمـ فمٚمرإٞمِم٣مري )ضم٤م 

 ( .4/059ضمٖمص زمـ فمٚمران زمـ أيب ايمرؽم٣مم ) ٓ ٞمٔمرهمف /وم٣ميمف ايمذهٌل ( )يم٣ًمن  

 ( 8/615ضمٖمص زمـ فمٚمرو أزمق زم٘مر احلٝمْمل )وشمٗمف اخلْمٝم٤م ()طمط 

 ( 4/085ضمٖمص زمـ فمٚمرو أزمق فمقم احلٛمٖمل )وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ :َمـ أصح٣مب ؾمٔم٥ٌم ايمثٗم٣مت ( )ضم٣مسمؿ 

 (.4/085ضمٖمص زمـ فمٚمرو زمـ إؽمح٣مق ايمُمٝم٣ٌمين ايمؼمَمذي )ضم٣مسمؿ

 (8/611زمـ فمٚمرو زمـ ضم٣مرث زمـ فمٚمر ايمٛمٚمري )ضم٤م ضمٖمص 

 ( 8/610ضمٖمص زمـ فمٚمرو زمـ ص٣ٌمح سمٗمدم دم ازمـ فمٚمر )ضم٤م 

 ( 3/056ضمٖمص زمـ فمٝم٣مض )ضم٤م 
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 ( 4/059()يم٣ًمن 4/082ضمٖمص زمـ نمٝم٣مث ؾمٝمخ زمٌمي )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( )ضم٣مسمؿ 

 ( 4/089( )ضم٣مسمؿ 6738ضمٖمص زمـ همراهمّم٥م احلٛمٖمل )سمخ 

 ( 4/021دم ضمديثف زمٔمض اظمٛم٣مىمغم وم٣ميمف أزمق أمحد احل٣مىمؿ ()يم٣ًمن ضمٖمص زمـ ومٝمس أزمق ؽمٜمؾ فمـ ٞم٣مهمع )

 (4/087ضمٖمص زمـ َمًٙمؿ أزمق َمٗم٣مسمؾ ايمًٚمرومٛمدي )جمٜمقل ضم٣مل ( )ضم٣مسمؿ 

 ( 4/021ضمٖمص زمـ َمًٝم٤م زمـ ؽمٛم٣من زمـ ومٝمس فمـ أزمٝمف )صمٜمٙمٜمؿ ايمٔمالئل ( )يم٣ًمن 

 ( 4/087()ضم٣مسمؿ 6791أو ازمـ أيب َمٔمتٚمر )سمخ  –ضمٖمص زمـ َمٔمتٚمر اظمدين 

 ( 0/411زمـ ضمٖمص أزمقفمٚمر )ذىمر  ضمٖمص زمـ َمٔمدان

 ( 4/90ضمٖمص زمـ َمٕمغمة اظمخزوَمل )ضم٤م 

 ( 4/088()ضم٣مسمؿ 6/472ضمٖمص زمـ ٞمي ايمًٙمٚمل )ص٣ميما وم٣ميمف أزمق َمٔمكم ( )يم٣ًمن 

 ( 4/021ضمٖمص زمـ واومد ايمٌٌمي ايمغمزمقفمل ايمٔمالئل )يمف أضم٣مدي٧م َمٛم٘مرة وم٣ميمف ازمـ فمدي ( )يم٣ًمن 

 ( 8/611ضمٖمص زمـ حيٝمك زمـ صمٔمٖمر زمـ فمٚمر ايمتٚمٝمٚمل )ضم٤م 

 ( 4/088ضمٖمص زمـ يزيد فمـ ايمر زمٝمع زمـ ضمراش )ضم٣مسمؿ 

 ( 4/020()يم٣ًمن 4/089ضمٖمص فمـ أيب راهمع )وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ ضمديثف َمٛم٘مر ووم٣مل ايمٌخ٣مري :دم ضمديثف ٞمٓمر ( )ضم٣مسمؿ 

 (.0/652زمـ َمٔمدان إهقازي )دفم٣مء  زمـ صمٔمد ضمٖمص

 (.647زمـ ضمًـ ايمًٚم٣ًمري: )فمٙمامء  ضمٖمص

 (.448س( )يقٞم051زمـ زيد )ت زمـ مجٝمؾ زمـ رصم٣مء ضمٖمص

 (.449زمـ ص٣ميما اخلُمٛمل َمٌمي )يقٞمس ضمٖمص

 (.0/652اهلل إهمريٗمل )دفم٣مء  زمـ فمٌد ضمٖمص

 (.692زمـ فم٣ًمر اجلرصم٣مين)صمر ضمٖمص

 (.430( )شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( )يقٞمس606زمـ رصم٣مء أزمق فمٚمر )ت زمـ ضمٖمص زمـ حيٝمك ضمٖمص

 (.436( )يقٞمس612زمـ َمٔم٣موي٥م ايمتجٝمٌل )ت زمـ ٞمِمغم زمـ يقؽمػ ضمٖمص

 ( 227ذهٌل ( )ك وم٣ميمف ايم)ٓيدري َمـ هقضمٖمٝمد ايمِمٖم٣مر 

 (.434زمـ ؽمقيد ايمٙمخٚمل أزمق ؽمقيد اظمٌمي )يقٞمس ايمرضمٝمؿ زمـ فمٌد ضمٖمٝمد
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 ( 4/020ضم٘م٣مَم٥م فمـ َم٣ميمؽ زمـ ديٛم٣مر )وم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن :ٓر ووه٣مه ايمٔمٗمٝمقم ( )يم٣ًمن 

 ( 6281ضم٘مؿ أزمق ؽمٔمٝمد فمـ رصمؾ َمـ أهؾ ايمُم٣مم )سمخ  

 ( 4/076ضم٘مؿ أزمق َمٔم٣مذ زمٌمي )ؤمٝمػ وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم ( )يم٣ًمن  

 ( 4/040ضم٘مؿ إزدي فمـ أيب ؽمٙمٚم٥م )ضم٣مسمؿ  

 ( 4/040( )ضم٣مسمؿ 6279ضم٘مؿ ايمثٗمٖمل فمـ طم٣ميمد ) سمخ  

 ( 4/040ضم٘مؿ ايمُم٣مَمل فمـ رصمؾ  فمـ أٞمس )ضم٣مسمؿ  

 ( 4/040ضم٘مؿ اظم٘مل فمـ ازمـ فم٣ٌمس )ضم٣مسمؿ  

 ( 8/669 هؿ ) جمٜمقل ضم٣مل ( )طمط ضم٘مؿ زمـ إزمراهٝمؿ زمـ ضم٘مؿ أزمق ضمًـ ايمٗمرر َمقٓ

 ( 4/003( )ضم٣مسمؿ 6258ضم٘مؿ زمـ أيب إؽمح٣مق فمـ ضمًـ ونمغمه )سمخ  

 (.3/034)ضم٤م (4/061()ضم٣مسمؿ 403() فم٨م 6250ضم٘مؿ زمـ أيب ايمٔم٣مص ايمثٗمٖمل )يمف صحٌف وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( )سمخ  

 ( 4/002ضم٘مؿ زمـ أيب ضم٘مؿ أزمق ؽمٙمٚمف احلذاء ايمرومل )ضم٣مسمؿ  

 ٜم٣من سمٗمدم ضم٘مؿ زمـ أيب وم٣مؽمؿ :هق ازمـ ؿم 

 ( 80()زوائد 4/028ضم٘مؿ زمـ أيب يمٝمقم : هق ازمـ ـمٜمغم سمٗمدم )يم٣ًمن  

 (.442( )صف/362ضم٘مؿ زمـ أمحد زمـ فمٝمًك ايمٌٜمراين ايمْم٣ميمٗمل أزمق ايمٔم٣مص اإلؾمٌٝمقم )ت

 ( 3/035ضم٘مؿ زمـ أزرق )ضم٤م  

 ( 4/003 ()ضم٣مسمؿ217ؽمٙمؿ احلجٌل :هق ازمـ ؽمٙمٝمامن أزمق َمٔم٣مذ ايمٗمرر )صدوق وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( )آصمري أضم٘مؿ زمـ  

 ( 6/92()ؾمٝمخ 0/697اظمروزان )ذىمر  –إؽمح٣مق  –ضم٘مؿ زمـ أيقب زمـ أيب احلر  

، ووم٣مل احل٣مهمظ: إٞمام أراد أزمق ضم٣مسمؿ أٞمف جمٜمقل ايمٔمدايم٥م ٓ جمٜمقل ضم٘مؿ زمـ أيقب زمـ ضم٘مؿ ايمثٗمٖمل )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ 

 (4/020()يم٣ًمن 05/4( )فم٣ًمىمر 4/003( )ضم٣مسمؿ  -احلج٣مج–ايمٔمكم... ويمف َمقزمٗم٣مت ىم٣مزمـ فمٚمف 

 (.05/8ضم٘مؿ زمـ شم٣مزم٦م ايمٗمرر )فم٣ًمىمر  

 ( 4/026()يم٣ًمن 4/005ضم٘مؿ زمـ صم٣مرود )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ()ضم٣مسمؿ  

 (4/005()ضم٣مسمؿ 4/026ضم٘مؿ زمـ مجٝمع أزمق أمحد ايمًدود )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( )يم٣ًمن  

 ( 6251)سمخ (4/005ضم٘مؿ زمـ ضم٣مرث ايمًٙمٚمل )صح٣ميب ( )ضم٣مسمؿ  
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 (8/093ضم٘مؿ زمـ ضمٌٝم٤م ايمٔمٌدي )ضم٤م  

 ضم٘مؿ زمـ ضمرب زمـ حمٚمقد :يٟميت دم حمٚمقد  

 ( 4/005ضم٘مؿ زمـ ضمٛمْم٤م )ضم٣مسمؿ  

 ( 4/002()ضم٣مسمؿ 607ضم٘مؿ زمـ طمزرج ايمًٔمدي )شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم ()ؾم٣م  

 ( 4/002()ضم٣مسمؿ 6288ضم٘مؿ زمـ ديٛم٣مر فمـ أيب ززمغم َمرؽمؾ )سمخ  

 .(4/026ضم٘مؿ زمـ زي٣مد فمـ أٞمس )جمٜمقل وم٣ميمف إزدي ()يم٣ًمن  

  (.495ضم٘مؿ زمـ زي٣مد فمٛمف أزمق ضمٛمٝمٖم٥م )مل أومػ يمف فمعم سمرمج٥م( )حتٖم٥م/

 ( 4/026ضم٘مؿ زمـ ؽمٔمٝمد إَمقي اظمدين )وم٣مل ايمٌخ٣مري : َمٛم٘مر احلدي٧م ( )يم٣ًمن  

 ( 6238( )سمخ 4/007ضم٣مسمؿ ) (ضم٘مؿ زمـ ؽمٔمٝمد زمـ فم٣مص )صح٣ميب 

 ( 4/026دي أزمق اهلذيؾ )وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ : ٓ أفمرهمف ( )يم٣ًمن ضم٘مؿ زمـ ؽمٙمٝمامن ايم٘مٛم 

 ( 4/047()ضم٣مسمؿ 6257ضم٘مؿ زمـ ؽمٛم٣من زمـ ؽمٙمٚم٥م اظمحٌؼ اهلذرم )سمخ  

وشمٗمف أزمق ضم٣مسمؿ وأزمق زرفم٥م وؤمٖمف ازمـ ضم٣ٌمن وٞمٗمؾ أن ازمـ َمٔمكم ؤمٖمف ( )ضم٘مؿ زمـ ؿمٜم٣من :هق ازمـ أيب وم٣مؽمؿ أزمق فمزة ايمدزم٣مغ  

 ( 4/026()يم٣ًمن 4/008)ضم٣مسمؿ 

 ( 05/64فمٌد ايمرمحـ زمـ أيب ايمٔمِمامء اخلثٔمٚمل )فم٣ًمىمر ضم٘مؿ زمـ  

 ( 8/629ضم٘مؿ زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ حمٚمد أزمق ايمٔم٣مص آَمقي )ؽمغم  

 ( 4/066ضم٘مؿ زمـ فمٌد اهلل أزمق َمٔم٣مذ ايمٌٙمخل )ؾمٝمخ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( )ضم٣مسمؿ  

 ( 3/033ضم٘مؿ زمـ فمٌد اهلل زمـ إؽمح٣مق ايمثٗمٖمل )ضم٤م  

 ( 05/00ىمر ضم٘مؿ زمـ فمٌد اهلل زمـ ضمٛمٓمٙم٥م ايمٕمًٝمؾ )فم٣ًم 

 ( 05/03ضم٘مؿ زمـ فمٌد اهلل زمـ روح إَمقي )فم٣ًمىمر  

( 4/024( )يم٣ًمن  ، ووم٣مل احل٣مهمظ: ؤمٝمػ زمٚمرةضم٘مؿ زمـ فمٌد اهلل زمـ ؽمٔمد إيقم أزمق فمٌد اهلل )ىمذزمف أزمق ضم٣مسمؿ ونمغمه 

 (.492)حتٖم٥م/( 05/05)فم٣ًمىمر 

( )وه٣مه ازمـ َمٔمكم وازمـ فمدي واجلقزوم٣مين ونمغمهؿ ( )يم٣ًمن 099ضم٘مؿ زمـ فمٌد اهلل زمـ َمًٙمؿ أزمق َمْمٝمع ايمٌٙمخل اخلراؽم٣مين )ت  

4/023 ) 
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 ( 32ضم٘مؿ زمـ فمٌد اهلل فمـ أٞمس ) جمٜمقل وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ( )ذيؾ  

 ( 03/63ضم٘مؿ زمـ فمٌده ايمدَمُمٗمل )جمٜمقل ضم٣مل ( )فم٣ًمىمر  

 ( 4/022( )يم٣ًمن 05/46ـ َمٔمكم : يمٝمس زمًمء ( )فم٣ًمىمر ضم٘مؿ زمـ فمٚمر ايمرفمٝمٛمل احلٚميص )وم٣مل ازم 

 ( 4/022( )يم٣ًمن 4/009ضم٘مؿ زمـ فمٚمرو أزمق فمٚمرو اجلزري ) جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( )ضم٣مسمؿ  

 ( 4/061ضم٘مؿ زمـ فمٚمرو إٞمامؿمل أزمق وم٣مؽمؿ )صدوق وم٣ميمف ازمـ أيب ضم٣مسمؿ ( )ضم٣مسمؿ  

 ( 8/669)طمط  – إولهق  –ضم٘مؿ زمـ فمٚمرو زمـ ضم٘مؿ أزمق وم٣مؽمؿ إٞمامؿمل  

 ( 4/027( )يم٣ًمن 4/065)ضم٣مسمؿ  ٥م(ضم٘مؿ زمـ فمٚمغم فمـ ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ )وم٣مل احل٣مهمظ :يمف صحٌ 

 ( 4/027ضم٘مؿ زمـ فمٝم٣مض زمـ صمٔمدزم٥م فمـ أزمٝمف )ٓيِما ضمديثف دم احلج٣مَم٥م وم٣ميمف إزدي ( )يم٣ًمن  

أزمق داود ووم٣مل ازمـ فمدي :سمٖمرد ضم٘مؿ زمـ همّمٝمؾ ايمقاؽمْمل )وم٣مل أزمق زرفم٥م :يمٝمس زمذاك /ووم٣مل ازمـ َمٔمكم :يمٝمس زمف زمٟمس ووشمٗمف  

 (.4/062( )ضم٣مسمؿ4/028( )يم٣ًمن 8/660زدي َمٛم٘مر احلدي٧م ( )طمط زمام ٓ يت٣مزمع فمٙمٝمف ووم٣مل إ

 ( 4/027)يم٣ًمن  –هق ايمذي ومٌٙمف  –( 075ضم٘مؿ زمـ همّمٝمؾ فمـ فمْمٝم٥م ايمٔمقدم )ت  

 ( 3/033ضم٘مؿ زمـ ومٝمس زمـ فم٣مصؿ اظمٛمٗمري )ضم٤م  

 ( 4/067ضم٘مؿ زمـ حمٚمد أزمق َمي اظمٌمي )ضم٣مسمؿ  

ضم٘مؿ زمـ حمٚمد زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ داود ايمٗمٝمز ايم٣ًمظمل أزمق ايمٔم٣مص ايمنومًْمل )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من زاهدًا ورفم٣ًم...( 

 (.443( )صف/499)ت

 ( 07/759ضم٘مؿ زمـ حمٚمد زمـ ضم٘مؿ أزمق ايمٔم٣مص اجلذاَمل ايمٗمرؿمٌل )وشمٗمف ايمٕم٣ًمين ( ) 

( )روى فمٛمف مج٣مفم٥م َمـ ىم٣ٌمر 311زىمري٣م إَمقي إؿمروش أزمق ايمٔم٣مص ايمٗمرؿمٌل )ت/ضم٘مؿ زمـ حمٚمد زمـ ضم٘مؿ زمـ 

 (.444اظمحدشمكم..( )صف/

ضم٘مؿ زمـ حمٚمد زمـ ضم٘مؿ زمـ حمٚمد اجلذاَمل أزمق ايمٔم٣مص ايمٗمرؿمٌل )روى فمٛمف مج٣مفم٥م َمـ ىم٣ٌمر اظمحدشمكم، وىم٣من رصمالً ص٣محل٣ًم شمٗم٥م 

 (.447( )صف/337)ت  همٝمام ٞمٗمؾ َمًٛمدًا صٙمٝم٣ًٌم دم ايمًٛم٥م َمتُمددًا فمعم أهؾ ايمٌدع..(

 ( 4/028ضم٘مؿ زمـ حمٚمد فمـ أيب هٝمثؿ ) جمٜمقل ( )يم٣ًمن  

( )يم٣ًمن  ، ووم٣مل احل٣مهمظ: َمؼموكؽمٗمْمقهأؽمٚمف واضم٘مؿ زمـ َمروان ايم٘مقدم ايميير أزمق حمٚمد )رضب أمحد وازمـ َمٔمكم فمعم  

  (.497)حتٖم٥م/ (664()سمؿ 8/665( )طمط 4/028
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 ( 3/034ضم٘مؿ زمـ َمًٔمقد ايمثٗمٖمل فمـ فمٚمر )ضم٤م  

 ( 4/067ضم٘مؿ زمـ َمًٔمقد ايمٛمجراين ) جمٜمقل ضم٣مل ( )ضم٣مسمؿ  

 ( 4/067ضم٘مؿ زمـ َمًٔمقد زمـ ضم٘مؿ )ضم٣مسمؿ  

 ( 4/029( )يم٣ًمن 4/068ضم٘مؿ زمـ َمًٙمٚم٥م ايمًٔمدي )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( )ضم٣مسمؿ  

 ( 4/029ضم٘مؿ زمـ َمِمٗمٙم٥م )وم٣مل ايمٌخ٣مري :فمٛمده فمج٣مئ٤م ( )يم٣ًمن  

 ( 4/029( )يم٣ًمن ٣05/47ميمف ايمدار ومْمٛمل () فم٣ًمىمر ضم٘مؿ زمـ َمْمٙم٤م زمـ فمٌد اهلل فمـ أزمٝمف )ئمتػم زمف وم 

 ( 3/50( )ؾمٝمخ 685()ؿم٤م 0/698()وشمٗمف أزمق ايمُمٝمخ وأزمق ٞمٔمٝمؿ ()ذىمر 695ضم٘مؿ زمـ َمٔمٌد اخلزافمل )ت  

ضم٘مؿ زمـ َمٛمذر زمـ ؽمٔمٝمد زمـ فمٌد اهلل ايمٗمرؿمٌل أزمق ايمٔم٣مص )وم٣مل صمٔمٖمر زمـ فمٌداهلل: ىم٣من ضم٘مؿ زمـ َمٛمذر َمـ أهؾ ايمذىم٣مء 

 (.445( )صف/361د فمٙمؿ دم إدب ٓ جي٣مرى( )تواظمٔمرهم٥م َمتٗمد ايمذهـ ؿمق

 ( 8/095ضم٘مؿ زمـ َمقؽمك أزمق ص٣ميما ايمًٚم٣ًمر )ضم٤م  

 ( 4/071ضم٘مؿ زمـ َمقؽمك ايمِمٛمٔم٣مين )يمٝمس زمًمء وم٣ميمف أزمق داود ( )يم٣ًمن  

 ( 05/26ضم٘مؿ زمـ َمٝمٚمقن فمـ َم٘محقل )فم٣ًمىمر  

 (.366ضم٘مؿ زمـ ٞم٣مهمع ايمٗمٙمزَمل أزمق ايمٝمامن )إرؾم٣مد/ 

 ( 4/071)ؤمٖمف إزدي ( )يم٣ًمن  ضم٘مؿ زمـ هُم٣مم فمـ َمٛمدل زمـ فمقم 

 (.4/041( )ضم٣مسمؿ4/071يم٣ًمن )ضم٘مؿ زمـ ويمٝمد ايمقضم٣مـمل )وم٣مل أزمق زارفم٥م :ٓ زمٟمس زمف (  

 (4/070( )يم٣ًمن 4/040ٜمؾ( )ضم٣مسمؿ جُي  :ضم٘مؿ زمـ يزيد آيقم زمٌمي فمـ َم٣ٌمرك )وم٣مل أزمقضم٣مسمؿ 

( )فم٣ًمىمر 4/041احلدي٧م ( )ضم٣مسمؿ ضم٘مؿ زمـ ئمقم زمـ فمْم٣مء اظمح٣مريب ايمرفمٝمٛمل )وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ َمؼموك احلدي٧م َمٛم٘مر  

 ( 4/070()يم٣ًمن 05/91

 ( 4/076ضم٘مؿ فمـ ازمـ فم٣ٌمس وفمٛمف ؽمٖمٝم٣من )صمٜمٙمف ازمـ ضم٣ٌمن ( )يم٣ًمن  

 ( 4/076ٞمس )ٓ ئمرف /ذهٌل ()يم٣ًمن أضم٘مؿ فمـ  

 ( 70()سمخ 6/618ضم٘مٝمؿ إشمرم فمـ ضمًـ ونمغمه )جمٜمقل ضم٣مل ( )ضم٣مسمؿ 

 (.441ل( )َمٌم احل٘مٝمؿ ايمٌٕمدادي )ىم٣من شمٗم٥م ويم٘مـ ازمُتقم وم٣ميمف احل٣ٌم

 ( 4/618( ) ضم٣مسمؿ 51ضم٘مٝمؿ ايمًٙمٚمل فمـ ازمـ فم٣ٌمس )سمخ 
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 ( 4/618ضم٘مٝمؿ ايمٛمٚمري فمـ فمْم٣مء )ضم٣مسمؿ 

 ( 4/074()يم٣ًمن 4/614ضم٘مٝمؿ زمـ أيب ضم٘مٝمؿ فمـ أيب أَم٣مَم٥م ) جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( )ضم٣مسمؿ 

 ( 665ضم٘مٝمؿ زمـ أيب ضم٘مٝمؿ فمـ ايمزهري ) جمٜمقل ضم٣مل ( )سمؿ 

 ( 4/614( ضم٣مسمؿ 52ضم٘مٝمؿ زمـ أيب ضم٘مٝمؿ فمـ فمٌٝمد اهلل زمـ فمٚمرو )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( )سمخ 

 ( 4/613()ضم٣مسمؿ 57ضم٘مٝمؿ زمـ أيب راؾمد ) سمخ 

 ( 662ضم٘مٝمؿ زمـ أيب يزيد ايم٘مرطمل فمـ أزمٝمف )سمؿ 

 ( 253ضم٘مٝمؿ زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ إؽمامفمٝمؾ أزمق ؽمٔمٝمد آؽمٖمرايٝمٛمل ؾمٝمخ ص٣ميـ ٞمًٝم٤م َمـ زمٝم٦م ايمٔمدايم٥م ) خم٤م 

 ( 4/611ضم٘مٝمؿ زمـ إؽمح٣مق ايم٘مٛمدي )ضم٣مسمؿ 

 ( 3/026ضم٘مٝمؿ زمـ زممم )ضم٤م 

 ( 4/616ضم٘مٝمؿ زمـ صمٔمٖمر فمـ ص٣ميما اظمري )ضم٣مسمؿ 

 ( 4/616( )ضم٣مسمؿ 76ضم٘مٝمؿ زمـ مجٝمع وفمٛمف أزمق ىمري٤م )سمخ 

 ( 4/614()ضم٣مسمؿ 26ضم٘مٝمؿ زمـ ضم٣مرث وفمٛمف ازمٛمف ضمًـ )سمخ 

 ( 4/614( )ضم٣مسمؿ 4/074ضم٘مٝمؿ زمـ ضمزام )َمؼموك وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( )يم٣ًمن 

 ( 4/614ضم٘مٝمؿ زمـ طمذام أزمق ؽمٚمغم )هق ازمـ ضمزام / سمٗمدم ( )ضم٣مسمؿ 

 ( 4/613( )ضم٣مسمؿ 71ضم٘مٝمؿ زمـ دريؿ )سمخ 

 ( 39( )سمخ 4/614( )ضم٣مسمؿ 05/041ضم٘مٝمؿ زمـ ديٛم٣مر أزمق ؿمٙمح٥م ايمدَمُمٗمل ) جمٜمقل ضم٣مل ( )فم٣ًمىمر 

 ( 440()سمخ 05/042ضم٘مٝمؿ زمـ رزيؼ َمقلم زمٛمل همزارة ) جمٜمقل ضم٣مل( )فم٣ًمىمر 

 ( 4/613ن فمـ ازمـ فمٚمر )ضم٣مسمؿ ضم٘مٝمؿ زمـ ري٣م

 ( 4/615ضم٘مٝمؿ زمـ زيد اظمروزي )ؾمٝمخ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( )ضم٣مسمؿ 

 ( 4/615ضم٘مٝمؿ زمـ ؽمٙمامن زمٌمي )ضم٣مسمؿ 

 ( 4/615()ضم٣مسمؿ 54ضم٘مٝمؿ زمـ ؽمٙمٚم٥م فمـ ازمـ ؽمغميـ )سمخ 

 (  4/612()ضم٣مسمؿ 28ضم٘مٝمؿ زمـ فم٣ٌمد زمـ ضمٛمٝمػ إٞمِم٣مري )سمخ 

 ( 3/086()ضم٤م 451ف مج٣مفم٥م()يقٞمس()فمٛم008ضم٘مٝمؿ زمـ فمٌد اهلل زمـ ومٝمس زمـ خمرَم٥م )ت
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 ( 4/75()يم٣ًمن 464ضم٘مٝمؿ زمـ فمجٝمٛم٥م ايم٘مقدم )َمؼموك وم٣ميمف ايمٔمجقم ( )فم٨م 

 ( 4/612()ضم٣مسمؿ 56()سمخ 463ضم٘مٝمؿ زمـ فمٗم٣مل ايمٗمرر )وشمٗمف ايمٔمجقم ( )فم٨م 

 (4/612()ضم٣مسمؿ 21ضم٘مٝمؿ زمـ فمامر احلٛمٖمل ايمٝمامَمل )سمخ 

 ( 4/612( )ضم٣مسمؿ 20ضم٘مٝمؿ زمـ فمٚمرو فمـ ازمـ فم٣ٌمس )سمخ 

 ( 4/617زمـ همروخ )ضم٣مسمؿ ضم٘مٝمؿ 

 ( 2/636ضم٘مٝمؿ زمـ حمٚمد )ضم٤م 

 يمٝمس زمًمء وؤمٖمف آطمرون وؾمذ :وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ وأزمق زارفم٥م، وضم٘مٝمؿ زمـ ٞم٣مهمع ايمرومل )دم ضمديثف زمٔمض ايمٛم٘م٣مرة وم٣ميمف ايمٗمُمغمي

 ( 21( )رومف8/626( )طمط 4/075( )يم٣ًمن 6/617ازمـ َمٔمكم همقشمٗمف ( )ضم٣مسمؿ 

 (.364)إرؾم٣مد/احل٘مٝمؿ زمـ حيٝمك اظمثقشمل )جمٜمقل ضم٣مل( 

 ( 4/075ضم٘مٝمؿ زمـ يزيد فمـ إزمراهٝمؿ ايمِم٣مئغ )ؤمٖمف إزدي ( )يم٣ًمن 

 ( 4/618ضم٘مٝمؿ ص٣مضم٤م اخلٙمٗم٣مت )ضم٣مسمؿ 

 ( 4/618ضم٘مٝمؿ وايمد َمٕمغمة زمـ ضم٘مٝمؿ )ضم٣مسمؿ 

 (.438زمـ أيب ؽمٔمد ايمدهٛمل َمٌمي )أشمٛمك فمٙمٝمف ازمـ يقٞمس( )يقٞمس ضم٘مٝمؿ

 (. 437زمـ فمالء ايمٖمٜمٚمل َمٌمي )يقٞمس زمـ أيقب ضم٘مٝمؿ

 (.439( )يقٞمس001زمـ َمْمٙم٤م َمٌمي )جمٜمقل ضم٣مل( )ت زمـ خمرَم٥م صٙم٦مزمـ  ضم٘مٝمؿ

 (.418زمـ حمٚمد ايمدهًت٣مين )صمر ضم٘مٝمؿ

 ( 316ضمالل زمـ أيب ضمالل فمـ أزمٝمف ) سمخ 

 ( 4/412ضمالل زمـ شمقر زمـ فمقن زمـ أيب احلالل ايمٔمت٘مل ) ضم٣مسمؿ 

 ( 4/418()ضم٣مسمؿ 228ضمالل زمـ ضمزل ايمٕمٖم٣مري فمـ أيب ذر )ك 

 ( 4/418()ضم٣مسمؿ 330) جمٜمقل ضم٣مل ( )سمخ  ضمالل زمـ ص٣ميما ايمٔمٌز ايم٘مقدم

 ( 4/072ضمٙمٌس زمـ حمٚمد ايم٘ماليب فمـ ايمثقري )َمؼموك وم٣ميمف ايمدار ومْمٛمل ( )يم٣ًمن 

 ( 4/072()يم٣ًمن 4/401ضمٙمٌس زمـ ه٣مؾمؿ فمـ أيب ؽمٙمٚم٥م ) جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( )ضم٣مسمؿ 

 (2/638ضم٤م ()4/072ضمٙمق زمـ هي ايم٘مقدم )وم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن :خيْمئ ويٕمرب فمعم ومٙمف روايتف ( )يم٣ًمن 
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 ( 4/075) يم٣ًمن  (ضمٙمٝمس زمـ هُم٣مم )صقازمف ه٣مؾمؿ ()جمٜمقل ( )سمٗمدم دم ضمٙمٌس

 ( 4/401ضمٙمٝمس فمـ ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ )ضم٣مسمؿ 

 ( 4/054()ضم٣مسمؿ 84مح٣مد أزمق َمي فمـ فمٌد ايم٘مريؿ )سمخ 

 ( 4/088ضمًـ و نمغمه ) جمٜمقل ضم٣مل ( )يم٣ًمن  فمـ مح٣مد أزمق حيٝمك

 ( 4/054ضم٣مسمؿ مح٣مد إزرق فمـ هُم٣مم ايمٖمردود )

 ( ٣3/096مد أؽمدي ) جمٜمقل ضم٣مل ( )ضم٤م مح

 ( 4/056( )ضم٣مسمؿ 4/087مح٣مد إومِمؿ ايمري٣مضمل )جمٜمقل ( )يم٣ًمن 

 ( 4/053مح٣مد ايمٌٌمي ايمٌ٘م٣مء فمـ شم٣مزم٦م )ؾمٝمخ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( )ضم٣مسمؿ 

 ( 4/054()ضم٣مسمؿ 000مح٣مد ايمٌٌمي فمـ َمٔم٣مويف زمـ ومرة )سمخ 

 ( 4/087مح٣مد ايمتٛمقطمل فمـ هُم٣مم زمـ فمروة )جمٜمقل وم٣ميمف أيمدر ومْمٛمل ()يم٣ًمن 

 ( 4/087)ٓ يدري َمـ هق /وم٣ميمف احل٣مىمؿ ( )يم٣ًمن  –ايمٗمِم٣مر  –أو  –مح٣مد اجلِم٣مص 

 ( 4/087( )يم٣ًمن 4/056مح٣مد ايمرائض فمـ ضمًـ )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( )ضم٣مسمؿ 

 ( 4/087مح٣مد ايمرزمٔمل فمـ أيب ززمغم )ٓ ئمرف /وم٣ميمف ايمذهٌل ( )يم٣ًمن 

 ( 4/054( ) ضم٣مسمؿ 96مح٣مد ايمًامن ) سمخ 

 مح٣مد اظم٣ميم٘مل هق ازمـ َم٣ميمؽ سمٗمدم وهق ) َمؼموك (

 ( 4/046مح٣مد زمـ إزمراهٝمؿ ايمٌُم٘مري ) ضم٣مسمؿ 

 ( .220مح٣مد زمـ إزمراهٝمؿ ايمٛمٝم٣ًمزمقري وم٣م  ايمٗمّم٣مة حمتُمؿ َمـ صدور ايمقوم٦م ) خم٤م 

 (.4/077د زمـ إزمراهٝمؿ زمـ إؽمامفمٝمؾ ايمِمٖم٣مر ايمٌخ٣مري )يم٣ًمنمح٣م

 ( 4/047()ضم٣مسمؿ 77مح٣مد زمـ أيب ايمدرداء إٞمِم٣مري )وشمٗمف أمحد وازمـ َمٔمكم ()سمخ 

 ( 4/077مح٣مد زمـ أيب ضمٛمٝمٖم٥م ايم٘مقدم ) ٓ أفمٙمؿ يمف روايف َمًتقيف وم٣ميمف ازمـ فمدي ( ) يم٣ًمن 

 ( 05/051( )فم٣ًمىمر 8/050طمط ( )4/083)سم٣ميمػ ( )يم٣ًمن  –ايمراوي٥م  –قم ٝممح٣مد زمـ أيب يم

 ( 271مح٣مد زمـ أمحد ايمٗم٣م  أزمق وم٣مؽمؿ اظمروزي )ك 

 ( 8/059مح٣مد زمـ إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ ايمتٚمٝمٚمل اظمقصقم )طمط 
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 ( 04/02()ؽمغم 8/059مح٣مد زمـ إؽمح٣مق زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ مح٣مد إزدي )وشمٗمف اخلْمٝم٤م ( )طمط 

 ( 4/077( )يم٣ًمن 4/044 مح٣مد زمـ زمحر ايمرازي إصؿ )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( )ضم٣مسمؿ

 ( 4/077مح٣مد زمـ زمًْم٣مم :هق ازمـ َم٣ميمؽ زمـ زمًْم٣مم يٟميت )يم٣ًمن 

 ( 4/043مح٣مد زمـ صمٔمٖمر زمٌمي فمـ ؾمٜمر )شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم ( )ضم٣مسمؿ 

 ( 4/045( )ضم٣مسمؿ 93طمق ؾمٔم٥ٌم )سمخ أمح٣مد زمـ ضمج٣مج 

 ( 4/077مح٣مد زمـ ضمًـ ؾمٝمخ ٓ زمـ فمدي )ٓ ئمرف ضم٣ميمف وم٣ميمف ازمـ ومْم٣من ( )يم٣ًمن 

 ( 4/045)ضم٣مسمؿ  هق ايمذي زمٔمده زمـ مح٣مد زمـ طمقار ايمتٚمٝمٚمل ايميير ايم٘مقدممح٣مد 

 ( 4/045( )ضم٣مسمؿ 8/612مح٣مد زمـ طمقر ايميير ايم٘مقدم )جمٜمقل ضم٣مل ( )ضم٤م 

 ( 4/078مح٣مد زمـ داود ايم٘مقدم )وم٣مل ازمـ فمدي :يمٝمس زمٚمٔمروف ()يم٣ًمن 

  (4/078مح٣مد زمـ راؾمد فمـ صم٣مزمر اجلٔمٖمل )وم٣مل إزدي :يت٘مٙمٚمقن همٝمف ( )يم٣ًمن 

 ( 4/047()ضم٣مسمؿ 017مح٣مد زمـ رؽمتؿ أزمق حيٝمك اظمزين )سمخ 

 ( 4/049مح٣مد زمـ زاذان أزمق زي٣مد ايمٗمْم٣من ايمرازي )شمٗم٥م وم٣ميمف أزمق زرفمف ونمغمه () ضم٣مسمؿ 

 ( 4/078َمتٜمؿ زم٣ميمزٞمدوم٥م ( )يم٣ًمن )مح٣مد زمـ ززمروم٣من 

 مح٣مد زمـ زنم٥ٌم: هق أمحد زمـ مح٣مد زمـ زنم٥ٌم.

 ( 4/049مح٣مد زمـ زي٣مد ايمزراد )جمٜمقل ضم٣مل ( )ضم٣مسمؿ 

 ( 7/057مح٣مد زمـ ؽم٣مزمقر ايمُمٝم٣ٌمين )ؽمغم 

 ( 270مح٣مد زمـ هي )ك 

 (78مح٣مد زمـ ؽمٔمٝمد ايمٌٌمي فمـ ضمٛمٓمٙم٥م )َمٛم٘مر احلدي٧م وم٣ميمف ايمٌخ٣مري ()سمخ 

 ( 8/614مح٣مد زمـ ؽمٔمٝمد ايمِمٖم٣مر )ضم٤م 

 مح٣مد زمـ ؽمٔمٝمد ايمِمٖم٣مين هق ايمِمٛمٔم٣مين

 ( 79()سمخ 4/079()يم٣ًمن 4/031مح٣مد زمـ ؽمٔمٝمد ايمِمٛمٔم٣مين )جمٜمقل ضم٣مل ()ضم٣مسمؿ 

 ( 4/031()ضم٣مسمؿ 81مح٣مد زمـ ؽمٔمٝمد زمـ أيب فمْمٝم٥م اظمذزمقح )سمخ 

 ( 4/031( ) ضم٣مسمؿ 79زمراء زمٌمي ) وم٣مل ٞمٌم زمـ فمقم :شمٗم٥م دم ايمٗمقل ()سمخ  زمـ مح٣مد زمـ ؽمٔمٝمد
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 ( 4/079( ) يم٣ًمن 4/036مح٣مد زمـ ؽمٙمٝمؿ ايمٗمرر )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( )ضم٣مسمؿ 

 ( 4/079)يم٣ًمن  (مح٣مد زمـ ؽمٙمٝمامن ) جمٜمقل وم٣ميمف ايمٌٝمٜمٗمل

 ( 05/5مح٣مد زمـ ؾم٣مىمر أزمق حمٚمد ايمٛمًٖمل )ؽمغم 

مح٣مد زمـ ؾمٔمٝم٤م احلامين ايم٘مقدم أزمقؾمٔمٝم٤م )وم٣مل ازمـ َمٔمكم :ٓ ي٘مت٤م ضمديثف ووم٣مل ايمٌخ٣مري :همٝمف ٞمٓمر ووم٣مل ايمٛم٣ًمئل :ؤمٝمػ 

 ( 4/079سمرىمقا ضمديثف ووه٣مه ازمـ فمدي ()يم٣ًمن يمٝمس زم٣ميمٗمقى ووم٣مل أزمق داود : :ووم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ

 ( 014()سمخ 4/034()ضم٣مسمؿ 668مح٣مد زمـ فم٣ٌمد ايمًدود إفمٚمل ايمِمٌٕمل ) جمٜمقل ضم٣مل ()سمؿ 

 .(4/034مح٣مد زمـ فمٌد ايمرمحـ اخلزاز )ضم٣مسمؿ 

  (.498مح٣مد زمـ فمٌد ايمرمحـ ايم٘مٙمٌل )وم٣مل احل٣مهمظ: جمٜمقل( )حتٖم٥م/

 ( 4/081أزمق ضم٣مسمؿ () يم٣ًمن  مح٣مد زمـ فمٌد ايمرمحـ فمـ أزمٝمف )جمٜمقل وم٣ميمف

 ( 2/609مح٣مد زمـ فمٌد ايمِمٚمد إفمٚمل )ضم٤م 

 ( 8/050مح٣مد زمـ فمٌد اهلل ايمٌٕمدادي )طمط 

 ( 6/492مح٣مد زمـ فمٌد اظمٙمؽ اخلقٓين )وم٣مل ازمـ فمدي :يمٝمس هق زمٚمٔمروف ()يم٣ًمن 

 ( 4/034مح٣مد زمـ فمٌد ايمقاضمد )ضم٣مسمؿ 

( 4/034فمـ صم٣مزمر اجلٔمٖمل  )وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ :ٓ ئمٌٟم زمف ووم٣مل ايمٌخ٣مري :مل يِما ضمديثف ( )ضم٣مسمؿ  -أو فمٌد اهلل -مح٣مد زمـ فمٌٝمد 

 ( 4/081)يم٣ًمن 

 ( 4/080( )ايم٣ًمن 4/033مح٣مد زمـ فمثامن فمـ ضمًـ )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ () ضم٣مسمؿ 

 ( 4/080مح٣مد زمـ فمجرد )سم٣ميمػ ( )يم٣ًمن 

 ( 4/035() ضم٣مسمؿ 006مح٣مد زمـ فمْمٝم٥م )وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ :ؾمٝمخ ( )سمخ 

 ( 234مح٣مد زمـ فمقم أزمق وم٣مؽمؿ ايم٘م٣مسم٤م ايمٌُمتل .) خم٤م 

 ( 4/086مح٣مد زمـ فمامر آفمٚمل زمٌمي ؾمٝمخ يمٙمتٌقذىمل )جمٜمقل ضم٣مل ( )يم٣ًمن 

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من رصماًل ص٣محل٣ًم زاهدًا ؾمٜمر زم٣مخلغم 340مح٣مد زمـ فمامر زمـ ه٣مؾمؿ ايمزاهد أزمق حمٚمد ايمٗمرؿمٌل )ت

 .(450وايمِمالح وإصم٣مزم٥م ايمدفمقة..( )صف/

 ( 4/035()ضم٣مسمؿ 91مح٣مد زمـ فمٚمران ايمٌجقم )سمخ 
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 ( 4/033مح٣مد زمـ فمٚمرو إؽمدي )ٓ زمٟمس زمف وم٣ميمف أزمق زرفم٥م ( )ضم٣مسمؿ 

( 4/086( )يم٣ًمن  ، ووم٣مل احل٣مهمظ: َمذىمقر زمقوع احلدي٧ممح٣مد زمـ فمٚمرو ايمٛمِمٝمٌل )َمؼموك وم٣ميمف ايمٛم٣ًمئل ونمغمه

 (.311)حتٖم٥م/

 ( 4/084مح٣مد زمـ نم٣ًمن اجلٔمٖمل فمـ ازمـ فمٝمٝمٛمف  )ؤمٖمف ايمدار ومْمٛمل وشمٗمف ايم٘مرازمٝمز ( )يم٣ًمن 

 ( 8/615مح٣مد زمـ ومريش ايمٌٙمخل )ضم٤م 

مح٣مد زمـ ومغماط ايمٛمٝم٣ًمزمقري )وم٣مل ازمـ فمدي :فم٣مَم٥م َم٣م يرويف همٝمف ٞمٓمر ووم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ :َمّمْمر احلدي٧م ي٘مت٤م ضمديثف ووم٣مل ازمـ 

 ( 4/083ْم٣مَم٣مت ووم٣مل أزمق زرفم٥م :صدوق ( )يم٣ًمن ضم٣ٌمن :ٓ جتقز ايمرواي٥م فمٛمف يٟميت زم٣ميم

 ( 4/035()ضم٣مسمؿ 98مح٣مد زمـ ىمٝم٣ًمن ايمٌ٘مري فمـ أزمٝمف )سمخ 

 ( 4/085)ىمذزمف ايمٖمالس ( )يم٣ًمن  –اظم٣ميم٘مل  –مح٣مد زمـ َم٣ميمؽ 

( )فم٣ًمىمر 4/039( )ضم٣مسمؿ 005مح٣مد زمـ َم٣ميمؽ زمـ زمًْم٣مم أزمق َم٣ميمؽ ايمدَمُمٗمل آؾمجٔمل ) ؾمٝمخ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ()سمخ 

05/032 ) 

 ( 05/039( )فم٣ًمىمر 4/038زمـ َم٣ٌمرك إزدي أزمقصمٔمٖمر ايمدَمُمٗمل )شمٗم٥م ( )ضم٣مسمؿ  مح٣مد

 ( 4/085مح٣مد زمـ َم٣ٌمرك ايمٌٕمدادي فمـ فمٌد اهلل زمـ َمٝمٚمقن ) ٓ ئمرف وم٣ميمف ايمذهٌل ( )يم٣ًمن 

 ( 4/038مح٣مد زمـ َم٣ٌمرك ايمًجًت٣مين أزمق فمقم )وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ : جمٜمقل ( )ضم٣مسمؿ 

 ( 055( )ومط 8/058مح٣مد زمـ حمٚمد زمـ ضمٖمص ايمٌٙمخل )طمط 

 ( 8/021مح٣مد زمـ حمٚمد زمـ مح٣مد إفمقر ايمقاؽمْمل )طمط 

 ( 8/055مح٣مد زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل ايمٖمزاري )ؤمٖمف ص٣ميما احل٣مهمظ ( )طمط 

 ( 4/085)يم٣ًمن  –وهق ايمٖمزاري اظمتٗمدم –مح٣مد زمـ حمٚمد فمـ َم٣ٌمرك زمـ همّم٣ميم٥م )نمٚمزه ايمٔمٗمٝمقم وؤمٖمف ص٣ميما احل٣مهمظ ( 

 مح٣مد زمـ خمت٣مر :هق ازمـ حيٝمك زمـ خمت٣مر 

 ( 03/009مح٣مد زمـ َمدرك ايمٖم٣مرد )ؽمغم 

 ( 4/038( ) ضم٣مسمؿ 8/613مح٣مد زمـ َمٔمٗمؾ ايمٌٌمي )صدوق وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( )ضم٤م  

 ( 4/085مح٣مد زمـ َمٛمٜم٣مل ايمٌٌمي ) جمٜمقل وم٣ميمف ايمدار ومْمٛمل ( )يم٣ًمن 

 (4/038ؿ ( )ضم٣مسم94مح٣مد زمـ َمقؽمك فمـ فمثامن زمـ هبل )جمٜمقل ضم٣مل ( )سمخ 
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 ( 8/613مح٣مد زمـ ٞمٌم )ضم٤م 

 ( 4/082( ) يم٣ًمن 4/032مح٣مد زمـ ٞمٖمٝمع ايمرومل ) جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( )ضم٣مسمؿ 

 ( 4/082مح٣مد زمـ ٞمقح ايمٌٙمخل )وم٣مل اخلٙمٝمقم :ئمرف ويٛم٘مر َمـ روايتف ،ووم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن :رزمام أنمرب ( )يم٣ًمن 

 ( 4/082()يم٣ًمن 4/051( )ضم٣مسمؿ مح٣مد زمـ ه٣مرون فمـ رزمٝمع ازمـ أيب راؾمد )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ 

 مح٣مد زمـ هالل :صقازمف هالل زمـ محٝمد يٟميت 

 (274مح٣مد زمـ واصؾ )ك

زدي ايم٘مقدم )وم٣مل ازمـ فمدي :فم٣م َم٥م َم٣م يرويف ٓيت٣مزمع فمٙمٝمف ووم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ :ؾمٝمخ ووم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن :ينق مح٣مد زمـ ويمٝمد إ

 (4/082()يم٣ًمن ، ووم٣مل احل٣مهمظ: ؤمٝمػ صمداً لاحلدي٧م ويٙمزق زم٣ميمثٗم٣مت َم٣ميمٝمس َمـ أضم٣مديثٜمؿ ٓجيقز اإلضمتج٣مج زمف زمح٣م

 (.316)حتٖم٥م/

 (4/051زمقضم٣م سمؿ ()ضم٣مسمؿ أمح٣مد زمـ ويمٝمد ايمٌٕمدادي )ؾمٝمخ وم٣ميمف 

 ( 4/082مح٣مد زمـ حيٝمك زمـ خمت٣مر )جمٜمقل وم٣ميمف ازمـ فمدي ( )يم٣ًمن 

 (4/050( )ضم٣مسمؿ 2/609مح٣مد زمـ يزيد زمـ َمًٙمؿ اظمٗمرئ ايمقزير ايمٌٌمي )جمٜمقل ضم٣مل ( )ضم٤م 

 (4/056فمـ صمٔمٖمر زمـ حمٚمد )ضم٣مسمؿ مح٣مد زمـ ئمقم 

 ( 8/615( )ضم٤م 4/087مح٣مد زمـ يقؽمػ ايمٔم٣مَمري ايمٌٌمي ) جمٜمقل ضم٣مل ()يم٣ًمن 

 ( 016( )سمخ 4/050مح٣مد زمـ يقٞمس ايم٘مقدم ) جمٜمقل ضم٣مل( )ضم٣مسمؿ 

 ( 316 /4ضمدث فمٛمف فمٛم٥ًٌم )ؤمٖمف إزدي ( )يم٣ًمن ٥ممح٣مد َمقلم زمٛمل أَمٝم

 (.694اظمروزي )صمر هق إول زمـ مح٣مد أزمق وم٣مؽمؿ زمـ أمحد مح٣مد

 (.693زمـ صٜمٝم٤م أزمق فمقم ايمٗمقَمز)صمر زمـ أمحد مح٣مد

 (.696زمـ زيدك اجلرصم٣مين )صمر مح٣مد

 (.0/623زمـ ؽمٝمػ ايمّمٌل )دفم٣مء  مح٣مد

 (.695زمـ مح٣مد اجلرصم٣مين )صمر زمـ حمٚمد مح٣مد

 (.026يقٞمس( )نمرزم٣مء/ زمـ يزيد اجلذاَمل أزمق ٞمٔمٝمؿ همٙمًْمٝمٛمل )ىم٣من ديٛم٣ًم فم٣موماًل ضم٣مهمًٓم٣م وم٣ميمف ازمـ اهلل زمـ فمٌد زمـ ٞمٔمٝمؿ مح٣مد

 (.6/875زمـ مح٣مد ايمُمٝم٣ٌمين )ضم٣ٌمن  زمـ حيٝمك مح٣مد
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 (.0/625زمـ يزيد اظمٛمٗمري: صقازمف اظمٗمرئ وهق ايمٌٌمي اظمتٗمدم )دفم٣مء  مح٣مد

 زمـ ضمًٛمقن(. زمـ َمٝمٚمقن مح٣مر ايمٔمْم٣مر )هق حمٚمد

 ( 4/403( )ضم٣مسمؿ 669مح٣مس زمـ فمٚمرو ايمٙمٝمثل )سمؿ 

 ( 03/605مح٣مس زمـ َمروان اهلٚمداين )ؽمغم 

( )وم٣مل ازمـ ضمزم: ىم٣من واضمد فمٌمه دم ايمٌالنم٥م ودم 360مُح٣َمم زمـ أمحد زمـ فمٌد اهلل زمـ حمٚمد إؿمروش أزمق زم٘مر ايمٗمرؿمٌل )ت

 (.451ؽمٔم٥م ايمرواي٥م و٣مزمْم٣مً ظم٣م ومٝمده( )صف/

 ( 4/406مح٣من زمـ مح٣من فمـ أزمٝمف )ضم٣مسمؿ 

 (.678( )ٞمٝم٣ًمزمقر/488محد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ طمْم٣مب ايمٖمٗمٝمف أزمق ؽمٙمٝمامن اخلْم٣ميب ) أشمٛمك فمٙمٝمف احل٣مىمؿ( )ت

 ( 4/089( )يم٣ًمن 05/029محد زمـ ضمًكم زمـ دراؽم٦م ايمُمغمازي )اهتٚمف ازمـ فم٣ًمىمر ( )فم٣ًمىمر 

 ( 4/089محد زمـ محد فمٛمف فمعم زمـ رزم٣مط )ؾمٝمٔمل ( )يم٣ًمن 

 (.456( )جمٜمقل ضم٣مل( )صف/341محد زمـ محدون زمـ فمٚمر ايمٗمٝمز أزمق ؾم٣مىمر ايمٗمرؿمٌل )ت زمٔمد/

 ( 8/690محد زمـ فمٌد اهلل حمٚمد ايمرازي )طمط 

 ( 07/436محد زمـ فمٚمر زمـ أمحد أزمق ٞمٌم اهلٚمداين )ؽمغم 

 ( 05/071محد زمـ حمٚمد إصٌٜم٣من )فم٣ًمىمر 

 ( 07/64محد زمـ حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ اخلْم٣ميب)ؽمغم 

 (.363محد زمـ حمٚمد زمـ محد أزمق ٞمٌم ايمٌٕمدادي ايم٘م٣مسم٤م )إرؾم٣مد/

 ( .256صمٙمٝمؾ َمـ ىم٣ٌمر فمٌمه ) خم٤م . ذيػ -اإلَم٣مم ايمٗم٣م  -محد زمـ حمٚمد زمـ ززمغمي أزمق فمٌد اهلل ايمْمػمي

 (. 455محداد زمـ وم٣مؽمؿ زمـ محداد ايمٔمتٗمل أزمق وم٣مؽمؿ ايمٗمرؿمٌل )جمٜمقل ضم٣مل( )صف/

 (.365محدان زمـ إزمراهٝمؿ ايمٔم٣مَمري ايم٘مقدم )إرؾم٣مد/

 ( 8/072محدان زمـ إزمراهٝمؿ زمـ يقٞمس ايمدير فم٣مومقرم )طمط 

 (05/091محدان زمـ أمحد زمـ هم٣مرس أزمق ئمقم ايمًٙمٚمل ) فم٣ًمىمر 

 ( 8/084محدان زمـ أمحد زمـ خمٙمد أزمق ضمًكم ايمٗمْم٣من ) أضم٣مديثف سمدل فمعم شمٗمتف ( )طمط 

 ( 687( )ؿم٤م 8/075محدان زمـ أيقب ايمًامر ايمٌٕمدادي )طمط 
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 (.635محدان زمـ سم٣ٌمن: )فمٙمامء 

 (.367محدان زمـ صمٔمٖمر اجلٛمدي٣ًمزمقري فمٛمف ايمْمػماين واإلؽمامفمٝمقم ونمغممه٣م )إرؾم٣مد/

 ( 8/075 )طمط محدان زمـ ضمٖمص اظمدائٛمل ايمٗمِم٣ٌمين

( )يم٣ًمن 8/661محدان زمـ ذي ايمٛمقن زمـ خمٙمد زمـ فمٌد ايمقه٣مب ايمٌٙمخل )وم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن : َمًتٗمٝمؿ احلدي٧م رزمام أفمرب ( )ضم٤م 

4/088 ) 

 ( 8/075( )طمط 4/088محدان زمـ ؽمٔمٝمد فمـ فمٌد اهلل زمـ ٞمٚمغم )نمٚمزة ايمذهٌل () يم٣ًمن 

 ( 8/072ْمٝم٤م ( ) طمط محدان زمـ ؽمٙمامن زمـ محدان أزمق وم٣مؽمؿ ايمْمح٣من ) صدوق وم٣ميمف اخل

 ( 8/661محدان زمـ ؽمٜمؾ زمـ همٗمٝمف أزمق زم٘مر )ضم٤م 

 ( 05/020محدان زمـ فمٌد ايمرضمٝمؿ ايمدَمُمٗمل ) فم٣ًمىمر 

 محدان زمـ فمقم 

 (8/072محدان زمـ فمقم زمـ محدان أزمق صمٔمٖمر إٞم٣ٌمري ) طمط 

 ( 05/026( فم٣ًمىمر 8/073محدان زمـ نم٣مرم أزمق ضم٣مَمد ايمٌخ٣مري )روى فمٛمف مجع ( )طمط 

 ( 05/024د اجلٌٝمقم ) فم٣ًمىمر محدان زمـ حمٚم

 ( 04/484محدان زمـ حمٚمد زمـ َمٕمغمة ايمّمٌل اهلٚمداين ) ؽمغم 

 ( 0/094محدان زمـ حمٚمد زمـ هرَمزدان اظم٘مت٤م )ذىمر 

 (8/075محدان زمـ َمقؽمك آٞم٣ٌمري )طمط 

)ؾمٝمخ ( 4/088محدان زمـ هٝمثؿ فمـ أمحد زمـ ضمٛمٌؾ )وشمٗمف أزمق ايمُمٝمخ :وؿمٔمـ همٝمف نمغمه حل٘م٣مي٥م رواه٣م فمـ أمحد ( )يم٣ًمن 

4/515 ) 

 (.8/075( ) طمط 698( ومٝمؾ اؽمٚمف حمٚمد ومحدان يمٗم٤م )صمر676)ت  أزمق صمٔمٖمر اجلرصم٣مين زمـ فمقم ايمقراق محدان

 (.410زمـ فمٚمر اجلرصم٣مين )صمر محدان

 (.631زمـ فمقن: )فمٙمامء  زمـ طمٝمثؿ زمـ فمقد محدان

 (.411زمـ جم٣مهد ايمٛمًقي أزمق ؽمٔمٝمد ايمٖمٗمٝمف وفمٛمف ازمـ فمدي ونمغمه )صمر محدان

 (.416حمٚمد اظمُمتقيت )صمرزمـ  محدان
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 (.699اهلل ايمقراق )صمر زمـ صمٛمٝمد ايمٗمْمراين أزمق فمٌد زمـ َمقؽمك محدان

 (.642زمـ يزيد ايمدي٣ٌمصمل: )فمٙمامء  محدان

 (.63/617محدون ايمِمقري )فم٣ًمىمر

 ( 8/078( )طمط 273( )ك 94( )وم٣مل ايمدار ومْمٛمل : ٓ زمٟمس زمف ( )ىمؼ 681محدون زمـ أمحد زمـ ؽمٙمؿ ايمًامر ) ت

 (04/51زمـ فمامرة ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ؽمغم محدون زمـ أمحد 

 ( 05/023محدون زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ داود ايمٛمديؿ )فم٣ًمىمر 

 ( 8/661محدون زمـ ؽم٣ممل احلذاء )ضم٤م 

( )وشمٗمف حمٚمد زمـ خمٙمد ووم٣مل اخلْمٝم٤م : حمٙمف فمٛمدٞم٣م ايمِمدق ووم٣مل أزمق 671)ت  –ايمٖمرنم٣مين  –محدون زمـ فم٣ٌمد أزمق ؾمٔمٝم٤م ايمٌزاز 

 ( 8/077()طمط 4/091زمٌقاؿمٝمؾ فمـ فمعم زمـ فم٣مصؿ ( )يم٣ًمن  ثفمقم احل٣مهمظ :ضمد

 ( 4/091محدون زمـ حمٚمد زمـ محدون زمـ هُم٣مم احل٣مهمظ )سم٘مٙمؿ همٝمف / وم٣ميمف ايمذهٌل ( )يم٣ًمن 

 (.024( )نمرزم٣مء/697زمـ همّمؾ ايمٔمتٗمل إٞمديمز أزمق ه٣مرون )ت ايمرمحـ زمـ ص٣ٌمح زمـ فمٌد محدون

 (.023( )نمرزم٣مء/677ديمز أزمق ه٣مرون )تزمـ فمٚمغمة ايمٔمتٗمل إٞم زمـ همّمؾ ايمرمحـ زمـ فمٌد محدون

 (.414زمـ َمٛمِمقر ايمدهًت٣مين أزمق زيد اخلرسمغمي )صمر محدون

 ( 4/091ٓ ئمرف ( )يم٣ًمن  :وم٣مل ايمذهٌلو ، زديمحدويف زمـ جم٣مهد )ؤمٖمف إ

 (.4/98محران زمـ صم٣مزمر )ضم٤م

 ( 4/422 ()ضم٣مسمؿ693محران زمـ فمٌد ايمٔمزيز أزمق حمٚمد ايمٗمٝمز ايمٖمٙم٘مل )وشمٗمف أمحد وازمـ َمٔمكم ( )ت 

 ( 4/625( )ضم٣مسمؿ 696محران زمـ َمٛمذر ايمديقم ايمقاشمقم )سمخ 

 ( 4/625( )ضم٣مسمؿ 690محران زمـ يزيد إفمٚمك ايمًدود )سمخ 

 ( 4/622()ضم٣مسمؿ 441محران َمقلم َمٔمٗمؾ زمـ ي٣ًمر فمـ َمٔمٗمؾ )سمؿ 

 ( 6/496زمـ أمحد زمـ هم٣مرس ايمًٙمٚمل )ؽمغم  ةمحر

 ( 440()سمؿ 4/091( )يم٣ًمن 05/081زمـ فمٌد ىمالل ايمرفمٝمٛمل اظمٌمي ) جمٜمقل ()فم٣ًمىمر  ةمحر

 ( 05/085محرة زمـ َم٣ميمؽ اهلٚمداين )فم٣ًمىمر 

 ىمالل ايمرفمٝمٛمل. فمٌد ازمـ ىمالل: هق زمـ فمٌد زمـ يمٝمممح محرة
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 ( 094()سمخ 6/607محزة أزمق فمامرة وفمٛمف إفمٚمش ) ضم٣مسمؿ 

 ( 4/093محزة أزمق فمٚمرو )وم٣مل ازمـ َمٔمكم :ٓ ئمرف ( )يم٣ًمن 

 ( 4/608محزة أزمق ئمقم وفمٛمف صمٔمٖمر زمـ فمٝمًك ) ضم٣مسمؿ 

 ( 4/607( )ضم٣مسمؿ 079محزة إفمقر وفمٛمف ؾمٔم٥ٌم )سمخ 

 ( 4/093محزة ايمّمٌل ؾمٝمخ يمُمٔم٥ٌم )ؤمٝمػ وم٣ميمف ايمذهٌل ( )يم٣ًمن 

 ( 4/607( )ضم٣مسمؿ 085محزة ايمٔمٌدي ايم٘مقدم )سمخ 

 (8/080( )طمط 419محزة زمـ إزمراهٝمؿ زمـ أيقب أزمق ئمقم اهل٣مؾمٚمل )ت 

 ( 4/618()ضم٣مسمؿ 096أيب صمٔمٖمر فمـ إزمراهٝمؿ زمـ فمٌد ايمرمحـ )سمخ  محزة زمـ

 ( 4/619محزة زمـ أيب مجٝمؾ أزمق فم٣ٌمس ايمرزمذي )ؾمٝمخ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( )ضم٣مسمؿ 

 ( 4/600()ضم٣مسمؿ 646محزة زمـ أيب ؽمٔمٝمد اخلدري )سمؿ 

 ( 05/610محزة زمـ أيب ؿم٣ميم٤م ايمٗم٣م  )فم٣ًمىمر 

 (.243محزة زمـ أيب هُم٣مم زمـ فمقم ايمٔمٙمقي )خم٤م

 ( .05/088( )فم٣ًمىمر 245زمـ أمحد زمـ ضمًكم أزمق ؿم٣مهر اهلٚمذاين هم٣موؾ ضمًـ ايمٗمراءة ) خم٤م  محزة

 (05/088محزة زمـ أمحد زمـ محزة أزمق ئمقم ايمًٌٔمل )فم٣ًمىمر 

 ( 8/080محزة زمـ أمحد زمـ فمٌد اهلل زمـ ؾمٜم٣مب أزمق ئمقم ايمٔم٘مػمي )طمط 

 ( 05/089محزة زمـ أمحد زمـ فمقم أزمق ئمقم إٞمِم٣مري )فم٣ًمىمر 

 ( 05/090ؽمد ايمتٚمٝمٚمل )فم٣ًمىمر أمحزة زمـ 

 ( 4/090( )يم٣ًمن 4/090محزة زمـ إؽمامفمٝمؾ ايمرازي فمـ زهغم زمـ َمٔم٣موي٥م ) جمٜمقل ضم٣مل ( )ضم٣مسمؿ 

 ( 4/090محزة زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ ىمٙمثقم ايمْمػمي أزمق ئمقم اجلرصم٣مين )ىمذزمف ايمدار ومْمٛمل ( )يم٣ًمن 

 ( 4/09محزة زمـ أيٚمـ زمـ فمٌد اهلل ايم٣ٌمهقم )صمٜمٙمف ازمـ وم٣مٞمع()يم٣ًمن 

 ( 4/090( )يم٣ًمن 4/619زة زمـ هبرام ايمٌٙمخل ) جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( )ضم٣مسمؿمح

 ( 05/096محزة زمـ زمٝمض احلٛمٖمل )فم٣ًمىمر 

 ( 05/099محزة زمـ صمراش اهل٣مؾمٚمل )وهق ازمـ همراش أيت()فم٣ًمىمر 
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 ( 519محزة زمـ صمٔمٖمر ايمُمغمازي )ومط 

  (.313)حتٖم٥م/ (4/096( )يم٣ًمن 4/601محزة زمـ ضم٣ًمن اجلزري ) جمٜمقل ()ضم٣مسمؿ 

 ( 0/411محزة زمـ ضمًـ أزمق فمٌد اهلل إدي٤م )ذىمر 

 (4/096محزة زمـ ضمًـ ايمدٓل )ىمذزمف اخلْمٝم٤م ( )يم٣ًمن 

 وهق شمٗم٥م. -يٟميت -محزة زمـ ضمًكم ايمًٚم٣ًمر: اؽمٚمف: فمٚمر زمـ ضمًكم زمـ فمٚمر

 ( 8/085( ) طمط 4/096محزة زمـ ضمًكم زمـ أمحد زمـ وم٣مؽمؿ زمـ أيب ؿم٣ميم٤م ايمدٓل ) ىمذزمف اخلْمٝم٤م ( )يم٣ًمن 

 ( .242ـ ضمًكم زمـ درمهل أزمق وم٣مؽمؿ َمـ َمُم٣مهغم همّمالء ٞم٣مضمٝم٥م زمٝمٜمؼ وَمـ وصمقه ؿمٌٗم٣مهت٣م ) خم٤م محزة زم

 ( 05/097محزة زمـ ضمًكم زمـ فم٣ٌمس ايمٗم٣م  ) فم٣ًمىمر 

 ( 246محزة زمـ ضمًكم زمـ فمقم أزمق ؽمٔمٝمد ايمٗم٣مين ايمِمقدم)خم٤م 

 ( 8/080محزة زمـ ضمًكم زمـ فمٚمر أزمق فمٝمًك ايمًٚم٣ًمر ) وشمٗمف اخلْمٝم٤م ( )طمط 

 ( 0/699 زمـ يزيد إؾمٔمري )ذىمر محزة زمـ ضمًكم

 ( 4/096()يم٣ًمن 465محزة زمـ طمراش فمـ فمٌد اهلل ايمٗمُمغمي )ت 

 ( 4/096)يم٣ًمن  اؽمؿ صمده ؽمٙمٝمامنمحزة زمـ داود اظم٠مدب أزمق ئمقم 

( 368محزة زمـ داود زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ ضم٘مؿ اظم٠مدب أزمق ئمعم ايمثٗمٖمل إزمقم )وم٣مل ايمدارومْمٛمل: ذاك ٓ رء( )إرؾم٣مد/

 (.4/096)يم٣ًمن

 ( 4/096()يم٣ًمن 4/400محزة زمـ زي٣مد ) جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( )ضم٣مسمؿ 

محزة زمـ زي٣مد ايمْمقد فمـ ؾمٔم٥ٌم )وم٣مل ازمـ َمٔمكم :يمٝمس زمف زمٟمس وسمرىمف أمحد ووم٣مل :ٓي٘مت٤م فمـ اخلٌٝم٧م ( )طمط 

 ( 4/096()يم٣ًمن 8/079

ايم٘مالم وم٣ميمف ازمـ زمُم٘مقال( ( )ىم٣من َمـ أهؾ ايمٖمٗمف وايمٛمٖمقذ دم 324محزة زمـ ؽمٔمٝمد زمـ فمٌد اظمٙمؽ ايمٕمرٞم٣مؿمل أزمق ضمًـ )ت

 (.454)صف/

 ( 4/600محزة زمـ ؽمٔمٝمد فمـ فم٣مصؿ إضمقل ) ضم٣مسمؿ 

 ( 3/071()ضم٤م 4/096محزة زمـ ؽمٙمٚم٥م أزمق أيقب ايمدآن فمـ أٞمس )جمٜمقل ضم٣مل ( )يم٣ًمن 

 ( 275محزة زمـ فم٣ٌمس : هق ازمـ حمٚمد زمـ فم٣ٌمس ) ك 
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 ( 8/079()طمط ٤501م ( )ومط ()شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم621محزة زمـ فم٣ٌمس زمـ ضم٣مزم اظمروزي أزمق فمقم ) ت 

 ( 4/404()ضم٣مسمؿ 095محزة زمـ فمٌد احلٚمٝمد زمـ حمٚمقد ايمٌٌمي ) سمخ 

 ( 0/699محزة زمـ فمٌد ايمرمحـ اظمحت٤ًم إصٌٜم٣مين )ذىمر 

 ( 05/618محزة زمـ فمٌد ايمرزاق ايمُم٣مهد ) فم٣ًمىمر 

هـ( )وم٣مل ايمٖم٣مرد: ؾمٝمخ ىمٌغم َمُمٜمقر ىمثغم 312محزة زمـ فمٌد ايمٔمزيز زمـ حمٚمد أزمق ئمقم اظمٜمٙمٌل ايمٛمٝم٣ًمزمقري ايمِمٝمدٓين )ت

احلدي٧م وايمُمٝمقخ مجع سمِم٣مٞمٝمػ َمٖمٝمدة دم همّمؾ ايمِمح٣مزم٥م ونمغمه وروى ايم٘مثغم، ووم٣مل ايمذهٌل: ايمُمٝمخ ايمثٗم٥م ايمٔم٣ممل ؾمٝمخ إؿم٣ٌمء 

ر ضمتك ضمدث زم٣ميم٘مثغم...( )إحت٣مف/زمٗمٝم٥م اظمُم٣ميخ وسمٖمرد دم وومتف، ووم٣مل ايمًٚمٔم ( ٣53مين: ؾمٝمخ هم٣موؾ ص٣ميما صح٤م إئٚم٥م وفُمٚمِّ

 ( 07/623()ؽمغم 262( )خم٤م 04/017( )ايمقادم7/616( )إٞم٣ًمب07/329)ؽمغم

 فمٌد ايمرمحـ زمـ محزة .  –دم  -محزة زمـ فمٌد اهلل 

 ( 05/610محزة زمـ فمٌد اهلل زمـ ضمًكم آؿمرازمٙمز ايمٖمٗمٝمف )روى فمٛمف مجع ( )فم٣ًمىمر 

 (644()سمؿ 444زة زمـ فمٌد اهلل زمـ ززمغم زمـ فمقام أزمق فمامرة )وشمٗمف ايمٔمجقم ( )فم٨م مح

 ( 05/616محزة زمـ فمٌد اهلل زمـ ؽمٙمٝمامن ايمِمٝمداوي ) فم٣ًمىمر 

 ( .081()سمخ4/606( )ضم٣مسمؿ 272محزة زمـ فمٌد اهلل زمـ فمت٥ٌم زمـ َمًٔمقد اهلذيؾ ) جمٜمقل ضم٣مل ()ك 

 ( 4/606( ) ضم٣مسمؿ 3/029محزة زمـ فمٌد اهلل زمـ فمت٥ٌم زمـ َمًٔمقد اهلذيؾ )ضم٤م 

 ( 05/614محزة زمـ فمٌد اهلل زمـ فمٚمر ايمٔمدوي )وشمٗمف أمحد زمـ ص٣ميما ونمغمه ( )فم٣ًمىمر 

 ( 4/604()ضم٣مسمؿ 500محزة زمـ فمٌد ايمقاضمد اظم٘مل )شمٗم٥م وم٣ميمف أزمق زرفم٥م ()ومط 

 ( 4/091محزة زمـ فمٌد ىمالل سمٗمدم دم محرة وهق ) جمٜمقل( )يم٣ًمن 

 ( 4/096ذهٌل ( )يم٣ًمن : وم٣ميمف ايمئمرفمحزة زمـ فمتٌف ؾمٝمخ يمٙمززمغم زمـ زم٘م٣مر ) ٓ 

 ( 05/619محزة زمـ فمثامن احلٚميص )فم٣ًمىمر 

 ( 05/619محزة زمـ فمثامن زمـ أمحد ايمروَم٣مين ايمِمقدم ) فم٣ًمىمر 

 ( 241محزة زمـ فمقم زمـ ضمًكم أزمق ايمذريع إذود )خم٤م 

 ( 05/601محزة زمـ فمقم زمـ محزة اجلذاَمل ) فم٣ًمىمر 

 ( .268ـ زمـ ضمًكم زمـ فمقم أزمق وم٣مؽمؿ ايمٌٝم٣مري ايمٔمٚمل )خم٤م محزة زمـ فمقم زمـ حمٚمد زمـ ضمًكم زمـ حمً
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 ( 645محزة زمـ فمقم زمـ خمٖمر فمـ أيب َمقؽمك ) جمٜمقل ( )سمؿ 

 ( 05/601محزة زمـ فمقم زمـ َمٛمِمقر اهلروي ) فم٣ًمىمر 

 ( 4/421( )ؾمٝمخ 689( ) ؿم٤م 369محزة زمـ فمامرة زمـ محزة زمـ ي٣ًمر أزمق ئمقم إصٌٜم٣مين )فمٛمف ايمْمػماين ونمغمه..( )إرؾم٣مد/

 ( 8/084محزة زمـ فمامرة زمـ ه٣مرون زمـ حمٚمد زمـ محزة ) طمط 

 ( 3/029محزة زمـ فمٚمرو ايمّمٌل ايمٔم٣مئذي )ضم٤م 

 ( 277محزة زمـ فمٚمغمة ) ك 

 (.0/625()دفم٣مء278( )ك 8/601محزة زمـ فمقن زمـ فمٌد اهلل زمـ فمتٌف اظمًٔمقدي ) ضم٤م 

 ( 269محزة زمـ نم٣مرضة زمـ حمٚمد زمـ فم٣ٌمس أزمق ؿم٣ميم٤م ايمٌٕمدادي.) خم٤م 

 (.4/603وم٣مؽمؿ أزمق فمامرة )جمٜمقل ضم٣مل()ضم٣مسمؿمحزة زمـ 

()شمٗم٥م شم٦ٌم وم٣ميمف اخلْمٝم٤م،وذىمره ايمٗمقاس دم ؾمٝمقطمف 045محزة زمـ وم٣مؽمؿ زمـ فمٌد ايمٔمزيز زمـ فمٌد اهلل أزمق فمٚمرو اإلَم٣مم )ت

 (.089( )ايمديمٝمؾ/8/08()طمط506ايمثٗم٣مت( )ومط

 (.4/602محزة زمـ َم٣ميمؽ زمـ محزة زمـ ؽمٖمٝم٣من إؽمٙمٚمل روى فمٛمف أزمقضم٣مسمؿ)ضم٣مسمؿ

 ( 4/603)ضم٣مسمؿ  -دم ايمتٗمري٤م – ٣ميمؽ زمـ رزمٝمٔم٥م ايم٣ًمفمدي إٞمِم٣مري هق أزمق أؽمٝمد ايم٣ًمفمدي ايمِمح٣ميبمحزة زمـ َم

 ( 279) ك  -سمٗمدم  -محزة زمـ حمٚمد أزمق ئمقم ايمزيدي : اؽمؿ صمده أمحد

 ( 05/646محزة زمـ حمٚمد زمـ أمحد أزمق ئمقم ايمٌزاز )فم٣ًمىمر 

احل٣مىمؿ وىم٣من َمـ طمٝم٣مر أهؾ ايمٌٝم٦م وأىمثرهؿ شمٛم٣مًء فمعم ايمِمح٣مزم٥م(  ًٛمل أزمق ئمعم ) أشمٛمك فمٙمٝمفاحلمحزة زمـ حمٚمد زمـ أمحد ايمزيدي 

 (.279( )ك 628( )ٞمٝم٣ًمزمقر/432)ت

 ( .247ؾم٣مب ٞمٓمٝمػ هم٣موؾ صقدم فم٣مرف زمْمرق احلدي٧م) خم٤م  -محزة زمـ حمٚمد زمـ زمحقل زمـ ومٌح٣من أزمق همتا اهلٚمذاين

 ( 05/644محزة زمـ حمٚمد زمـ صمٔمٖمر إٞمِم٣مري )فم٣ًمىمر 

 ( 05/643٘مل )فم٣ًمىمر محزة زمـ حمٚمد زمـ ضمًـ ايمٌٔمٙمٌ

 ( 4/605محزة زمـ حمٚمد زمـ طم٣ميمد زمـ ٞمجران َمقلم فمقم )ضم٣مسمؿ 

 (07/334( )ؽمغم 8/083محزة زمـ حمٚمد زمـ ؿم٣مهر ايمٌٕمدادي ايمدوم٣مق )صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ( )طمط 
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( 281( )ك 8/084( )وشمٗمف اخلْمٝم٤م ووشمٗمف احل٣مىمؿ وايمذهٌل( ) طمط 437محزة زمـ حمٚمد زمـ فم٣ٌمس ايمٌٕمدادي ايمٔمٗمٌل )ت 

 (.091ديمٝمؾ/)ايم

 ( 252محزة زمـ حمٚمد زمـ فمٌد ايمٔمزيز أزمق فمالء ايمرازي )خم٤م /

 ( .252هم٣موؾ ٞمٌٝمؾ ) خم٤م -ايمٔمزيز أزمق فمالء ايمرازي دمحزة زمـ حمٚمد زمـ فمٌ 

 ( 05/647محزة زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل اجلٔمٖمري أزمق ؿم٣ميم٤م ايمْمقد )روى فمٛمف مجع ( ) فم٣ًمىمر 

، ووم٣مل ايمِمقري: ىم٣من ضم٣مهمٓم٣ًم شمٌت٣ًم، ووم٣مل أزمق  احل٣مهمظ ) ضم٣مهمظ َمتٗمـ وم٣ميمف ايم٣ٌمصملمحزة زمـ حمٚمد زمـ فمقم اظمٌمي أزمق وم٣مؽمؿ ايم٘مٛم٣مين

ايمْم٣مهر: احل٣مهمظ ايمِمدوق، ووم٣مل ايمٔمْم٣مر: ىم٣من أضمد ضمٖم٣مظ احلدي٧م اظمُمٜمقريـ وأئٚمتف ايمثٗم٣مت اظمػمزيـ اظمٟمَمقٞمكم، ووم٣مل 

( 05/649)فم٣ًمىمر  (02/079 ) ؽمغم اظمٗمريزي: ىم٣من شمٗم٥م َمٟمَمقٞم٣ًم، ووم٣مل ايمذهٌل: مل ي٘مـ دم زَم٣مٞمف أضمٖمظ َمٛمف دم َمٌم(

 (.090)ايمديمٝمؾ/

( 8/081( )طمط 03/051( )وشمٗمف اخلْمٝم٤م ( )ؽمغم 416محزة زمـ حمٚمد زمـ فمٝمًك زمـ محزة أزمق فمقم ايم٘م٣مسم٤م اجلرصم٣مين )ت 

 ( 689)ؿم٤م 

 ( .244ـ ) خم٤م يص٣م-محزة زمـ حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ يقؽمػ أزمق ؽمٔمٝمد ايمُمح٣مَمل

 ( 090( )سمخ 4/605)ضم٣مسمؿ  –فمؿ ؽمٖمٝم٣من ايمثقري  –محزة زمـ َمنوق 

 ( 088( )سمخ 4/605محزة زمـ َمقؽمك زمـ أٞمس زمـ َم٣ميمؽ إٞمِم٣مري )ضم٣مسمؿ 

 ( 4/605محزة زمـ َمٝمٚمقن فمـ ٞم٣مهمع) ضم٣مسمؿ 

 ( 4/094( )يم٣ًمن 4/602محزة زمـ ه٣مين ايمرضمٌل ) جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( )ضم٣مسمؿ 

 (.240زمٗمٝم٥م ايم٣ًمده وإذاف زمٛمٝم٣ًمزمقر)خم٤م–محزة زمـ ه٥ٌم اهلل زمـ حمٚمد زمـ ضمًكم زمـ داود أزمق ايمٕمٛم٣ميؿ ضمًٛمل 

 ( 4/607محزة زمـ هٝمثؿ أزمق ٞمٔمٝمؿ ايمٌقؾمٛمجل )صدوق وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ () ضم٣مسمؿ 

 (4/094محزة زمـ واصؾ ايمٌٌمي فمـ ومت٣مدة ) جمٜمقل وم٣ميمف ايمٔمٗمٝمقم ( )يم٣ًمن 

 ( 4/400( )ؾمٝمخ 0/698أزمق ٞمٌم )ذىمر  محزة زمـ يًع زمـ حيٝمك ايمًٔمدي

( )وم٣مل ايمٖم٣مرد: احل٣مهمظ صمٙمٝمؾ َمُمٜمقر دم أهم٣مق 367( أو)ت368محزة زمـ يقؽمػ زمـ إزمراهٝمؿ أزمق وم٣مؽمؿ ايمًٜمٚمل )ت 

وىمت٤م ايم٘مثغم وصٛمػ اظمُم٣ميخ وإزمقاب ومجع ايمتِم٣مٞمٝمػ احل٣ًمن، ووم٣مل ايمذهٌل: احل٣مهمظ اظمحدث اظمتٗمـ اظمِمٛمػ، ووم٣مل 
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( 265اظم٘مثريـ، ووم٣مل ازمـ فمامد: ايمثٗم٥م احل٣مهمظ وىم٣من َمـ أئٚم٥م احلدي٧م ضمٖمٓم٣ًم وَمٔمرهم٥م وإسمٗم٣مٞم٣ًم( ) خم٤م  ايمًٚمٔم٣مين: أضمد احلٖم٣مظ

 (.55( )إحت٣مف/05/633( )فم٣ًمىمر 7/616ٞم٣ًمب( )ا4/640ٕ( )ؾمذرات ايمذه٤م07/329)ؽمغم

 ( 4/607محزة زمـ يقٞمس اظم٣مزين )ضم٣مسمؿ 

 ( 4/607ؿ ()ضم٣مسم4/093محزة ؾمٝمخ يمٙمٚمٕمغمة زمـ َمٗمًؿ ) جمٜمقل ضم٣مل ( )يم٣ًمن 

 ( 4/608محزة َمقلم فمروة ) ضم٣مسمؿ 

 (.025زمـ أيقب )جمٜمقل ضم٣مل( )نمرزم٣مء/ زمـ إزمراهٝمؿ محزة

 (.644زمـ َمقؽمك اهلٌقم: )فمٙمامء  اهلل ايم٘مٌغم زمـ فمٌد زمـ إدريس محزة

 (.412زمـ ىمٙمثقم ايمْمػمي أزمق ئمعم روى فمٛمف ازمـ فمدي )صمر زمـ إؽمامفمٝمؾ محزة

 (.645زمـ ضمٌٝم٤م اجلٜمٛمل: )فمٙمامء  زمـ زم٘مر محزة

 (.459زمـ ٞمٔمٝمؿ احليَمل َمٌمي )يقٞمس زمـ فمرايب محزة

 (.431زمـ فمقم ززمغمي )َمٌم  محزة

 (.454( فمٛمف ازمـ يقٞمس )يقٞمس417زمـ رزمٝمع اظمٌمي أزمق فمامرة ايمٖمغمي )ت زمـ فم٣ٌمس زمـ فمقم محزة

 (.453( )يقٞمس20زمـ فمقيٚمر إؽمٙمٚمل أزمق ص٣ميما )ت زمـ فمٚمرو محزة

 (.455زمـ فمٖمٝمػ ايمقراق )َمٌم  زمـ وم٣مؽمؿ محزة

 (.6/886زمـ ؿمٙم٥ٌم اهلروي )جمٜمقل ضم٣مل( )ضم٣ٌمن  زمـ حمٚمد محزة

 (.643زمـ فم٣ٌمس ايم٘مٛم٣مين: )فمٙمامء  زمـ فمقم زمـ حمٚمد محزة

 (.426( )يقٞمس039زمـ طمٙمٝمٖم٥م أزمق طمٙمٝمٖم٥م ايمرفمٝمٛمل َمٌمي )ت زمـ محٝمد زمـ هُم٣مم محزة

 (.340محٙم٥م زمـ حمٚمد )وومٝمؾ: خمٚمر( أزمق فمٌد اهلل ايمُم٣مَمل ايمٕمزي فمٛمف ايمْمػماين ونمغمه )إرؾم٣مد/

 ( 4/093( )يم٣ًمن 4/402محٙمف زمـ فمٌد ايمرمحـ وفمٛمف َمًٙمؿ أزمق ٞمي )وم٣مل ازمـ طمزيٚم٥م :يم٦ًم أفمرهمٜمام ( )ضم٣مسمؿ 

 ( 4/97محٚم٥م ايمٔمٌدي )ضم٤م 

 (.499محقد ايمٖمٗمٝمف )َمٌم 

 (.413محقي٥م اهلػما شم٣مين ايمدهًت٣مين )صمر

 ( 4/095هم٥م أمحد زمـ ؿم٣مهر أو ايمراوي فمٛمف ( )يم٣ًمن محقيف ايمًٚمرومٛمدي أزمق ضمٖمص )ذىمر يمف ايمذهٌل ضمديث٣ًم َمٛم٘مرًا ووم٣مل : هم٣مٔ
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 ( 4/093محقيف زمـ ضمًكم زمـ َمٔم٣مذ ايمٗمِم٣مر ) ٓ يقشمؼ زمف /وم٣ميمف ايمذهٌل ( )يم٣ًمن 

  ( .236َمًتقر )خم٤م  –محقيف زمـ فمقم زمـ حمٚمد زمـ محقيف أزمق حمٚمد ايمٌٝم٣مري 

 ( 4/646محٝمد أزمق ؽم٣ممل ؾمٝمخ ٓ زمـ فمٝمٛمف ) جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( )ضم٣مسمؿ 

 ( 4/646()ضم٣مسمؿ 6767أزمق ؽمٖمٝم٣من فمـ َمًٙمؿ زمـ أيب زم٘مره ) سمخ  محٝمد

 ( 4/611( )يم٣ًمن 4/646محٝمد إوزافمل فمـ أيب ايمدرداء َمرؽمؾ ) جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ()

 ( 6718()سمخ 4/646محٝمد ايمّمٌٔمل ايمٌٌمي ) ضم٣مسمؿ

 ( 4/611محٝمد ايمْمقيؾ )يم٣ًمن 

 ( 2/096محٝمد ايمٖم٣مرد أزمق اظمٙمٝما )ضم٤م 

 (  4/640()ضم٣مسمؿ 6/360ٔمرف ( )يم٣ًمن محٝمد ايمٖمزاري )ٓ ي

 (  6744( ) سمخ 4/646محٝمد ايم٘مٛمدي فمـ فم٣ٌمدة ) ضم٣مسمؿ 

 ( 4/640محٝمد اظمري )وم٣ميمف أزمق زرفم٥م :ٓ أفمرهمف ( )ضم٣مسمؿ 

 (.6/898( )ضم٣ٌمن 4/664محٝمد اظمزين فمـ أيب هريرة ونمغمه )روى فمٛمف اشمٛم٣من ووم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ جمٜمقل( )ضم٣مسمؿ 

 ( 2/090محٝمد زمـ أيب أمحد اخلٝم٣مط ) ضم٤م 

 (.312)حتٖم٥م/( 4/095( )يم٣ًمن  واحل٣مهمظ محٝمد زمـ أيب اجلقن اإلؽم٘مٛمدراين )ؤمٝمػ وم٣ميمف ايمدار ومْمٛمل

 ( 6/893()ضم٣ٌمن4/664()ضم٣مسمؿ 2/094)جمٜمقل ضم٣مل( )ضم٤م  –ويٗم٣مل مح٣مد  –محٝمد زمـ أيب ايمِمٔم٥ٌم َمديٛمل 

 ( 4/092()يم٣ًمن 4/660محٝمد زمـ أيب ضم٘مٝمؿ فمـ حيٝمك زمـ ئمٚمر )وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ :ٓ أفمرهمف ( )ضم٣مسمؿ 

 ( 4/660()ضم٣مسمؿ 674محٝمد زمـ أيب محٝمد ايمٌٌمي )شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم ( )ؾم٣م 

 ( 38محٝمد زمـ أيب محٝمد ايمتٕمٙمٌل )وم٣مل اخلْمٝم٤م :نمغم َمٔمروف ووم٣مل احل٣مهمظ جمٜمقل ( )ذيؾ 

 ( 4/660سمؿ محٝمد زمـ أيب دهرة سمٝمٚمل ) ضم٣م

 ( 4/664محٝمد زمـ أيب زي٣مد ايمِم٣مئغ ) ؾمٝمخ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( )ضم٣مسمؿ 

 ( 4/667()ضم٣مسمؿ 6701محٝمد زمـ أيب فمْم٣مء فمـ فمٌد اهلل زمـ فمٚمرو ) سمخ 

 ( 4/099محٝمد زمـ أضمؼ )إن مل ي٘مـ هق أزمق جمٙمز ٕضمؼ زمـ محٝمد أٞمٗمٙم٤م اؽمٚمف وإٓ همٚمجٜمقل ()يم٣ًمن 

 ( 237ص٣مئـ َمًتقر.) خم٤م  –ري محٝمد زمـ أمحد زمـ فمٌد اهلل أزمق وم٣مؽمؿ ايمٗم٣م
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 (.346محٝمد زمـ أمحد زمـ فمٌد اهلل زمـ أيب خمٙمد ايمٌزار ايمقاؽمْمل )جمٜمقل ضم٣مل( )إرؾم٣مد/

 ( 4/095محٝمد زمـ زمحر )يم٣ًمن 

 محٝمد زمـ زمُمغم زمـ حمرر ) جمٜمقل ضم٣مل( 

( )ضم٤م 4/095محٝمد زمـ زم٘مر فمـ حمٚمد زمـ ىمٔم٤م )وم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن : ئمتػم ضمديثف إذا مل ي٘مـ دم إؽمٛم٣مده ؤمػ ( )يم٣ًمن 

2/090 ) 

 (609()ضم٣مسمؿ 4/095محٝمد زمـ صم٣مزمر ايمرواد ) جمٜمقل ضم٣مل ()يم٣ًمن 

 ( 4/609( )ضم٣مسمؿ 6717محٝمد زمـ صمٌغم َمقلم ازمـ فم٣ٌمس ) سمخ 

 ( 2/094( )ضم٤م 4/661)ضم٣مسمؿ   () جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ -وفمٛمد ازمـ ضم٣ٌمن  ازمـ أيب زيد –رزمد اجلٔمٖمري أمحٝمد زمـ ضم٣ٌمن زمـ 

 ( 05/677محٝمد زمـ ضمًـ زمـ فمٌد اهلل أزمق ضمًـ ايمقراق ) روى فمٛمف مج٣مفم٥م ( )فم٣ًمىمر 

 ( .226محٝمد زمـ ضمًكم زمـ محٝمد َمـ ده٣مه ايمرصم٣مل ) خم٤م 

 ( 4/092()يم٣ًمن4/661محٝمد زمـ ضم٘مؿ احلرر ايمٌٌمي )َمٛم٘مر احلدي٧م صمدًا وم٣ميمف ازمـ ضم٣ٌمن ( )ضم٣مسمؿ 

 محٝمد زمـ ضمٝم٣من :صقازمف ضم٣ٌمن سمٗمدم 

 ( 6/894()ضم٣ٌمن4/092رومٛمدي ) جمٜمقل وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ( )يم٣ًمن محٝمد زمـ رزمٝمع ايمًٚم 

، ووم٣مل فمثامن زمـ ()ىمذزمف ازمـ َمٔمكم وسمرىمقه658)ت  َمديمس محٝمد زمـ رزمٝمع زمـ محٝمد زمـ َم٣ميمؽ أزمق ضمًـ ايمٙمخٚمل اخلزاز ايم٘مقدم

سمٔمرف زم٣ميمٗمدَم٣مء  أيب ؾمٝم٥ٌم: أٞم٣م أفمٙمؿ ايمٛم٣مس زمحٚمٝمد زمـ ايمرزمٝمع: ىم٣من شمٗم٥م يم٘مٛمف يديمس، ووم٣مل اخلٙمٝمقم: ؿمٔمٛمقا فمٙمٝمف دم أضم٣مديثف

 (.317)حتٖم٥م/( 4/097()يم٣ًمن 8/096( )طمط 4/661( )ضم٣مسمؿ  همرواه٣م فمـ هُمٝمؿ

 ( 4/660()ضم٣مسمؿ 6715محٝمد زمـ رزمٝمٔم٥م ايمٗمرر ) سمخ 

 محٝمد زمـ روَم٣من :هق ازمـ فمٗم٥ٌم زمـ روَم٣من 

 ( 4/666محٝمد زمـ رويامن فمـ ضمج٣مج زمـ أرؿمٟمة ) ضم٣مسمؿ 

 .(05/684محٝمد زمـ زي٣مد فمـ فمٚمر زمـ فمٌد ايمٔمزيز ) فم٣ًمىمر 

 (8/026محٝمد زمـ ؽمٔمٝمد زمـ أيب دفمٙم٨م أزمق نم٣مٞمؿ )طمط 

  (.4/097محٝمد زمـ ؽمٔمٝمد زمـ زمخت٣مر اظمٔمتزرم  )يم٣ًمن

 (4/097()يم٣ًمن 4/664محٝمد زمـ ؽمٔمٝمد زمـ فم٣مص ايمٔم٣ميص ) جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( )ضم٣مسمؿ 
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 ( 4/664()ضم٣مسمؿ 6768محٝمد زمـ ؽمٙمٝمامن فمـ جم٣مهد ) سمخ 

  (2/094محٝمد زمـ ؽمقيد أزمق ؽمقيد )ضم٤م 

 ( 280محٝمد زمـ ص٣ميما ) ك 

 ( 8/026محٝمد زمـ ص٣ٌمح َمقلم اظمٛمِمقر ) طمط 

 ( 4/098محٝمد زمـ فمٌد ايمرمحـ ايم٘مقدم )ٓ ئمرف /وم٣ميمف ايمذهٌل ( )يم٣ًمن 

 ( 4/098يم٣ًمن )محٝمد زمـ فمٌد ايمرمحـ فمـ أزمٝمف فمـ صمده ) جمٜمقل وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ( 

 ( 4/663()ضم٣مسمؿ 2/096محٝمد زمـ فمٌد اهلل إصؿ )شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم ونمغمه ( )ضم٤م 

 (4/663محٝمد زمـ فمٌد اهلل ايمثٗمٖمل ) ضم٣مسمؿ 

 ( 6741محٝمد زمـ فمٌد اهلل ايم٘مٛمدي ) سمخ 

 (4/663محٝمد زمـ فمٌد اهلل اظمدين ) جمٜمقل ضم٣مل ()ضم٣مسمؿ 

 ( 8/092محٝمد زمـ فمٌد اهلل اظمٛم٘مدري )ضم٤م 

 ( 4/098اهلل زمـ فمٚمرو ( )يم٣ًمن أو فمٚمر فمـ أٞمس )وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ :جمٜمقل وصقازمف : فمـ فمٌد  –محٝمد زمـ فمٌد اهلل زمـ فمٚمرو 

 -يٟميت-( وصقازمف فمـ فمٌد اهلل زمـ فمٚمرو4/644محٝمد زمـ فمٌد اهلل زمـ فمٚمرو ) جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( )ضم٣مسمؿ 

 ( 4/665( )ضم٣مسمؿ 6732محٝمد زمـ فمٌد اهلل زمـ وه٤م اظمٌمي ) سمخ 

 (6769محٝمد زمـ فمٌد اهلل فمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ أيب فمقف )جمٜمقل ضم٣مل ( )سمخ 

 ( 6705محٝمد زمـ فمٌٝمد اهلل ايم٘مقدم فمـ أزمٝمف ) جمٜمقل ضم٣مل () ىمٟمٞمف ازمـ فمٌٝمد اظمتٗمدم ( )سمخ 

 محٝمد زمـ فمٌٝمد اهلل زمـ رزمٝمع :هق ازمـ رزمٝمع ازمـ محٝمد سمٗمدم 

 ( 649( )سمؿ 4/662محٝمد زمـ فمٌٝمد فمـ أزمٝمف ) جمٜمقل ضم٣مل ( ضم٣مسمؿ 

 محٝمد زمـ فمٌٝمد فمـ شم٣مزم٦م ) جمٜمقل ( 

 ( 4/662( )ضم٣مسمؿ  0719)سمخ  –هق ازمـ رَم٣مون   -ايمٖمٙمًْمٝمٛملويٗم٣مل  –محٝمد زمـ فمٗم٥ٌم ايمٗمرر 

 ( 05/685( )فم٣ًمىمر 4/662()ضم٣مسمؿ 631محٝمد زمـ فمٗم٥ٌم زمـ روَم٣من زمـ زرارة أزمق ؽمٛم٣من ايمٖمزاري ) جمٜمقل ضم٣مل ( )سمؿ 

 ( 430محٝمد زمـ فمالء زمـ أيب وه٤م ) وشمٗمف ايمٔمجقم ( )فم٨م /

 ( 4/099محٝمد زمـ فمالء فمـ أٞمس )ٓ يِما ضمديثف وم٣ميمف إزدي( )يم٣ًمن 
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 ( 4/667محٝمد زمـ فمالء فمـ حمٚمد اظمِمٙمقب)ص٣ميما احلدي٧م وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( )ضم٣مسمؿ 

 ( 636()سمؿ 6764محٝمد زمـ فمقم ايمروم٣مر ) سمخ 

زمٟمس زمف . ووم٣مل ايمدار ومْمٛمل : ٓ يًتٗمٝمؿ ضمديثف وٓ حيت٨م زمف ()يم٣ًمن  محٝمد زمـ فمقم ايمٔمٗمٝمقم أزمق فم٘مرؾم٥م )وم٣مل أزمق زرفم٥م : ٓ

4/099 ) 

 ( 4/098فمـ ازمـ هلٝمٔم٥م )وم٣مل ازمـ َمٔمكم :يمٝمس ضمديثف زمُمٝمئ ( )يم٣ًمن محٝمد زمـ فمقم ايم٘مقدم 

 (233محٝمد زمـ فمقم زمـ حمٚمد زمـ أمحد ايمروي٣مين ) وشمٗمف ايمٖم٣مرد ( )خم٤م 

( وم٣ميمف ايمٖم٣مرد ) ديـ ص٣مئـ شمٗم٥م حم٤م يمٙمحدي٧م وأهٙمف –محٝمد زمـ فمقم زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ َمقؽمك أزمق وم٣مؽمؿ ايمالؽم٘مل ايمروي٣مين 

 ( .233) خم٤م 

 (4/098 زمـ ه٣مرون ايمٗمٝمز )ىمذزمف احل٣مىمؿ ( )يم٣ًمن محٝمد زمـ فمقم

 ( 4/667()ضم٣مسمؿ 286محٝمد زمـ فمٝم٣مش ايمرَمقم أزمق ضمًـ )صدوق وم٣ميمف ازمـ أيب ضم٣مسمؿ ( )ك 

 ( 05/689محٝمد زمـ همّم٣ميم٥م زمـ فمٌٝمد إٞمِم٣مري )فم٣ًمىمر 

 (8/027محٝمد زمـ همٝمد زمـ محد ايمتٚمٝمٚمل اخلُم٣مب ) طمط 

 (8/092محٝمد زمـ وم٣مؽمؿ زمـ محٝمد ايمزهري )ضم٤م 

 ) جمٜمقل (  –ويٗم٣مل فمٌٝمد –د زمـ ومٔمٗم٣مع محٝم

 ( 4/099محٝمد زمـ َم٣ميمؽ ايمٙمخٚمل )ؤمٖمف ازمـ َمٔمكم وأزمق زرفم٥م وازمـ فمدي ( )يم٣ًمن 

)صدوق وم٣ميمف ؾمغمويف، ووم٣مل ايمذهٌل:  -ازمـ َمٟمَمقن  -زمـ راهمع ايمٗمٝمز اهلٚمذاين ايمٛمحقي أزمق نم٣مٞمؿ  زمـ محٝمد محٝمد زمـ َمٟمَمقن

 (.08/9ايمُمٝمخ ايمٔم٣ممل ايمِم٣مدق( )ؽمغم 

 ( 8/021محٝمد زمـ َم٣ٌمرك ) طمط 

 ( 4/611محٝمد زمـ حمٖمقظ )يم٣ًمن 

 ( 8/027محٝمد زمـ حمٚمد زمـ ضمًكم زمـ محد أزمق ضمًـ ايمٙمخٚمل )طمط 

 ( 05/699محٝمد زمـ حمٚمد زمـ ٞمي ايمٌٔمٙمٌ٘مل )روى فمٛمف مج٣مفم٥م () فم٣ًمىمر 

 .(4/668()ضم٣مسمؿ 6730محٝمد زمـ خمراق إٞمِم٣مري ) سمخ 

  (.319)حتٖم٥م/محٝمد زمـ َمدرك )وم٣مل احل٣مهمظ: جمٜمقل( 
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 ( 4/669()ضم٣مسمؿ 05/416محٝمد زمـ َمًٙمؿ ايمٗمرر ايمدَمُمٗمل أزمق فمٌد اهلل )فم٣ًمىمر 

 ( .283()ك٥م:إؽمٛم٣مد َمٓمٙمؿ ٓ سمٗمقم زمف ضمج دم ؽمٛمد هذا همٝمف محٝمد زمـ َمٔم٣مذ ايمٝمُم٘مري ) وم٣مل ايمذهٌل

 (286محٝمد زمـ َمٛمٜم٤م زمـ ضم٣مرشم٥م ايمْم٣مئل سم٣مزمٔمل)ك 

 ( 05/413محٝمد زمـ َمٛمٝم٥م ايمٙمخٚمل )فم٣ًمىمر 

 (6716وومٝمؾ هق ايمِمٕمغم َمـ رصم٣مل ايمتٗمري٤م ( )سمخ –ع اظمدين محٝمد زمـ ٞم٣مهم

 ( 3/032محٝمد زمـ ٞمٔمامن زمـ زمُمغم إٞمِم٣مري ) ضم٤م 

 ( 6708محٝمد زمـ ٞمٔمٝمؿ ) سمخ 

 محٝمد زمـ ه٣مرون اظمِمٝميص : صقازمف أمحد 

 ( 05/415محٝمد زمـ هُم٣مم أزمق ه٣مؾمؿ ايمٔمٛمز ايمدارين ) جمٜمقل ضم٣مل( )فم٣ًمىمر 

 ( 5/419ي )ؽمغم محٝمد زمـ هالل زمـ ٞمٌم ايمٔمدوي ايمٌٌم

 ( 4/611محٝمد زمـ هالل فمـ يزيد زمـ ه٣مرون ) جمٜمقل وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ( )يم٣ًمن 

 ( 676( )ؾم٣م 4/640محٝمد زمـ ئمٗمقب زمـ ي٣ًمر ) شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ إؽمح٣مق ( )ضم٣مسمؿ 

 (282( ) ك 410محٝمد زمـ يقٞمس زمـ ئمٗمقب ايمزي٣مت ) جمٜمقل ضم٣مل ( )ت 

 ( 4/644أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ و أٞمس ) جمٜمقل وم٣ميمف  محٝمد صح٤م ازمـ فمٚمر فمـ ازمـ فمٚمر

 ( 6743محٝمد َمقلم زمٛمل فمجؾ فمـ إزمراهٝمؿ ) سمخ 

 ( 502محٝمد َمقلم فمٖمراء ) ومط 

 (.649زمـ ؽمٜمؾ: )فمٙمامء  ايمرمحـ زمـ فمٌد زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ محٝمد زمـ أمحد محٝمد

 ( 305محٝمؾ زمـ فمٚمرو ) سمخ 

 زمـ حمٚمد(. احلٛم٣مئل )هق أزمق ضمًـ فمقم

 ( 8/607يب ) ضم٤م اضمٛم٣من زمـ ديٛم٣مر إفمر

 ( 6/366ضمٛم٣من زمـ ؽمدير زمـ ضم٘مٝمؿ ايمِمغمدم )ؾمٝمٔمل ( )ذىمر يمف َمٛم٣مىمغم ()يم٣ًمن 

 ( 4/610ضمٛم٣مٞمف زمـ أيب َمٔم٣موي٥م)ؾمٝمٔمل ( )يم٣ًمن 

  ( .239ٞمزيؾ نمزسمف َمُمٜمقر َمٔمروف) خم٤م  -ضمٛمٌؾ زمـ أمحد زمـ ضمٛمٌؾ أزمق فمٌد ايمرمحـ ايمٖم٣مرد
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ويمف  ، ووم٣مل ايمذهٌل:يمف ايمدار ومْمٛمل ووم٣مل اخلْمٝم٤م شمٗم٥م شم٦ٌم()صدوق وم٣م674ضمٛمٌؾ زمـ إؽمح٣مق زمـ ضمٛمٌؾ زمـ هالل أزمق فمقم)ت 

  (.04/50)ؽمغم (8/682فمـ أمحد نمرائ٤م()طمط 

 ( 6/366ضمٛمٌؾ زمـ ديٛم٣مر فمـ فمٚمرو زمـ فمٌد ايمٔمزيز )يم٣ًمن 

 ( 6/366( )يم٣ًمن 4/413ضمٛمٌؾ زمـ فمٌد اهلل ايمٌٌمي ) جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( )ضم٣مسمؿ 

 ( 332( )سمخ 3/094ضمٛمتػ زمـ ؽمجػ فمـ ازمـ فمٚمر ) ضم٤م 

 (4/690( )ضم٣مسمؿ 435ضمٛمش ايمٔمٌدي )سمخ 

 ( 4/57( )هتذي٤م 438ضمٛمش زمـ فمقم َمٌمي )وشمٗمف أزمق زرفم٥م وئمٗمقب وايمٔمجقم ()فم٨م /

 (.423زمـ َمرشمد اجلٜمٛمل )يقٞمس ضمٛمش

 (.4/631()ضم٣مسمؿ020ضمٛمٓمٙم٥م أزمق طمٙمدة زمٌمي )جمٜمقل ضم٣مل()سمخ

 (.054صح٣ميب( )سمخضمٛمٓمٙم٥م إٞمِم٣مري َمـ أهؾ وم٣ٌم)

 (.4/616)يم٣ًمن -وهق ازمـ فمٌد ايمرمحـ ايمٗم٣مص – (وم٣مل ازمـ َمٔمكم: ٓ ي٘مت٤م ضمديثف)ضمٛمٓمٙم٥م ايمتٝمٚمل 

 (.4/630()ضم٣مسمؿ059)سمخ -وومٝمؾ فمـ فمٚمر –ضمٛمٓمٙم٥م ايمُمٝم٣ٌمين فمـ ازمـ فمٚمر 

 (.4/636()ضم٣مسمؿ028ضمٛمٓمٙم٥م ايمّمٌل ىمقدم فمـ مح٣مد )سمخ

 (.8/618ضمٛمٓمٙم٥م زمـ أيب صٖمٝم٥م )ضم٤م

 (.4/634()ضم٣مسمؿ029ِم٥م ايمًٔمدي ايمٌٌمي )سمخضمٛمٓمٙم٥م زمـ شمٜمالن زمـ ومٌٝم

 (.05/460ضمٛمٓمٙم٥م زمـ صمقيف ايم٘مٛم٣مين )فم٣ًمىمر

 (.4/636()ضم٣مسمؿ052ضمٛمٓمٙم٥م زمـ ؽمػمة زمـ َمًٝم٤م ايمٖمزاري ىمقدم )سمخ

 (.4/610ضمٛمٓمٙم٥م زمـ ؽمٙمٚم٥م )ٓ ئمرف وم٣ميمف ايمذهٌل()يم٣ًمن

 (.05/441ضمٛمٓمٙم٥م زمـ صٖمقان ايم٘مٙمٌل )فم٣ًمىمر

 (.4/610()يم٣ًمنضمٛمٓمٙم٥م زمـ فم٣مَمر ايمٔمٛمػمي)جمٜمقل وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل

ٕمغمة )وم٣مل ازمـ َمٔمكم: ٓ ي٘مت٤م ضمديثف( اظم قضمٛمٓمٙم٥م زمـ فمٌد ايمرمحـ ايمٗم٣م  ايمتٚمٝمٚمل ايمٗم٣مص أزم

 (.4/616)يم٣ًمن4/636((ضم٣مسمؿ663)ؾم٣م

 (.438( )صف/480ضمٛمٓمٙم٥م زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ ضمٛمٓمٙم٥م إَمقي أزمق وم٣مؽمؿ إٞمديمز ضمدث فمٛمف ايمِم٣مضم٣ٌمن )ت 
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 (.058()سمخ٣4/631من )ضم٣مسمؿويٗم٣مل أزمق ومٛم -أو أزمق حمٚمد -ضمٛمٓمٙم٥م زمـ ومٛم٣من

 (.301ضمٛمٓمٙم٥م زمـ ٞم٣ٌمسمف اجلٔمٖمل فمـ فمٚمر )ٓ ئمرف ضم٣ميمف وم٣ميمف احل٣مهمظ( )حتٖم٥م/

 (.635()سمؿ4/631فمـ فمٚمر )ضم٣مسمؿ -أو ايمٔمٛمزي -ضمٛمٓمٙم٥م زمـ ٞمٔمٝمؿ ايمٕمٛمقي

 (.456ضمٛمٓمٙم٥م ىمقدم )ٓ زمٟمس زمف وم٣ميمف ايمٔمجقم()فم٨م/

 (.4/616ضمٛمٓمٙم٥م وايمد إزمراهٝمؿ )وم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن: ٓ أدري َمـ هق()يم٣ًمن

 ( 669احلٛمٓمقم فمـ ؾمداد زمـ أوس ) جمٜمقل وم٣ميمف ايمدار ومْمٛمل ( ) ذيؾ 

 (.071زمـ ؿم٣مرق اظمٗمري اظمٕمريب )نمرزم٣مء/ ضمٛمقس

 (.321ضمٛمٝمذ زمـ ؽمٖمٝم٣من فمـ أيب هريرة )سمخ

 (.05/443ضمٛمٝمػ زمـ رزم٣مب إٞمِم٣مري )وم٣مل ازمـ فم٣ًمىمر صح٣ميب( )فم٣ًمىمر

 (.2/382ضمٛمٝمػ زمـ يرزمقع )ضم٤م

 (.8/684ضمٛمٝمٖم٥م زمـ َمرزوق أزمق ضمًـ )طمط

 (.49( )جمٜمقل ضم٣مل( )دٞمٝمن ص214زمـ ؽمٔم٣مدة ايمرص٣مدم أزمق فمقم ايمٌٕمدادي )ت زمـ همرج اهلل زمـ فمٌد ؾٝمضمٛم

 (.4/682()ضم٣مسمؿ420ضمٛمكم زمـ أيب َمٕمغمة َمديٛمل )سمخ

 (.421()سمخأيتضمٛمكم صمد اظم٣ًمىمكم أدرك ايمِمح٣مزم٥م)جمٜمقل ضم٣مل( )ىمٟمٞمف 

 (.4/682()ضم٣مسمؿ3/082ضمٛمكم َمقلم ايمُم٣مَمٝمكم )ضم٤م

 (.4/616ل )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )يم٣ًمنضمقاري زمـ زي٣مد ايمٔمت٘م

()فمٛمف 640ضمقشمرة زمـ أذس زمـ فمقن زمـ جممم أزمق فم٣مَمر ايمٌٌمي )ت

 (.6/911()ضم٣ٌمن4/684()ضم٣مسمؿ637()سمؿ01/228مجع()ؽمغم

 (.05/442ضمقشمرة زمـ ؽمٜمؾ أزمق َمثٛمك ايم٣ٌمهقم )فم٣ًمىمر

 (.070زمـ ؽمٜمؾ )ىم٣من أَمغم ؽمقء ؽمٖم٣مك يمٙمدَم٣مء( )نمرزم٣مء/ ضمقشمرة

 زمـ ؽمٜمؾ ايم٣ٌمهقم.زمـ ؽمٜمٝمؾ: هق ا ضمقشمرة

 (.4/616()يم٣ًمن6/680ضمقؾم٤م أزمق ضمًـ ايمٔمٛمػمي زي٣مد فمـ يزيد ايمروم٣مر)جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ

 (.05/437ضمقؾم٤م ايمٖمزاري دَمُمٗمل )زمـ فم٣ًمىمر
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 (.4/681()ضم٣مسمؿ432()سمخ454ضمقؾم٤م زمـ ؽمٝمػ أزمق روح ايمً٘مً٘مل اظمٔم٣مهمري )وشمٗمف ايمٔمجقم()فم٨م

 (.638()سمؿ05/436إهل٣مين )فم٣ًمىمر -احلٚمغميازمـ فمٚمرو  -ويٗم٣مل ؿمحٚم٥م -ضمقؾم٤م زمـ ؿمخٝم٥م

 (.4/616زمخػم َمٛم٘مر وهمٝمف صمٜم٣ميم٥م وم٣ميمف ايمذهٌل()يم٣ًمن)ضمقؾم٤م زمـ فمٌد ايم٘مريؿ فمـ فمٌد اهلل زمـ واومد 

 (.4/680()ضم٣مسمؿ439ضمقؾم٤م وايمد فمقام زمـ ضمقؾم٤م ايمقاؽمْمل وفمٛمف ازمٛمف )سمخ

 (.403()سمخ4/688ضمقط زمـ فمٌد ايمٔمزي فمـ ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ )ضم٣مسمؿ

 (.4/688()ضم٣مسمؿ407زمـ فمٌد اهلل زمـ راهمع ايمٔمٌدي )شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم()سمخضمقط 

 (.4/688ضمقط زمـ يزيد )جمٜمقل ضم٣مل()ضم٣مسمؿ

 (.409ضمقط فمـ إزمراهٝمؿ )سمخ

 (.4/616ضمقط ىمقدم فمـ زيد زمـ أرومؿ )وم٣مل ايمٌخ٣مري: ضمديثف َمٛم٘مر()يم٣ًمن

 (.05/422ضمقي زمـ فمقم ايمً٘مً٘مل)فم٣ًمىمر

 (.05/427ضمقي زمـ َم٣مٞمع )فم٣ًمىمر

 (.076زمـ َمٔم٣مذ ايمٔمذري )نمرزم٣مء/ قىزمـ ضم ضمقى

 (.691()ؿم٤م05/423()فم٣ًمىمر344ضمقي٦م زمـ أمحد زمـ أيب ضم٘مٝمؿ ايمٗمرر )فمٛمف مج٣مفم٥م( )إرؾم٣مد/ 

 (.425زمـ زيد َمٌمي )يقٞمس ضمقي٦م

 (.4/415()ضم٣مسمؿ2/632ضمقيرث زمـ أٞمٚمر ىمقدم )ضم٤م

 (.311)سمخ/ -هق ايمذي زمٔمده –ضمقيرث زمـ دزم٣مب فمـ فمٚمر 

 (.4/413فمٚمر)ضم٣مسمؿضمقيرث زمـ ذي٣مب َمديٛمل فمـ 

 (.310()سمخ4/45)ضم٣مسمؿ -أو أٞمامر -ضمقيرث زمـ ٞمٝم٣مر

 ازمـ فمٌٝمد(. هقايمُم٣مَمل )شمٗم٥م() دضمل أزمق فمٌٝم

 (.4/675)ضم٣مسمؿ وصقازمف أزمق فمٌٝمد( (ضمل زمـ فمٌٝمد ؾم٣مَمل ص٣مضم٤م ؽمٙمٝمامن زمـ فمٌد اظمٙمؽ )شمٗم٥م وم٣ميمف أزمق زرفم٥م

 (.4/672()ضم٣مسمؿ409ضمل زمـ َم٣ميمؽ فمـ فمٌد اهلل زمـ فمٚمرو )سمخ

 (.4/672اظمٔم٣مهمري )ضم٣مسمؿضمل زمـ َم٣مٞمع 

 (.4/672ويٗم٣مل: َمقه٤م زمـ حيٝمك )ضم٣مسمؿ -ضمل زمـ َمقه٤م
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 (.478()يقٞمس4/675ضمل زمـ يزيد اخلقٓين اجلٔمقم ؾم٣مَمل فمـ أيب ذر)جمٜمقل ضم٣مل( )ضم٣مسمؿ

 (.4/673ضمل زمـ ئمعم زمـ أَمٝم٥م ايمثٗمٖمل يامين )ضم٣مسمؿ

 (.472زمـ ٞم٣مذة اظمٜمري )يقٞمس زمـ يمٗمٝمط ضمل

 (.073ء/( )نمرزم٣م411زمـ َمْمٜمر ايمٙمٌغمي )ت ضمل

 (.4/637ضمٝم٣من أزمق ؽمٔمٝمد ايمتٝمٚمل )ضم٣مسمؿ

 (.05/474( )فم٣ًمىمر4/633()ضم٣مسمؿ289ضمٝم٣من أزمق ٞمي إؽمدي )شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم()ك 

 (.83()زوائد4/632ضمٝم٣من إفمرج )شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم()ضم٣مسمؿ

 (.4/634()ضم٣مسمؿ616)سمخ(ضمٝم٣من إٞمِم٣مري )صح٣ميب

  .ضمٝم٣من ايم٣ٌمرومل: هق ازمـ إي٣مس

 .ـ ؽمٙمٝمامنضمٝم٣من اجلٔمٖمل : هق ازم

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من رصمالً ص٣محل٣ًم زاهدًا ورفم٣ًم شمٗم٥م دم ديٛمف وفمٗمٙمف( )صف/ 380ضمٝم٣من ايمزاهد أزمق زم٘مر ايمٗمرؿمٌل )ت 

433.) 

 (.4/633ضمٝم٣من ايمًٙمٚمل فمـ ازمـ فمٚمر )شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم()ضم٣مسمؿ

 (.4/638ضمٝم٣من ايمِم٣مئغ فمـ أيب زم٘مر )ضم٣مسمؿ 

 (.4/638()ضم٣مسمؿ605ضمٝم٣من زمـ أيب صمٌٙم٥م ايمٗمرر )سمخ

 (سمٗمدم.4/64()يم٣ًمن4/637ضمٝم٣من زمـ أيب ؽمٙمٚمك )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ

 (.4/633()ضم٣مسمؿ452()فم٨موازمـ َمٔمكم ضمٝم٣من زمـ إي٣مس ايم٣ٌمرومل ايمقاؽمْمل )وشمٗمف ايمٔمجقم

 (.8/683()طمط4/638()ضم٣مسمؿ6/068ضمٝم٣من زمـ زممم أزمق زممم إؽمدي ايمّمٌل )روى فمٛمف مج٣مفم٥م()ؾمٝمخ

 (.4/633زمٟمس زمف وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم()ضم٣مسمؿضمٝم٣من زمـ صمحدر أزمق ايمًٚمكم ايمْم٣مئل )ٓ 

 (.4/634()ضم٣مسمؿ3/070ضمٝم٣من زمـ ضم٣مرث أزمق فمٗمٝمؾ )ضم٤م

 (.4/614()يم٣ًمن05/428ذهٌل()فم٣ًمىمر/ايمضمٝم٣من زمـ ضمجر فمـ أيب ايمٕم٣مدي٥م اظمزين )ٓ يدري َمـ ذا 

 (.0/410ضمٝم٣من زمـ ضمٛمٓمٙم٥م زمـ ؽمقيد إؾمٜمقم )ذىمر

 (.457( )فم٨م687()ؾم٣م4/635ونمغمه()ضم٣مسمؿضمٝم٣من زمـ ؽمٙمامن اجلٔمٖمل )شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم 
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 (.4/6301()ضم٣مسمؿ619()سمخ455ضمٝم٣من زمـ ذيا اظمٌمي فم٣مَمؾ فمٚمر زمـ فمٌد ايمٔمزيز )وشمٗمف ايمٔمجقم()فم٨م/

 (.4/635()ضم٣مسمؿ301ضمٝم٣من زمـ وٚمرة ايم٣ٌمهقم )سمخ

 (.4/614ضمٝم٣من زمـ فمٌد اهلل زمـ ضمٝم٣من أزمق صمٌٙم٥م ايمدارَمل )ىمذزمف ايمٖمالد()يم٣ًمن

 (.4/632()ضم٣مسمؿ4/614اظمروزي)جمٜمقل/ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()يم٣ًمن -اهللأو فمٌد  –ضمٝم٣من زمـ فمٌٝمد اهلل 

ضمٝم٣من زمـ فمٌٝمد اهلل زمـ زهغم ايمٔمدوي )وم٣مل ازمـ فمدي: فم٣مَم٥م ضمديثف أهمراد اٞمٖمرد هب٣م ووم٣مل ايمٌٝمٜمٗمل: سم٘مٙمٚمقا همٝمف ووم٣مل ايمٌخ٣مري: 

 (.4/613ذىمر صٙم٦م َمٛمف آطمتالط ووم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: صدوق()يم٣ًمن

 (.3/076ضمٝم٣من زمـ ىمري٤م )ضم٤م

 (.2/641ـ خم٣مرق )ضم٤مضمٝم٣من زم

 (.4/632ضمٝم٣من زمـ َمرشمد أزمق دٓن )ضم٣مسمؿ

 (.4/634ضمٝم٣من زمـ َمٙم٥م )يٗم٣مل يمف صحٌف()ضم٣مسمؿ

 (.4/638ضمٝم٣من زمـ ٞم٣مهمع زمـ صخر زمـ صمقيري٥م ايمٛمٚمغمي )ضم٣مسمؿ

 (.05/429ضمٝم٣من زمـ ٞم٣مهمع َمقلم زمٛمل ٞمٌم )فم٣ًمىمر

 (.4/635()ضم٣مسمؿ3/076()ضم٤م05/471ضمٝم٣من زمـ وزمرة اظمري )جمٜمقل ضم٣مل()فم٣ًمىمر

 (.607)سمخيمٔمٙمف ازمـ َمرشمد ـ يزيد أزمق دٓن ضمٝم٣من زم

 (.603()سمخ4/637ضمٝم٣من صمد ازمـ أزمجر )ضم٣مسمؿ 

 (.4/613()يم٣ًمن05/476ذهٌل()فم٣ًمىمرايمضمٝم٣من فمـ أم ايمدرداء )ٓ يدري َمـ هق/ 

 (.4/638ضمٝم٣من فمـ ومْمـ زمـ ومٌٝمِم٥م )ضم٣مسمؿ

 (.4/613ضمٝم٣من وايمد ٞمزار )سمرىمف إزدي()يم٣ًمن

( يمف ىمت٣مب دم سم٣مريخ ومرؿم٥ٌم )ووصٖمف 329َمقٓهؿ ايمٗمرؿمٌل أزمق َمروان )ت زمـ ضمٝم٣من إَمقي  زمـ ضمًكم زمـ طمٙمػ ضمٝم٣من

 (.435( )صف/329)ت  (08/471ايمٕم٣ًمين زم٣ميمِمدق وأشمٛمك فمٙمٝمف ازمـ فمقن ووم٣مل ايمذهٌل: اإلَم٣مم اظمحدث( )ؽمغم 

 (.648زمـ َمٛمغم ايم٘مٛمدي: )فمٙمامء  زمـ وم٣مؽمؿ ضمٝم٣من

 (.8/682ضمٝم٥م زمـ فمٌد اهلل اظمروزي )ضم٤م

 (.4/613قدم)ؤمٖمف فمٝم٣مض()يم٣ًمنضمٝمدر زمـ حيٝمك اجلٌقم ايمِم
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 (.8/676ضمٝمدرة زمـ إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد أزمق فمٚمرو ايمداري وهق إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ )وشمٗمف ايمدارومْمٛمل()طمط

 (.05/478ضمٝمدرة زمـ أمحد إٞمِم٣مري )فم٣ًمىمر

 ( 05/679ضمٝمدرة زمـ ضمًـ إؿمرازمٙمز ) فم٣ًمىمر 

 ( 05/481ضمٝمدرة زمـ ضمًكم اظم٠ميد ) فم٣ًمىمر 

 ( 8/674) طمط ضمٝمدرة زمـ فمٚمر ايمرٞمدوردي 

 (.4/613ضمٝمدرون زمـ فمٌد اهلل أزمق ضمٝمدة ايمقاؽمْمل )وم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن : يٕمرب()يم٣ًمن

 (.8/607ضمٝمدون زمـ فمٌد اهلل ايمقاؽمْمل )ضم٤م

 (.05/484ضمٝمقئؾ زمـ ٞم٣مذي اظمٌمي )فم٣ًمىمر

 (.471زمـ يمٗمٝمط ايمتجٝمٌل )يقٞمس زمـ ضمجٝم٥م ضمٝمقة

 (.476( )يقٞمس635زمـ ؽمٚما ايمٙمخٚمل أزمق زمدر )ت زمـ ؿمٙمؼ ضمٝمقة

 (.074فم٣ٌمد ايمٙمخٚمل )نمرزم٣مء/ زمـ ضمٝمقة

 (.474زمـ َمرشمد ايمتجٝمٌل )يقٞمس ضمٝمقة

 (.8/682ضمٝمقن زمـ هي أزمق زىمري٣م ايمٗمْمٝمٔمل )طمط

 (.4/613ضمٝمقن زمـ َم٣ٌمرك ايمٌٌمي )جمٜمقل()يم٣ًمن

 (.0/483ضمٝمقيؾ زمـ ي٣ًمر ايمً٘مً٘مل )فم٣ًمىمر

 (473زمـ ذاضمٝمؾ اظمٔم٣مهمري َمٌمي )يقٞمس ضمٝمقيؾ

 (.475ايم٘مٛمٔمل )يقٞمسزمـ فم٣مَمر اظمٔم٣مهمري  زمـ فمٌد زمـ ٞم٣مذة ضمٝمقيؾ

 (.622()سمخ4/675ضمٝمل اخلقٓين )ضم٣مسمؿ

 (.623ضمٝمل ايمٙمٝمثل )يمف صح٥ٌم()سمخ

 (.671()سمخ4/672ضمٝمل زمـ َم٣مٞمع اظمٔم٣مهمري)ضم٣مسمؿ

 (.05/487ضمٝمل زمـ هزال ايمًٔمدي )فم٣ًمىمر

 (.650()سمؿ625()سمخ4/673ضمٝمل زمـ ئمقم زمـ أَمٝم٥م )جمٜمقل ضم٣مل()ضم٣مسمؿ

 (.646اظم٠مَمـ إمخٝمٚمل: )فمٙمامء  زمـ فمٌد ضمٝمل
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 (.437ٝمقن زمـ طمْم٣مب زمـ حمٚمد إٞمديمز أزمق ويمٝمد ايم٘مالفمل فمٛمف أزمق فمٌد اهلل حمٚمد زمـ ؽمٚمٔم٣من ايمثٕمري ونمغمه )صف/ضَمٝمُّ 

 

 ضمرف اخل٣مء

 

 (.4/617()يم٣ًمن2/674طم٣مرصم٥م زمـ إؽمح٣مق ايمًٙمٚمل اظمدين )صمٜمٙمف ازمـ ومْم٣من()ضم٤م

 (.4/000طم٣مرصم٥م زمـ صمٌٙم٥م )ضم٤م

 (.4/000طم٣مرصم٥م زمـ زيد زمـ أيب زهغم )ضم٤م

 (.2/674()ضم٤م6/615اهلل ايمِمغمدم )سمخطم٣مرصم٥م زمـ فمٌد 

 (.2/674طم٣مرصم٥م زمـ فمٌد اهلل زمـ ؽمٔمد زمـ أيب ووم٣مص )ضم٤م

 (.3/000طم٣مرصم٥م زمـ فمقام )ضم٤م

 (.0/670زمـ ؽمٔمد وفمٛمف ازمٛمف فم٣مَمر )دفم٣مء  طم٣مرصم٥م

 (.4/617طم٣مزم زمـ صمٌٙم٥م )وم٣مل ايمدوري: ٓ ي٘مت٤م ضمديثف()يم٣ًمن

 (.4/618طم٣مزم زمـ طم٣موم٣من إهتؿ )ؤمٝمٖمف ازمـ زمُم٘مقال()يم٣ًمن 

 (.4/617)وم٣مل ايمًٙمٝمامين: همٝمف ٞمٓمر( )يم٣ًمن زمٔمدهطم٣مزم زمـ طمزيٚم٥م ايمٌخ٣مري أزمق طمزيٚم٥م : هق ايمذي 

 (.4/617طم٣مزم زمـ طمزيٚم٥م ايمٌٌمي )وم٣مل ايمٔمٗمٝمقم: خي٣ميمػ دم ضمديثف ووم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن: ئمتػم ضمديثف()يم٣ًمن

 (.4/617()يم٣ًمن3/603طم٣مزم زمـ وم٣مؽمؿ فمـ أيب فمًٝم٤م )وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: ؾمٝمخ()ضم٤م

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من ومديؿ ايمْمٙم٤م واهمر إدب، ؽمٚمع 392طم٣مزم اظمخزوَمل أزمق زم٘مر ايمٗمرؿمٌل )ت طم٣مزم زمـ حمٚمد زمـ

 (.306ايمٛم٣مس َمٛمف، ومل ي٘مـ زم٣ميمّم٣مزمط ظم٣م رواه وىم٣من خيٙمط دم روايتف وأؽمٚمٔمتف، وؤمٖمف أزمق فمٌد اهلل ايمٖمٗمٝمف وازمـ هج..( )صف/

 (.0/670طم٣مزم َمقلم زمٛمل ه٣مؾمؿ فمـ ظم٣مزة )دفم٣مء 

 (.484تجٝمٌل)يقٞمسزمـ يزيد ايم طم٣مؾمػ
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طم٣موم٣من زمـ أهتؿ: هق ازمـ فمٌد اهلل زمـ أهتؿ )ؤمٝمػ()ؤمٖمف أزمق داود وايمدارومْمٛمل 

 (.4/618()يم٣ًمن0641()آصمري/4/315ونمغممه٣م()ضم٣مسمؿ

  ( .273ص٣ميما زمكم زمٝم٦م ايمٔمٙمؿ وايمديـ)خم٤م –طم٣موم٣من زمـ َمْمٜمر زمـ حمٚمد أزمق فمالء ايمٌٕمقي 

 طم٣مل ايمممدم: حمٚمد زمـ فمٌد ايمقارث ايمٗمٝمز.

 ( .228د زمـ حمٚمد أزمق ضمٌٝم٤م ايمٔمٛمػمي ) ؽمامفمف صحٝما ( )خم٤م طم٣مل زمـ أمح

 ( 229طم٣مل زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ ضمًكم أزمق ؿمٝم٤م احل٣مىمؿ.) خم٤م 

 ( .271طم٣مل زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ حمٚمد أزمق ؽمٔمد اجل٣مَمٔمل ) خم٤م 

 (.4/424ريس زمٌمي وفمٛمف أزمق هالل )ضم٣مسمؿدطم٣ميمد أزمق إ

 طم٣ميمد أزمق هٝمثؿ ايمٌٌمي : هق ازمـ يزيد .

 (.4/424ثؿ ايمٝمامَمل )ضم٣مسمؿطم٣ميمد أزمق هٝم

 (.4/424()ضم٣مسمؿ374طم٣ميمد إضمقل وفمٛمف َمٛمِمقر زمـ َمٔمتٚمر )سمخ

 (.267()سمخ4/424طم٣ميمد اجلدرم وفمٛمف ازمٛمف َمٔمٌد )ضم٣مسمؿ

 (.4/426()ضم٣مسمؿ323طم٣ميمد اخلزافمل إزدي )صح٣ميب()سمخ

 (.4/424طم٣ميمد ايمده٣من وفمٛمف وىمٝمع)ضم٣مسمؿ

 (.303ٖم٥م/طم٣ميمد ايمزي٣مت فمـ داود زمـ ؽمٙمٝمامن )جمٜمقل وم٣ميمف احل٣مهمظ( )حت

 (.4/423ًـ )ضم٣مسمؿاحلطم٣ميمد ايمًٗم٣مء فمـ أٞمس و 

 (.4/423طم٣ميمد ايمْمح٣من ايمرازي )جمٜمقل ضم٣مل()ضم٣مسمؿ

 (.4/424طم٣ميمد ايمٔمٌدي فمـ ضمًـ )َمؼموك()هق ازمـ فمٌد ايمرمحـ سمٗمدم )ضم٣مسمؿ

 (.522()سمخ4/426طم٣ميمد ايمٔمامين فمـ فم٣مئُم٥م )ضم٣مسمؿ

 (.216طم٣ميمد اظمخزوَمل فمـ ؽمٔمٝمد زمـ َمًٝم٤م )سمخ

 (.4/484ؽمٙمٝمامن زمـ َمقؽمك)ضم٣مسمؿطم٣ميمد ايمٛمحقي وفمٛمف 

 (.8/402طم٣ميمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ فمٌد اهلل اظمزين )طمط

 (.6/030()سمخ4/466()ضم٣مسمؿ3/099طم٣ميمد زمـ أيب أَمٝم٥م فمـ فمٚمرون ضم٣مرث )ضم٤م
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 (.4/466()ضم٣مسمؿ3/098طم٣ميمد زمـ أيب أيقب اظمدين إٞمِم٣مري )ضم٤م

 ( 4/455طم٣ميمد زمـ أيب زمزرة زمـ فمٌٝمد اظمدين ايمٌٌمي )ضم٣مسمؿ 

 (.2/656()ضم٤م6/036ٛم٣مدة)سمخطم٣ميمد زمـ أيب صم

 (.4/015طم٣ميمد زمـ أيب صمٝمؾ ايمثٗمٖمل )ضم٤م

 (.4/463()ضم٣مسمؿ3/099طم٣ميمد زمـ أيب ضمٝم٣من َمقلم هزيٙم٥م )وم٣مل أزمقزرفم٥م :شمٗم٥م()ضم٤م

 (.4/600طم٣ميمد زمـ أيب طم٣ميمد ايمًٙمٚمل فمـ أزمٝمف فمـ صمده)ٓ يدري َمـ ه٠مٓء وم٣ميمف ايمذهٌل)يم٣ًمن

 (.4/467()ضم٣مسمؿ6/035طم٣ميمد زمـ أيب طمٙمدة احلٛمٖمل إفمقر )سمخ 

 ( 4/605طم٣ميمد زمـ أيب ؿمريػ )ؤمٖمف ازمـ َمديٛمل ()يم٣ًمن 

( ) سمخ 4/435طم٣ميمد زمـ أيب فمثامن ايمٗمرر زمٌمي إَمقي )وشمٗمف أمحد وازمـ َمٔمكم ووم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ : َم٣م زمحديثف زمٟمس ( )ضم٣مسمؿ 

 ( 02/075( ) فم٣ًمىمر 526

 ( 4/432()ضم٣مسمؿ 525) سمخ  –أو ازمـ فمزة –طم٣ميمد زمـ أيب فمزة ايمٌٌمي 

 ( 4/432()ضم٣مسمؿ ٣523مء ) سمخ طم٣ميمد زمـ أيب فمْم

 ( 4/413()ضم٣مسمؿ 588طم٣ميمد زمـ أيب َمًٙمؿ ايمْم٣مئٖمل )جمٜمقل ضم٣مل ()سمخ 

 (.4/420طم٣ميمد زمـ أيب يزيد أزمق فمٌد ايمرضمٝمؿ )ٓ زمٟمس زمف وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ

 (.4/466()ضم٣مسمؿ04/047طم٣ميمد زمـ أمحد أزمق هٝمثؿ ايمٌخ٣مري ايمذهقم )صدوق شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ أيب ضم٣مسمؿ()ؽمغم

 (.8/402زمـ طم٣ميمد زمـ مح٣مد أزمق هٝمثؿ ايمذهقم هق ايمذي زمٔمده )طمط طم٣ميمد زمـ أمحد

)وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمـ أهؾ ايمرواي٥م وإدب  -ازمـ أيب زيد -طم٣ميمد زمـ أمحد زمـ طم٣ميمد زمـ هُم٣مم ايمٗمرؿمٌل أزمق زيد إٞمديمز

 (.318( )صف/355واخلغم ضمًـ ايمديـ صدووم٣ًم( )ت 

 (.4/619اخلْمٝم٤م()يم٣ًمنطم٣ميمد زمـ إؽمامفمٝمؾ اظمخزوَمل فمـ َم٣ميمؽ )جمٜمقل وم٣ميمف 

 (.300طم٣ميمد زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ زمٝمْمغم إٞمديمز )صف/

 (.8/665طم٣ميمد زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ فمٙمٝمف )ضم٤م

 (4/618)يم٣ًمن (، ووم٣مل احل٣مهمظ: َمتٜمؿ زم٣ميم٘مذبطم٣ميمد زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ ويمٝمد اظمخزوَمل أزمق ويمٝمد )َمؼموك وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل

 .(306)حتٖم٥م/
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 (.4/466ف أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿيب )جمٜمقل وم٣ميماطم٣ميمد زمـ إؽمامفمٝمؾ فمـ فمقف إفمر

 (.4/461()ضم٣مسمؿ8/664طم٣ميمد زمـ أؽمقد احلٚمغمي احلجري فمٛمف ضمٝمقه)جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٤م

 (.02/4()فم٣ًمىمر4/011طم٣ميمد زمـ أؽمٝمد زمـ أَمٝم٥م ايمٗمرر )وم٣مل ازمـ فم٣ًمىمر يمف صح٥ٌم()ضم٤م 

 (.4/619طم٣ميمد زمـ أٞمس فمـ أٞمس زمـ َم٣ميمؽ )وم٣مل ايمذهٌل: ٓ ئمرف وضمديثف َمٛم٘مر صمدًا()يم٣ًمن

 (.02/00طم٣ميمد زمـ أود إٞمِم٣مري )فم٣ًمىمر

طم٣ميمد زمـ أيٚمـ إٞمِم٣مري أزمق زم٘مر إٞمديمز )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من ذا فمٛم٣مي٥م زمْمٙم٤م ايمٔمٙمؿ ومدياًم وايمتٖمٛمـ همٝمف، وىم٣من َمتٗمدَم٣ًم دم 

 (.319فمٙمؿ اخلػم واظمثؾ..( )صف/

 (.6/049()سمخ4/461طم٣ميمد زمـ أيٚمـ اظمٔم٣مهمري )ضم٣مسمؿ

 (.6/030()سمخ4/461طم٣ميمد زمـ أيٚمـ فمـ ايمُمٔمٌل )ضم٣مسمؿ

 (.4/460()ضم٣مسمؿ4/619طم٣ميمد زمـ أيقب ايمٌٌمي )َمٛم٘مر احلدي٧م وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ووم٣مل ازمـ َمٔمكم : ٓ ر()يم٣ًمن

 (.4/601طم٣ميمد زمـ زم٣مب ايمرزمٔمل )َمؼموك احلدي٧م وم٣ميمف أزمق زرفم٥م()يم٣ًمن

 (.4/601()يم٣ًمن4/466طم٣ميمد زمـ زمرد ايمٔمجقم ايمٌٌمي )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ

 (.02/5 )فم٣ًمىمرطم٣ميمد زمـ زمرز ايمٔمٌز

 (.7/668( )ؽمغم02/2طم٣ميمد زمـ زمرَمؽ أزمق فم٣ٌمس ايمٖم٣مرد )فم٣ًمىمر

 (.4/600طم٣ميمد زمـ زمريد زمـ وه٤م زمـ صمرير زمـ ضم٣مزم إزدي )جمٜمقل()يم٣ًمن

 (.4/464طم٣ميمد زمـ زم٘مغم زمـ إؽمامفمٝمؾ أزمق ؽمٔمٝمد َمقلم آل ايمززمغم)ضم٣مسمؿ 

 (.02/9طم٣ميمد زمـ شم٣مزم٦م ايمٖمٜمٚمل )فم٣ًمىمر

 (.4/464()ضم٣مسمؿ3/610ضم٤مطم٣ميمد زمـ صم٣مزمر زمـ ؽمٚمرة ايمًقاين )

 (.4/464()ضم٣مسمؿ2/654طم٣ميمد زمـ صم٣مزمر فمـ ضمًـ زمـ فمقم )ضم٤م

 (.4/464()ضم٣مسمؿ3/611طم٣ميمد زمـ صمػم وفمٛمف صمٔمٖمر زمـ رزمٝمٔم٥م )ضم٤م

 (.4/464()ضم٣مسمؿ3/099طم٣ميمد زمـ صمرير زمـ فمٌد اهلل ايمٌجقم )ضم٤م

 (.4/464()ضم٣مسمؿ2/656طم٣ميمد زمـ مجٝمع ايمٌٌمي اظمٜمري)ضم٤م

 (.4/600()يم٣ًمن4/462ٖمف أزمق ضم٣مسمؿ ونمغمه()ضم٣مسمؿطم٣ميمد زمـ ضم٣ٌمب أزمق ضم٣ٌمب ايمٌٌمي)ؤم



683 
 

 (.6/034()سمخ4/464طم٣ميمد زمـ ضمٌٝمؾ ايمٔمدواين )ضم٣مسمؿ 

 (.4/600طم٣ميمد زمـ ضمرب فمٛمف إهائٝمؾ ) ٓيدرى َمـ هق أسمك زمخػم َمٛم٘مر وم٣ميمف احل٣مهمظ( )يم٣ًمن

 (.4/600()يم٣ًمن4/463طم٣ميمد زمـ ضمرَمٙم٥م ايمٔمٌدي )جمٜمقل ضم٣مل()ضم٣مسمؿ

 (.4/462()ضم٣مسمؿ2/654ايمتٛمقطمل)ضم٤مطم٣ميمد زمـ ضم٣ًمن 

 (.4/600طم٣ميمد زمـ ضمًكم أزمق صمٛمٝمد)يمٝمس زمثٗم٥م وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم()يم٣ًمن

 (.272)خم٤م طم٣ميمد زمـ ضمًكم أزمق همتا ايمديٛمقري 

 (.6/034()سمخ3/097طم٣ميمد زمـ ضم٘مٝمؿ زمـ ضمزام ايمٗمرر )ضم٤م

 (.8/666طم٣ميمد زمـ مح٣مد احلرَمل )ضم٤م 

 (.02/06طم٣ميمد زمـ محٝمد زمـ صٜمٝم٤م إزدي )فم٣ًمىمر

 (.3/610زمـ ضمٝمل َمقلم فمثامن )ضم٤مطم٣ميمد 

 (.4/462طم٣ميمد زمـ طم٣ميمد ايمٝمُم٘مري فمـ ضمذيٖم٥م )ضم٣مسمؿ 

 (.4/467()ضم٣مسمؿ3/611طم٣ميمد زمـ طم٣ميمد زمـ فمٚمرو زمـ ضمري٧م )ضم٤م

 (.226طم٣ميمد زمـ طمريؼ )ذىمر

 (.6/032()سمخ2/654طم٣ميمد زمـ طمُمخ٣مش )ضم٤م

 (.4/467()ضم٣مسمؿ3/611طم٣ميمد زمـ طمالد ايمٌخ٣مري فمـ أٞمس )ضم٤م

 (.4/467()ضم٣مسمؿ3/611ِم٣مري فمـ أٞمس )ضم٤مطم٣ميمد زمـ طمالد ايمٛمج٣مري إٞم

 (.4/440طم٣ميمد زمـ راؾمد فمـ فمثامن )ضم٣مسمؿ

 (.6/038()سمخ4/441طم٣ميمد زمـ راهمع سم٣مزمٔمل )ضم٣مسمؿ

 (.02/61طم٣ميمد زمـ رزم٣مح أطمق زمالل اظم٠مذن )صح٣ميب وم٣ميمف ازمـ فم٣ًمىمر()فم٣ًمىمر

يمٝمس زمف زمٟمس/ وؤمٖمف ازمـ ص٣ميما احلدي٧م  :طم٣ميمد زمـ رزم٣مح اهلذرم أزمق همّمؾ ايمٌٌمي )شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم ووم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ

 (.4/441( )ضم٣مسمؿ4/606ضم٣ٌمن()يم٣ًمن

 (.4/469()ضم٣مسمؿ6/038طم٣ميمد زمـ رزمٔمل إؽمدي ايم٘مقدم)سمخ 

 (.4/441طم٣ميمد زمـ رزمٝمٔم٥م زمـ أيب هالل إؽمدي )ضم٣مسمؿ
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 (.02/63طم٣ميمد زمـ رزمٝمٔم٥م زمـ َمزير زمـ ضم٣مرشم٥م اجلدرم )ومٝمؾ يمف صح٥ٌم()فم٣ًمىمر

 (.٣4/606منطم٣ميمد زمـ رهم٣مفم٥م زمـ أيب همرئم٥م ايمًٙمٚمل )جمٜمقل()يمً

 (.6/039طم٣ميمد زمـ رىمٝمؿ )سمخ

 (.02/68طم٣ميمد زمـ ري٣من اظمح٣مريب َمقٓهؿ)فم٣ًمىمر

 (.4/446فمـ ضمًـ )ضم٣مسمؿ -ويٗم٣مل وردان -طم٣ميمد زمـ زاذان

 (.4/606()يم٣ًمن4/446طم٣ميمد زمـ ززمروم٣من احلٙمٌل )َمٛم٘مر احلدي٧م وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ

 ( 4/446طم٣ميمد زمـ ززمغم زمـ فمقام )ضم٣مسمؿ 

 (4/604أفمرهمف وم٣ميمف ازمـ فم٣ًمىمر ()يم٣ًمن  طم٣ميمد زمـ زي٣مد ايمدَمُمٗمل )ٓ

 ( 4/604طم٣ميمد زمـ زي٣مد زمـ مجٜمقر فمـ أزمٝمف )يم٣ًمن 

 ( 4/446طم٣ميمد زمـ زي٣مد فمـ زرفم٥م زمـ فمٚمرو )جمٜمقل ضم٣مل ( )ضم٣مسمؿ 

 ( 4/440( )ضم٣مسمؿ 504طم٣ميمد زمـ زيد اظمزين فمـ أيب َمقؽمك ) سمخ 

 ( 506()سمخ 4/440صم٣مريف إٞمِم٣مري ) َم٣مزمف زمٟمس وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ زمـ  طم٣ميمد زمـ زيد

 ( 05/25طم٣ميمد زمـ ؽم٣ممل فمـ َم٣ميمؽ ) فم٣ًمىمر 

 ( 294طم٣ميمد زمـ ؽم٣ممل فمٛمف ص٣ميما زمـ أمحد احل٣مهمظ ) ك 

 (.4/424ؽمٌالن فمـ ىمٜمٝمؾ )ضم٣مسمؿ زمـ طم٣ميمد

 (4/443طم٣ميمد زمـ ؽمٔمد َمقلم أيب َمًٔمقد )شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم ()ضم٣مسمؿ 

 ( 4/443طم٣ميمد زمـ ؽمٔمٝمد إؽمدي )ضم٣مسمؿ 

 ( 4/443طم٣ميمد زمـ ؽمٔمٝمد ايمٗمرر إضمقل )ضم٣مسمؿ 

 ( 4/444( )ضم٣مسمؿ 560ٞمِم٣مري ) سمخ إطم٣ميمد زمـ ؽمٔمٝمد زمـ أيب ؽمٔمٝمد اخلدري 

 (05/22طم٣ميمد زمـ ؽمٔمٝمد زمـ زيد )فم٣ًمىمر 

 ( 322طم٣ميمد زمـ ؽمٔمٝمد زمـ فم٣مص إَمقي )يمف صحٌف ( )سمخ 

 ( 561( )سمخ 4/444 طم٣ميمد زمـ ؽمٔمٝمد فمـ َم٣ميمؽ زمـ صمقن ) ضم٣مسمؿ

 ( 4/444طم٣ميمد زمـ ؽمٔمٝمد وفمٛمف حمٚمد زمـ َمٔمـ ايمٕمٖم٣مري ) ضم٣مسمؿ 
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 ( 4/442طم٣ميمد زمـ ؽمالم طم٣مدم فمْم٣مء اخلرؽم٣مين )ضم٣مسمؿ 

 ( 4/442طم٣ميمد زمـ ؽمٙمامن أزمق صمٔمٖمر فمـ أيب اظمٙمٝما ) ضم٣مسمؿ 

 ( 4/604طم٣ميمد زمـ ؽمٙمامن أزمق ؽمٙمٚم٥م اجلٜمٛمل ايم٘مقدم )ؤمٝمػ وم٣ميمف ايمدار ومْمٛمل ()يم٣ًمن 

 ( 4/445أزمق فم٘مرَم٥م فمـ ازمـ فمٚمر ) ضم٣مسمؿ طم٣ميمد زمـ ؽمٙمٚم٥م 

 ( 4/603٘مر ( )يم٣ًمن ٛمطم٣ميمد زمـ ؽمٙمٝمامن أزمق َمٔم٣مذ ايمٌٙمخل )ؤمٖمف ازمـ َمٔمكم ووم٣مل طمٙمٝمؾ :سمٔمرف َمـ روايتف وسم

 (8/662طم٣ميمد زمـ ؽمٙمٝمامن ايمًجًت٣مين )ضم٤م 

 ( 4/603طم٣ميمد زمـ ؽمٙمٝمامن ايمِمقدم يمف طمػم َمٛم٘مر )يم٣ًمن 

 ( 4/445()ضم٣مسمؿ 540ٞمِم٣مري) سمخ إ طم٣ميمد زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ فمٌد اهلل زمـ طم٣ميمد فمـ أزمٝمف

 ( 3/613طم٣ميمد زمـ ؽمٚمغم ايمًدود )ضم٤م 

 ( 4/445( )ضم٣مسمؿ 567طم٣ميمد زمـ ؽمٝمح٣من زمٌمي ) سمخ 

 ( 4/603طم٣ميمد زمـ ذيؽ فمـ ايمٔمرزم٣مض )صمٜمٙمف ايمذهٌل وايمٔمٗمٝمقم ()يم٣ًمن 

ٓمر ( )ضم٣مسمؿ يمٝمس زمف زمٟمس ووم٣مل ايمٌخ٣مري :همٝمف ٞم :طم٣ميمد زمـ ؾمقذب اجلُمٚمل أزمق فمٌد ايمرمحـ ايمٌٌمي )وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ

 ( 4/603()يم٣ًمن 4/442

 ( 543()سمخ 4/442طم٣ميمد زمـ صٌٝما اجلٌالين )ضم٣مسمؿ 

 ( 4/442()ضم٣مسمؿ 4/605طم٣ميمد زمـ صٌٝما اخلراؽم٣مين أزمق َمٔم٣مذ ايمٌٙمخل اظمروزي )صدوق وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( )يم٣ًمن 

 ( 2/659طم٣ميمد زمـ صٖم٣مر )ضم٤م 

 ( 2/662()ؽمغم 02/93طم٣ميمد زمـ صٖمقان زمـ فمٌد اهلل زمـ فمٚمرو زمـ أهتؿ ايمٌٌمي )فم٣ًمىمر 

 ( 542()سمخ 4/442طم٣ميمد زمـ صٖمقان ىمقدم ) جمٜمقل ضم٣مل ( )ضم٣مسمؿ 

 ( 4/447( )ضم٣مسمؿ 2/657طم٣ميمد زمـ ؿمٖمٝمؾ زمـ َمدرك ايمٕمٖم٣مري )ضم٤م 

ى ووم٣مل ايم٣ًمصمل : صدوق هيؿ ( )ضم٣مسمؿ طم٣ميمد زمـ ؿمٙمٝمؼ زمـ حمٚمد زمـ فمٚمران زمـ ضمِمكم اخلزافمل )وم٣مل ايمدار ومْمٛمل :يمٝمس زم٣ميمٗمق

 ( 4/605()يم٣ًمن 4/447

 ( 4/014طم٣ميمد زمـ فم٣مص زمـ هُم٣مم )ضم٤م 

 ( 4/602طم٣ميمد زمـ فم٣مَمر زمـ فمٌد اهلل ) أو فمٝم٣مش / أو فم٣ٌمس ( )ذىمر يمف ضمديث٣ًم وم٣مل ايمدار ومْمٛمل :مل يت٣مزمع فمٙمٝمف ( )يم٣ًمن 
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)روى َمقوقفم٣مت وم٣ميمف احل٣مىمؿ وايمٛمٗم٣مش وأزمق ٞمٔمٝمؿ ووم٣مل ازمـ فمدي :دم  –وومٝمؾ زمٌمي  –طم٣ميمد زمـ فمٌد ايمدائؿ اظمٌمي 

 (4/602ضمديثف زمٔمض َم٣مهمٝمف ووم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن:يٙمزق اظمتقن ايمقاهٝم٥م زم٣مٕؽم٣مٞمٝمد اظمُمٜمقرة ( )يم٣ًمن 

 ( 4/602)يم٣ًمن  (4/640()يم٣ًمن 259طم٣ميمد زمـ فمٌد ايمرمحـ ايمٔمٌد واؾمتٜمر زمخ٣ميمد ايمٔمٌد) ىمذزمف ايمدار ومْمٛمل ( )آصمري 

 (02/024ايمرمحـ اظمخزوَمل ايمُم٣مفمر )فم٣ًمىمر  طم٣ميمد زمـ فمٌد

طم٣ميمد زمـ فمٌد ايمًالم زمـ طم٣ميمد زمـ يزيد ايمِمددم أزمق حيٝمك اظمٌمي )ص٣ميما احلدي٧م وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ووشمٗمف ازمـ يقٞمس( )ضم٣مسمؿ 

 (. 496()يقٞمس6/436

 ( 8/667)ضم٤م  –طم٣ميمد زمـ فمٌد اهلل إهقازي 

 (6/904()ضم٣ٌمن4/431 ()ضم٣مسمؿ538طم٣ميمد زمـ فمٌد اهلل ايمزي٣مدي ) جمٜمقل ضم٣مل ( )سمخ 

 .(4/015طم٣ميمد زمـ فمٌد اهلل ايمٔمدوي ) ضم٤م 

  (.307طم٣ميمد زمـ فمٌد اهلل ايمٗمُمغمي فمـ صمٔمٖمر زمـ حمٚمد )َم٣م فمرهمتف وم٣ميمف احل٣مهمظ( )حتٖم٥م/

 ( 539()سمخ 4/431طم٣ميمد زمـ فمٌد اهلل اظمخزوَمل ) ضم٣مسمؿ 

 ( 534()سمخ 3/612()ضم٤م 02/066طم٣ميمد زمـ فمٌد اهلل زمـ أؽمٝمد )فم٣ًمىمر 

 يمذي ؽمٌؼ صمده أؽمٝمد. زمـ طم٣ميمد زمـ أؽمٝمد :هق اطم٣ميمد زمـ فمٌد اهلل

()فم٣ًمىمر 7/430()ضم٣مسمؿ 532()سمخ 3/316) ضم٤م  ()ودم اجلرح وايمتٔمديؾ :فمٌٝمد اهلل حطم٣ميمد زمـ فمٌد اهلل زمـ رزم٣م

02/069 ) 

 ( 537( )سمخ 2/658أو ؽمٔمٝمد ايمٔمٛمػمي )ضم٤م  –طم٣ميمد زمـ فمٌد اهلل زمـ ؽمٔمد ايمٔمٛمٛمزي 

 (4/449()ضم٣مسمؿ 535طم٣ميمد زمـ فمٌد اهلل زمـ ؿمٖمٝمؾ ) سمخ 

 ( 02/046طم٣ميمد زمـ فمٌد اهلل زمـ همرج ايمٔمٌز َمقٓهؿ )فم٣ًمىمر 

 طم٣ميمد زمـ فمٌد اهلل زمـ جم٣ميمد ايمٌجقم: صقازمف: جم٣ميمد زمـ فمٌد اهلل.

 طم٣ميمد زمـ فمٌد اهلل زمـ يزيد ايمٗمني :يٟميت دم طم٣ميمد زمـ يزيد 

 ( 4/607( )يم٣ًمن 4/436أفمرهمف وم٣ميمف أزمق زرفم٥م ( )ضم٣مسمؿ  طم٣ميمد زمـ فمٌد اظمٙمؽ ايم٣ٌمهقم )ٓ

 ( ٣4/430ميمد زمـ فمٌٝمد اهلل زمـ رزم٣مح سمٗمدم دم ازمـ فمٌد اهلل ) ضم٣مسمؿ طم

 ( 555()سمخ 4/436طم٣ميمد زمـ فمٌٝمد اظمٔم٣مهمري )ضم٣مسمؿ 
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 ( 4/427طم٣ميمد زمـ فمٌٝمدة ايمٌ٘مرواي )ضم٣مسمؿ 

طم٣ميمد زمـ فمثامن ايمٔمثامين إَمقي )ؤمٖمف ازمـ ضم٣ٌمن همٗم٣مل :يروي اظمٗمٙمقزم٣مت وحيدث زم٣مٕؾمٝم٣مء اظمٙمزوم٣مت زمْمؾ إضمتج٣مج زمخػمه 

 ( 4/607ايمدار ومْمٛمل ونمغمه ( )يم٣ًمن  ونمٚمزه

 ( 520() سمخ 4/433طم٣ميمد زمـ فمثامن اظمزين ) ضم٣مسمؿ 

 ( 4/448طم٣ميمد زمـ فمدي اجلٜمٛمل )وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ : جمٜمقل ( )ضم٣مسمؿ 

()فم٨م 557()سمخ 4/434()ضم٣مسمؿ 013()د /292أو ايمتٝمٚمل ) وشمٗمف ايمٔمجقم ( )ك  –طم٣ميمد زمـ فمرفمرة ىمقدم ايمًٜمٚمل 

/425()3/615 ) 

 ( 4/608ايمٌٌمي )وم٣مل ايمٌخ٣مري : َمٛم٘مر احلدي٧م ( )يم٣ًمن طم٣ميمد زمـ فمْم٣مء 

 ( 02/078طم٣ميمد زمـ فمٚمران فمٛمف فمٌد ايمرمحـ زمـ َمٜمدي ) فم٣ًمىمر 

 ( 4/434()ضم٣مسمؿ565طم٣ميمد زمـ فمٚمرو ايمًٔمٝمدي أزمق إطمٝمؾ احلٚميص )يمٝمس ضمديثف زمًمء وم٣مل ازمـ َمٔمكم ( )ومط 

 ( 02/079طم٣ميمد زمـ فمٚمرو ايمٔمٗمٝمقم )فم٣ًمىمر 

 ( 8/407طم٣ميمد زمـ فمٚمرو زمـ طمزيٚم٥م ايمٔم٣مَمري ) طمط 

 (.494طم٣ميمد زمـ فمٛمٌز ايمٌٙمقي )يمف صح٥ٌم وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( )يقٞمس

 ( 4/434()ضم٣مسمؿ 8/411طم٣ميمد زمـ فمقام ايمٌزاز )طمط 

 ( 4/433( )ضم٣مسمؿ 562()ومط 559طم٣ميمد زمـ فمٝمًك زمـ أرؿم٣ٌمن )سمخ 

 ( 682()ؽمٜمؿ ٣4/409ميمف ايمدار ومْمٛمل ( )يم٣ًمن طم٣ميمد زمـ نم٣ًمن زمـ َم٣ميمؽ ايمًٙمٚمل ايمٌٌمي أزمق فمٌس ايمدارَمل )َمؼموك وم

 (0/29()ذىمر 0/684طم٣ميمد زمـ نمالب ايمْم٣مئٖمل ايمٗمرر ) أصٌٜم٣من 

 ( 8/660()ضم٤م 4/432طم٣ميمد زمـ همّم٣مء أزمق حمٚمد إزدي )ضم٣مسمؿ 

 ( 4/432طم٣ميمد زمـ همّمؾ فمـ ضمًـ ) ضم٣مسمؿ 

 ( 8/410()طمط 4/661()ىمذزمف ازمـ راهقيف ونمغمه ( )يم٣ًمن 600طم٣ميمد زمـ وم٣مؽمؿ أزمق هٝمثؿ اظمدائٛمل ) ت 

 ( 2/626()ضم٤م 4/437طم٣ميمد زمـ وم٣مؽمؿ ايمٌٝمّم٣مين أو ايمٌٝم٣م  ) ضم٣مسمؿ 

 ( 4/432()ضم٣مسمؿ 4/660طم٣ميمد زمـ ومْمـ احل٣مرشمل ) جمٜمقل ضم٣مل ( )يم٣ًمن 

 ( 4/660طم٣ميمد زمـ ومٝمس إزدي )همٝمف صمٜم٣ميمف وم٣ميمف ايمذهٌل ( )يم٣ًمن 
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 ( 4/015طم٣ميمد زمـ ومٝمس زمـ َم٣ميمؽ زمـ فمجالن )ضم٤م 

 ( 4/666) يم٣ًمن  (طم٣ميمد زمـ ىمالب فمـ أٞمس ) جمٜمقل وم٣ميمف ايمٔمٗمٝمقم

 (4/666)يم٣ًمن  –وومٝمؾ هق ازمـ ذىمقن -طم٣ميمد زمـ ىمٝم٣ًمن فمـ رزمٝمع 

 ( 597طم٣ميمد زمـ َم٣ميمؽ اهلٚمداين ) سمخ 

  -يٟميت  –ويٗم٣مل َمٗمدوح  –طم٣ميمد زمـ جمدوح 

 ( 4/664()يم٣ًمن 4/450) جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( )ضم٣مسمؿ  – َمـ آل ززمغم –طم٣ميمد زمـ حمٚمد 

 ( 0/412()252()ذىمر /رومؿ 3/695طم٣ميمد زمـ حمٚمد أزمق فمٚمرو ايمراراين )شمٗم٥م وم٣ميمف أزمق ٞمٔمٝمؿ ( )أصٌٜم٣من 

 ( 688طم٣ميمد زمـ حمٚمد أزمق حمٚمد اخلتقم )ص٣ميما وم٣ميمف ايمدار ومْمٛمل ( )ؽمٜمؿ 

 ( 4/450ف ( )ضم٣مسمؿ طم٣ميمد زمـ حمٚمد ايمٛمخٔمل ايم٘مقدم )وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ :ٓ أفمرهم

 ( 297()ك 02/085طم٣ميمد زمـ حمٚمد زمـ طم٣ميمد زمـ حيٝمك أزمق وم٣مؽمؿ احليَمل )روى فمٛمف مج٣مفم٥م ( )فم٣ًمىمر 

 ( 4/651()ضم٣مسمؿ 4/664طم٣ميمد زمـ حمٚمد زمـ زهغم اظمخزوَمل ) جمٜمقل ٓ يُمتٕمؾ زمف وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( )يم٣ًمن 

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من فم٣مظم٣ًم زم٣ميمٔمرزمٝم٥م وهمٛمقهن٣م وهمٛمقن 342طم٣ميمد زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ زيـ إدي٤م أزمق ويمٝمد اإلؾمٌٝمقم )ت

 (.301احل٣ًمب( )صف/

 ( 4/664() يم٣ًمن 4/439فمـ أم ؽمٙمٚم٥م ) جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( )ضم٣مسمؿ  –طم٣ميمد زمـ حمٚمد زمـ فمٌٝمد اهلل 

 ( 8/417( )طمط 567()ومط 4/453()ضم٣مسمؿ 640طم٣ميمد زمـ َمرادس أزمق هٝمثؿ ايمناج )وشمٗمف اخلْمٝم٤م ( )ت 

 ( 2/625طم٣ميمد زمـ َم٣ًمهمر )ضم٤م 

 ( 4/454()ضم٣مسمؿ 599طم٣ميمد زمـ َم٣ًموز زمٌمي فمـ ضمًـ ) سمخ 

 ( 4/663()يم٣ًمن 4/454طم٣ميمد زمـ َمًتٛمغم )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( )ضم٣مسمؿ 

 ( 4/456()ضم٣مسمؿ 587طم٣ميمد زمـ َمًٙمؿ فمـ ؽم٣ممل ) سمخ 

 ( 4/450طم٣ميمد زمـ َمِمٔم٤م ايمثٗمٖمل ) وشمٗمف حمٚمد ايمزَمل ( )ضم٣مسمؿ 

 ( 591()سمخ 4/456طم٣ميمد زمـ َميب ايمٔمٌدي ايم٘مقدم ) ضم٣مسمؿ 

 ( 592()سمخ 2/650طم٣ميمد زمـ َميس )ضم٤م 

 ( 594طم٣ميمد زمـ َمٔمٌد فمـ أزمٝمف ) سمخ 
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 ( 2/623طم٣ميمد زمـ َمٔمت٤م )ضم٤م

 ( 02/401طم٣ميمد زمـ َمٔمٚمر ايمدود )فم٣ًمىمر 

 ( 590()سمخ 4/456طم٣ميمد زمـ َمٕمٝم٧م َمدين )ضم٣مسمؿ 

 ( 4/663وىمذزمف يزيد زمـ ه٣مرون ( )يم٣ًمن  واؽمْمل )سمرىمقه –ويٗم٣مل جمدون –طم٣ميمد زمـ َمٗمدوح 

 ( 4/454طم٣ميمد زمـ َمٛمج٣مب فمـ زي٣مد زمـ صمدير )ضم٣مسمؿ 

 ( 4/456()ضم٣مسمؿ 581طم٣ميمد زمـ َمٜم٣مصمر فمـ وم٣مؽمؿ ) سمخ 

 ( ٣4/454من َمر وٝم٣ًم ( )ضم٣مسمؿ ىمطم٣ميمد زمـ َمٜمران أزمق رزمٝمع ايمٔمدوي ) 

 طم٣ميمد زمـ َمٜمران أزمق هٝمثؿ ايم٘مقدم :هق ايمٌٙمخل ايم٣ًمزمؼ 

 ( 8/697()طمط 4/665أزمق هٝمثؿ )ؤمٖمقه صمدًا وم٣ميمف اخلٙمٝمقم ووشمٗمف أزمق زىمري٣م()يم٣ًمن طم٣ميمد زمـ َمٜمران ايمٌٙمخل 

 ( 4/665طم٣ميمد زمـ َمقؽمك ) ٓ ئمرف وم٣ميمف ايمٔمالئل ( )يم٣ًمن 

 ( 4/456طم٣ميمد زمـ َمٝمٚمقن اخلراؽم٣مين )وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ : َم٣م أرى زمحديثف زمٟمؽم٣ًم ٓ زمٟمس زمف ( )ضم٣مسمؿ 

 ( 593 طم٣ميمد زمـ َمٝمٚمقن فمـ أيب إؽمح٣مق هق اخلراؽم٣مين ) سمخ

طم٣ميمد زمـ ٞم٣مهمع إؾمٔمري ىمقدم )ؤمٖمف أمحد و أزمق رزفم٥م وايمٛم٣ًمئل ووم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ :يمٝمس زمٗمقي ي٘مت٤م ضمديثف ووم٣مل أزمق داود : 

 ( 8/698()طمط 4/665()يم٣ًمن 4/455()ضم٣مسمؿ 628َمؼموك احلدي٧م ( )آصمري /

()ضم٣مسمؿ ووم٣مل احل٣مهمظ: ىمذاب ،( )ىمذزمف أزمق ضم٣مسمؿ ووم٣مل ازمـ يقٞمس :َمٛم٘مر احلدي٧م613طم٣ميمد زمـ ٞمجٝما اظمٌمي أزمق حيٝمك )ت 

 (.309)حتٖم٥م/( 429()يقٞمس4/662()يم٣ًمن 4/455

 (4/455طم٣ميمد زمـ ٞمُمٝمط أزمق ايمٔمري٣من )جمٜمقل ضم٣مل( )ضم٣مسمؿ 

 ( 6/964()ضم٣ٌمن687طم٣ميمد زمـ ٞمي زمـ فمٚمرو زمـ ٞمي ايمٗمرر أزمق زيد )أويزؽمد()شمٗم٥م وم٣ميمف ايمدار ومْمٛمل ( )ؽمٜمؿ 

 ( 02/605زمـ فم٣ًمىمر ( )فم٣ًمىمر طم٣ميمد زمـ ٞمٔمامن زمـ ضم٣مرث إٞمِم٣مري )يمف صحٌف وم٣ميمف ا

 (.361طم٣ميمد زمـ هٝم٣مج زمـ زمًْم٣مم )وم٣مل احل٣مهمظ: َمؼموك( )حتٖم٥م/

طم٣ميمد زمـ هٝم٣مج زمـ زمًْم٣مم فمـ أزمٝمف )يمٝمس زمًمء وم٣ميمف ايمًٙمٝمامين ووم٣مل احل٣مىمؿ ونمغمه :احلٚمؾ دم إضم٣مدي٧م اظمٛم٘مرة فمعم ازمٛمف طم٣ميمد 

 (4/662( )يم٣ًمن  -ئمٛمل ٓ فمعم اهلٝم٣مج  –

 ( 4/452()ضم٣مسمؿ 215) سمخ طم٣ميمد زمـ واؾمٚم٥م فمـ فم٣مئُم٥م 
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 ( 4/452طم٣ميمد زمـ وردان اظمديٛمل )يمٝمس زمف زمٟمس وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم ()ضم٣مسمؿ 

 ( 569طم٣ميمد زمـ وو٣مح ) ومط 

 ( 4/452()ضم٣مسمؿ 217طم٣ميمد زمـ ويمٝمد ايمً٘مً٘مل احلٚميص ) سمخ 

 ( 6/426()ضم٣مسمؿ 540طم٣ميمد زمـ حيٝمك ايم٘مٛمدي )ي٘مت٤م ضمديثف وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( )ومط 

 ( 02/683طم٣ميمد زمـ حيٝمك زمـ حمٚمد زمـ حيٝمك زمـ محزة )فم٣ًمىمر 

 ( 4/667طم٣ميمد زمـ حيٝمك فمـ يقٞمس زمـ فمٌٝمد )يمٝمٛمف ازمـ فمدي ( )يم٣ًمن 

 (.200طم٣ميمد زمـ يزيد أزمق فمٌد ايمرمحـ فمـ َمٕمغمة )سمخ

 (.4/420طم٣ميمد زمـ يزيد أزمق يزيد ص٣مضم٤م ايمٙم٠ميم٠م )يمٝمس زمف زمٟمس وم٣مل أزمق زرفم٥م()ضم٣مسمؿ

 (.4/457طم٣ميمد زمـ يزيد ايمٌجقم )ضم٣مسمؿ

 (.8/418طم٣ميمد زمـ يزيد ايمتٚمٝمٚمل أزمق هٝمثؿ )طمط

 (.4/452طم٣ميمد زمـ يزيد اجلٚمحل )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ

 (.4/457()ضم٣مسمؿ556طم٣ميمد زمـ يزيد ايمزي٣مت أزمق فمٌد اهلل )يمٝمس زمف زمٟمس وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ وأمحد()سمخ

 (.4/458طم٣ميمد زمـ يزيد ايمًامن )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ

 (.4/420ًٝم٣مري ايمٌٌمي )ؾمٝمخ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿطم٣ميمد زمـ يزيد ايم

 طم٣ميمد زمـ يزيد ايمِمددم اؽمؿ صمده أؽمٝمد.

 (.4/421طم٣ميمد زمـ يزيد ايمٔمٌدي )ضم٣مسمؿ

 (.4/668طم٣ميمد زمـ يزيد ايمٔمدوي أزمق ويمٝمد : هق ايمٔمٚمري اظمتٗمدم)يم٣ًمن

 (.360طم٣ميمد زمـ يزيد ايمٔمٚمري أزمق اهلٝمثؿ اظم٘مل )وم٣مل احل٣مهمظ: َمؼموك، ورَم٣مه زم٣ميمقوع أيّم٣ًم( )حتٖم٥م/

 (.4/459طم٣ميمد زمـ يزيد ايمٔمٛمػمي )وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: شمٗم٥م()ضم٣مسمؿ

 (.8/660طم٣ميمد زمـ يزيد ايمٗمرر )ضم٤م

 طم٣ميمد زمـ يزيد ايمٗمني: اؽمؿ صمده أؽمد.

 (.4/459طم٣ميمد زمـ يزيد اظم٘مل )ضم٣مسمؿ

 (.541طم٣ميمد زمـ يزيد اهلالرم )همٝمف ؤمػ()ومط
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 (.544()ومط4/420طم٣ميمد زمـ يزيد أو ازمـ أيب يزيد ايمٗمرين )ضم٣مسمؿ

 (.0213زمـ يزيد زمـ أيب َم٣ميمؽ )ؤمٝمػ وم٣ميمف أزمق داود()آصمري طم٣ميمد 

 (.302طم٣ميمد زمـ يزيد زمـ أؽمد ايمٗمني أَمغم ايمٔمراق )وم٣مل احل٣مهمظ: َمؼموك( )حتٖم٥م/

 ( 02/683طم٣ميمد زمـ يزيد زمـ زممم زمـ يزيد ايم٘مٙمٌل ) فم٣ًمىمر 

 ( 8/664طم٣ميمد زمـ يزيد زمـ صم٣مزمر إزدي ) ىمٟمٞمف دم ايمتٗمري٤م ( )ضم٤م 

 ( 207( )سمخ 8/664طم٣ميمد زمـ يزيد زمـ ؽمٔمٝمد زمـ همروة )ضم٤م 

 (.02/693طم٣ميمد زمـ يزيد زمـ صٖمقان ايمٗمرر )فم٣ًمىمر

 (.4/420طم٣ميمد زمـ يزيد زمـ حمٚمد إيقم أزمق ويمٝمد )ضم٣مسمؿ

 (.4/669)يم٣ًمن طم٣ميمد زمـ يزيد زمـ َمًٙمؿ ايمٕمٛمقي ايمٌٌمي)ؤمٖمف ايمٔمٗمٝمقم همٗم٣مل: ايمٕم٣ميم٤م فمعم ضمديثف ايمقهؿ(

 (.4/452أزمق فمٌد ايمرمحـ )ضم٣مسمؿطم٣ميمد زمـ يزيد زمـ َمقه٤م 

 (.2/625طم٣ميمد زمـ يزيد زمـ هدزمف )ضم٤م

 (.4/421طم٣ميمد زمـ يزيد زمـ هرزمذ ايمِمٛمٔم٣مين )ضم٣مسمؿ

 (.8/402طم٣ميمد زمـ يزيد زمـ وه٤م زمـ صمرير أزمق هٝمثؿ إزدي )طمط

 (.219طم٣ميمد زمـ يزيد فمـ ايمٔمرزم٣مض زمـ ؽم٣مري٥م )سمخ

 (.4/420طم٣ميمد زمـ يزيد فمـ ذيؽ )ضم٣مسمؿ

 (.4/669)يم٣ًمن-يٛمٓمر-ـ مجٝمؾطم٣ميمد زمـ يزيد فمـ هٝمثؿ زم

 (.4/458ووم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ ٓ زمٟمس زمف( )ضم٣مسمؿ ،طم٣ميمد زمـ يزيد َمقلم ازمـ أيب ايمِمٌٝمغ اظمٌمي )شمٗم٥م وم٣ميمف أزمق زرفم٥م

 (.4/426()ضم٣مسمؿ3/099طم٣ميمد زمـ ي٣ًمر فمـ صم٣مزمر وأيب هريرة )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٤م

 (.4/641()يم٣ًمن639طم٣ميمد زمـ يقؽمػ زمـ طم٣ميمد ايمًٚمتل ايمٌٌمي )ؤمٝمػ وم٣ميمف ايمذهٌل()ت

 (.4/426طم٣ميمد فمـ أزمٝمف )وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: جمٜمقل()ضم٣مسمؿ

 ( 6/440طم٣ميمد فمـ فمٗم٥ٌم فم٣مَمر ) ضم٣مسمؿ 

 (.265طم٣ميمد فمـ جم٣مهد )سمخ

 (.483زمـ أؽمقد أزمق ؽمٔمٝمد احلجري فمٛمف ضمٝمقة: هق احلٚمغمي)يقٞمس طم٣ميمد
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 (.075ايمًالم )نمرزم٣مء/ زمـ أيقب أزمق فمٌد طم٣ميمد

 (.6/919زمـ ضمٛمٓمٙم٥م ايمِمٝمٖمل )ضم٣ٌمن  طم٣ميمد

 (.487زمـ طم٣ميمد ايمٕم٣مهمٗمل )يقٞمس زمـ زي٣مد دطم٣ميم

 (.488زمـ ضمٌٝمش ايمِمددم )يقٞمس زمـ رزمٝمٔم٥م زمـ ؽمٔمٝمد طم٣ميمد

 (.489زمـ وامر ايمِمددم )يقٞمس طم٣ميمد

 (.491( )يقٞمس640زمـ حيٝمك ايمزودم )ت زمـ فم٣مزمد طم٣ميمد

 (.072زمـ فم٣مَمر ايمززم٣مدي اإلهمريٗمل )نمرزم٣مء/ طم٣ميمد

 (.078ايمذرى )نمرزم٣مء/زمـ أٞمٔمؿ اإلهمريٗمل أزمق  زمـ زي٣مد ايمرمحـ زمـ فمٌد طم٣ميمد

 (.490زمـ زم٣مومؾ احليَمل )يقٞمس اهلل زمـ فمٌد طم٣ميمد

( )ضم٣ٌمن 2/659راين )وم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن: َمًتٗمٝمؿ احلدي٧م صمدًا( )ضم٤م احلزمـ َمنح  زمـ فمٌٝمد اهلل اظمٙمؽ زمـ فمٌد طم٣ميمد

6/905.) 

 (.493زمـ ضمج٥ٌم َمٌمي )يقٞمس زمـ َمريا زمـ يمٗمٝمط طم٣ميمد

 (.495( )يقٞمس441فمكم ايمٕمزال )شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( )ت زمٔمد زمـ طم٣ميمد ايمدَمٝم٣مؿمل ازمـ زمـ فمٌٝمد زمـ حمٚمد طم٣ميمد

 (.497زمـ ٞمٔمٝمؿ اخلًٌم اظمٔم٣مهمري )يقٞمس طم٣ميمد

 (.080زمـ وه٤م أٞمديمز ازمـ صٕمغمة )نمرزم٣مء/ طم٣ميمد

 (.406زمـ يزيد اظمٜمٙمٌل أزمق فمقم )صمر طم٣ميمد

 .(366)حتٖم٥م/ (499( )يقٞمسوم٣مل احل٣مهمظ دم ؽمٛمد هذا همٝمف: رصم٣ميمف شمٗم٣متزمـ هدي٥م ايمِمددم ) زمـ أؽمٝمد زمـ يزيد طم٣ميمد

 (.086اهلل إيقم أزمق يزيد )نمرزم٣مء/ زمـ فمٌد زمـ يزيد طم٣ميمد

 (.4/495طم٣ٌمب زمـ ٞم٣مهمع ايمّمٌل)ضم٣مسمؿ

 (.4/495()ضم٣مسمؿ740طم٣ٌمب وايمد فمْم٣مء زمـ طم٣ٌمب فمـ أيب زم٘مر )سمخ

 (.4/019طمٌٝم٤م زمـ فمدي )صح٣ميب()ضم٤م

 (.705()سمخ4/487()ضم٣مسمؿ0/510)صح٣ميب()ؽمغم-ويٗم٣مل آؽم٣مف -طمٌٝم٤م زمـ ي٣ًمف إٞمِم٣مري

 (.311( )يقٞمس084زمـ راؾمد َمقلم ضمٌٝم٤م ايمثٗمٖمل )ت زمـ طمٌٝم٥م زمـ راؾمد طمٌٝم٥م
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 (.4/646()يم٣ًمن02/466طمثٝمؿ زمـ شم٣مزم٦م أزمق فم٣مَمر احل٘مٚمل )ٓ ئمرف وم٣ميمف ايمذهٌل()فم٣ًمىمر

 (.4/488طمثٝمؿ زمـ صمٌغم فمـ ازمـ َمًٔمقد )ضم٣مسمؿ

 (.4/488()ضم٣مسمؿ707طمثٝمؿ زمـ فمٚمرو فمـ ازمـ َمًٔمقد )سمخ

 (.709()سمخ4/488)ضم٣مسمؿطمثٝمؿ زمـ وم٣مرة اظم٘مل 

 (.4/488()ضم٣مسمؿ3/606طمثٝمؿ زمـ َمروان زمـ ومٝمس ايمًٙمٚمل )ضم٤م

 (.4/488()ضم٣مسمؿ4/646وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()يم٣ًمن طمثٝمؿ زمـ َمروان فمـ أيب هريرة )جمٜمقل

 (.4/646طمثٝمؿ زمـ َمروان فمـ حيٝمك زمـ ؽمٔمٝمد إَمقي ىمٟمٞمف إول )يم٣ًمن

 (.733( )سمخ4/491طمداش زمـ إؽمامفمٝمؾ ايم٘مقدم )ضم٣مسمؿ

 (.4/644طمداخ )زم٣مخل٣مء()ؤمٖمف ايمدارومْمٛمل()يم٣ًمنطمداش زمـ د

 طمداش زمـ حمٚمد: يٟميت دم طمراش )وهق جمٜمقل(

 (.4/491()ضم٣مسمؿ02/669طمداش زمـ خمٙمد ايمٌٌمي )صدوق وم٣ميمف ازمـ أيب ضم٣مسمؿ()فم٣ًمىمر

 (.4/491()ضم٣مسمؿ02/699طمداش زمـ خمٙمد ايمٌٌمي )صدوق وم٣ميمف ازمـ أيب ضم٣مسمؿ()فم٣ًمىمر

 (.4/490()ضم٣مسمؿ8/646طمداش زمـ َمٔم٣موي٥م أزمق نم٣ميم٤م اظمروزي )ضم٤م

 (.4/490طمداش زمـ َمٜم٣مصمر فمـ ؽمٔمٝمد زمـ أيب فمروزم٥م )جمٜمقل وضمديثف َمًتٗمٝمؿ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ

 (.4/644طمداش فمـ ومٝمس زمـ ؽمٝم٣مر )جمٜمقل()يم٣ًمن

 (.4/644)صح٣ميب وم٣ميمف احل٣مهمظ()يم٣ًمن -ويٗم٣مل طمداج –طمدي٨م زمـ أويس 

 (.4/018طمدي٨م زمـ فم٣مَمر زمـ صمُمؿ )ضم٤م

 (.4/003أزمق ودئم٥م )صح٣ميب()ضم٤مطمذام زمـ طم٣ميمد إٞمِم٣مري 

 (.4/644)يم٣ًمن -هق إول -طمذام زمـ ودئم٥م)صح٣ميب(

 (.293طمراش ايمٔمِمٖمري فمـ فمدي زمـ أرؿمٟمة )سمخ

 (.4/496طمراش زمـ إؽمامفمٝمؾ ايمٔمجقم )ضم٣مسمؿ

 (.4/017طمراش زمـ أَمٝم٥م زمـ رزمٝمٔم٥م )ضم٤م

 (.4/017طمراش زمـ صٚم٥م إٞمِم٣مري )ضم٤م
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 زمٔمده(.طمراش زمـ فمٌد اهلل زمـ أيب ززمغم )ىمٟمٞمف ايمذي 

 (.4/643طمراش زمـ فمٌد اهلل فمـ أٞمس وفمٛمف أزمق ؽمٔمٝمد ايمٔمدوي ايم٘مذاب )ٓ رء فمدم( )يم٣ًمن

 طمراش زمـ حمٚمد زمـ طمراش زمـ فمٌد اهلل )جمٜمقل()سمٗمدم دم طمداش(.

 (.4/645()يم٣ًمن02/441طمراش وفمٛمف ويمده فمٌد اهلل سمٖمرد فمٛمف )فم٣ًمىمر

 (.274ازمـ أيب داود()ذىمر رومؿ طمرزم٣من زمـ فمٌٝمد اهلل )وومٝمؾ: ازمـ فمٌد ايمرمحـ( أزمق حمٚمد )وشمٗمف

 (.228طمرزاز زمـ اؾمتف أزمق َمٛمِمقر ايمٛم٣مئل)ذىمر رومؿ/

 (.02/441طمرؽم٣من زمـ فمٌد اهلل إؿمرازمٙمز )فم٣ًمىمر

 (.4/489( )ضم٣مسمؿ4/004طمرؾم٥م زمـ ضم٣مرث اظمٌمي )صح٣ميب وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ونمغمه()ضم٤م

 (.٨478م()فم4/489)يم٣ًمن (جمٜمقل وم٣ميمف ازمـ َمديٛمل/ ووشمٗمف ايمٔمجقم)طمرؾم٥م زمـ ضمٌٝم٤م سم٣مزمٔمل 

 (.310زمـ ضم٣مرث اظمرادي وهمد فمعم ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ)يقٞمس طمرؾم٥م

 (.4/004طمريؿ زمـ أوس زمـ ضم٣مرشم٥م ايمْم٣مئل )ضم٤م

 (.4/314()ضم٣مسمؿ720طمزافمل زمـ زي٣مد اظمزين زمٌمي )جمٜمقل ضم٣مل( )سمخ

 (.02/455طمزرج زمـ فمٌد اهلل أزمق حمٚمد اخلزرصمل )فم٣ًمىمر

 (.8/434طمزرج زمـ فمقم زمـ فم٣ٌمس ايمِمقدم.)طمط

 (.4/312زرج زمـ َم٣ٌمرك ايمرازي )ضم٣مسمؿطم

 (.316( )يقٞمس٣023مرشمل )تاحلزمـ ؽمٝم٣مزم٥م  زمـ ص٣ميما طمزرج

 ( 6/486( )ضم٣مسمؿ 717طمزيٚم٥م أزمق ىم٣مٞم٥م )سمخ 

 ( 02/472طمزيٚم٥م إؽمدي )فم٣ًمىمر 

 (.8/644طمزيٚم٥م زمـ أيب طمٙمٝمؾ ايمنطمز )ضم٤م

 (.4/486طمزيٚم٥م زمـ صمٜمؿ زمـ ومٝمس زمـ فمٌد ؾمٚمس )ضم٣مسمؿ

 ( 02/476يمف صح٥ٌم () فم٣ًمىمر طمزيٚم٥م زمـ ضم٘مٝمؿ ايمًٙمٚمل ) ومٝمؾ 

 ( 8/430طمزيٚم٥م زمـ طم٣مزم ايمٛمٜمٙمًم ) طمط 

 (.4/486()ضم٣مسمؿ719طمزيٚم٥م زمـ ؾمجرة ايم٘مقدم )سمخ
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 (.4/642يٟميت)يم٣ًمن -اؽمٚمف حمٚمد-طمزيٚم٥م زمـ فمقم زمـ فمٌد ايمرمحـ أصمري

 (.4/645ايمذهٌل()يم٣ًمنطمزيٚم٥م زمـ َم٣مه٣من اظمروزي )آسمك زمخػم َمقوقع همام أدري هق أهم٥م همٝمف أو ايمراوي فمٛمف/ وم٣ميمف 

 (.4/486()ضم٣مسمؿ2/628طمزيٚم٥م زمـ حمٚمد زمـ فمامرة زمـ طمزيٚم٥م اخلْمٚمل )ضم٤م

 (.220طمزيٚم٥م زمـ َمْمٝم٣مر ايمٔم٣مزمد )ذىمر

 (4/486( )ضم٣مسمؿ 712طمزيٚم٥م زمـ َمٔمٚمر اخلْمٚمل إٞمِم٣مري فمـ ايمٛمٌل صعم اهلل وفمٙمٝمف وآيمف وؽمٙمؿ ) سمخ 

 ( 718طمزيٚم٥م فمـ فمٌد اهلل )سمخ 

 (.٣6/968مري اخلْمٚمل )ضم٣ٌمن زمـ طمزيٚم٥م إٞمِم زمـ شم٣مزم٦م طمزيٚم٥م

 (.466طم٣ًمن زمـ ومتٝم٥ٌم زمـ احل٣ًمس زمـ فمٝمًك )وم٣مل احل٣مهمظ دم ؽمٛمد هذا همٝمف: رصم٣مل إؽمٛم٣مده جم٣مهٝمؾ( )حتٖم٥م/

 ( 4/642طمنو زمـ وم٣مؽمؿ اظمقصقم ) ٓ أفمرهمف وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( )يم٣ًمن 

 ()صقازمف طمُمٛم٣مم .690طمًٛم٣مم زمـ َمٗمداد ايمًٚمرومٛمدي )ؤمٝمػ ( )ت 

 ( 4/006) ضم٤م  طمُمخُم٣مش زمـ ضم٣ٌمب ايمٔمٛمػمي

 ( 4/499()ضم٣مسمؿ 731طمممم زمـ مجٝمؾ فمـ ضمًـ )جمٜمقل ضم٣مل ( )سمخ 

 ( 749()سمخ 2/675طمممم زمـ ضم٣ًمن )ضم٤م 

 (3/603طمُمػ زمـ َم٣ميمؽ ايمْم٣مئل )ضم٤م 

 ( 02/478طمُمٛم٣مم زمـ إؽمامفمٝمؾ أزمق زم٘مر ايمٛمٝم٣ًمزمقري )فم٣ًمىمر 

 ( 02/479طمُمٛم٣مم زمـ زممم أزمق حمٚمد ايمٛمٝم٣ًمزمقري ) فم٣ًمىمر 

 ( 299ري )وشمٗمف احلٙمٝمقم ( )ك طمُمٛم٣مم زمـ صديؼ ايمٛمٝم٣ًمزمق

 ( 273طمُمٛم٣مم زمـ فمٌد ايمقاضمد )ذىمر /رومؿ /

 ( 4/315طمُمٝمش زمـ وم٣مؽمؿ اظمقصقم ) جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( )ضم٣مسمؿ 

 ( 4/642طمِم٣مف زمـ فمٌد ايمرمحـ اجلزري أطمق طمِمٝمػ )ؤمٖمف إزدي ( )يم٣ًمن 

  (.364ٖم٥م/)حت (4/647( )يم٣ًمن  ، ووم٣مل احل٣مهمظ: ىمذزمقهاخلِمٝم٤م زمـ صمحدر ىمقدم )ىمذزمف ؾمٔم٥ٌم

 (223اخلِمٝم٤م زمـ ؾم٣مهكم أزمق وم٣مؽمؿ )ذىمر 

 ( 07/439اخلِمٝم٤م زمـ فمٌد اهلل زمـ حمٚمد اظمٌمي )ؽمغم 
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 ( 224/رومؿ /0/417اخلِمٝم٤م زمـ همّمؾ زمـ طمِمٝم٤م زمـ ؽمٙمؿ زمـ فمقذ ازمـ ؽمالَم٥م )ذىمر 

زمٌٙمده( اخلِمٝم٤م زمـ حمٚمد زمـ طمِمٝم٤م اخلزافمل أزمق رزمٝمع ايمنومًْمل )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من همٗمٝمٜم٣مً فم٣مظم٣ًم َمُم٣مورًا 

 (.312)صف/

 (.317طمِمٝم٤م زمـ َمقؽمك ايمُم٣مؿمٌل أزمق سمٙمٝمد إٞمديمز )أطمذ ايمٛم٣مس فمٛمف ()صف/

 (.600زمـ حمٚمد )َمٌم  اهلل زمـ فمٌد اخلِمٝم٤م

 طمِمٝمػ زمـ دم فمٌد اهلل –يٟميت  –َمِمٕمر  –طمِمٝمػ 

 طمِمٝمػ اجلزري :صقازمف طمِمٝم٤م :سمٗمري٤م 

 ( 4/648طمي زمـ أزم٣من اهل٣مؾمٚمل )ؤمٖمف احل٣مىمؿ وايمدار ومْمٛمل ( )يم٣ًمن  

 (.096طمي زمـ أمحد زمـ ومٛمداهقر فمٛمف ايمدارومْمٛمل وازمـ ضم٣ٌمن )ايمديمٝمؾ/ 

 (.680طمي زمـ أمحد زمـ حمٚمد ايمٗمزويٛمل أزمق فمقم )ٞمٝم٣ًمزمقر/ 

 ( 545طمي زمـ أسم )ومط  

 ( 8/447طمي زمـ متٝمؿ زمـ َمزاضمؿ زمـ إزمراهٝمؿ ايمتٚمٝمٚمل ) طمط  

  –يٟميت –طمي زمـ مجٝمؾ :صقازمف ٞمي زمـ مجٝمؾ  

 ( 02/343()فم٣ًمىمر 61/666 طمي زمـ ضمًكم ايمِمٖم٣مر )ؽمغم 

 ( 542طمي زمـ داود ايمُمٜمر زوري ايمٗم٣م  ) جمٜمقل ضم٣مل ()ومط  

 ( 02/345طمي زمـ زىمري٣م ايمِم٣ميغ )فم٣ًمىمر  

 ( 271طمي زمـ هي زمـ همّمؾ أزمق وم٣مؽمؿ )ذىمر  

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمـ أهؾ اظمٔمرهم٥م وايمٛمٌؾ 531طمي زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ ؽمٔمٝمد زمـ فمقم ايمٗمٝمز اظمٗمرئ أزمق فمٚمر )ت 

 (.303وايمذىم٣مء وايمٝمٗمٓم٥م واإلسمٗم٣من ظم٣م حيٚمٙمف..( )صف/

 ( 8/447طمي زمـ فمٌد ايمًالم زمـ ؿم٣مرق إدَمل )طمط 

 ( 02/347طمي زمـ فمٌد اهلل ايمًٚم٣ًمر )فم٣ًمىمر  

 ( 4/649 )ؾمٝمٔمل ( )يم٣ًمن طمي زمـ فمٚمرو فمرين 

 ( 02/335طمي زمـ همتا ايمِمقدم )فم٣ًمىمر  
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 (.227طمي زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ حمٚمد أزمق وم٣مؽمؿ ايمرضمل اظم٠مدب )خم٤م

 ( 02/332طمي زمـ حمٚمد زمـ نمقث ايمتٛمقطمل )فم٣ًمىمر  

 ( 8/447طمي زمـ حمٚمد زمـ َمتقيف أزمق فمٌد اهلل اظمرافمل )طمط  

()طمط 694()ؿم٤م 8/442( )طمط347اجلقهري )جمٜمقل ضم٣مل( )إرؾم٣مد/ –ازمـ طمْم٣مب  –طمي زمـ حمٚمد زمـ َمرززم٣من  

8/442 ) 

 (.686طمي زمـ حمٚمد زمـ حيٝمك ايمٌٙمخل ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ٞمٝم٣ًمزمقر/ 

 ( 4/649طمي زمـ َمًٙمؿ أزمق ه٣مؾمؿ ايمتخٔمل )ؾمٝمٔمل ( )يم٣ًمن  

 ( 02/332)فم٣ًمىمر  –()روى فمٛمف مج٣مفم٥م ( 465طمي زمـ َمٛمِمقر زمـ فمقم احل٣ٌمل )ت  

 (.407ٔمٝمد )صمرزمـ فمٚمران أزمق ؽم طمي

 (229طميام زمـ فمٝمًك أزمق ضمًـ )ذىمر /

 ( 3/604ؽمقد )ضم٤م إطمّمغم 

 ( 4/312()ضم٣مسمؿ 3/604()ضم٤م 02/356طمّمغم ايمًٙمٚمل زمـ ىمٔم٤م إضم٣ٌمري )فم٣ًمىمر 

 (.314زمـ رزم٣مح ايمٙمخٚمل)يقٞمس طمّمغم ايمٗمٝمز فمٛمف فمقم

 ( 8/430طمّمغم زمـ ومٝمس اهلالرم )طمط 

 ( 4/485طمْم٣مب أزمق أيقب فمـ ايمثقري ) ضم٣مسمؿ 

 ( 4/482طمْم٣مب ايمٔمِمٖمري فمـ ايمُمٔمٌل )ؾمٝمخ وم٣ميمف أزمقضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 ( 291()سمخ 2/676طمْم٣مب زمـ أيب ىمريٚم٥م أزمق فمٚمر إٞمِم٣مر ي )ضم٤م 

 ( 8/448طمْم٣مب زمـ إؽمامفمٝمؾ أزمق فم٣ٌمس )طمط 

 ( 8/447طمْم٣مب زمـ زممم زمـ َمْمر اظمذىمر )طمط 

 ( 4/485()ضم٣مسمؿ 290طمْم٣مب زمـ صمٌغم زمـ ضمٝم٥م ايمثٗمٖمل ايمٌٌمي )سمخ 

 ( 3/601طمْم٣مب زمـ طمٖم٣مف اجلرَمل )ضم٤م 

 ( 693()ؿم٤م 02/355طمْم٣مب زمـ ؽمٔمد إزدي احلٚميص )روى فمٛمف مج٣مفم٥م ( )فم٣ًمىمر 

 ( 8/646طمْم٣مب زمـ ؽمٝم٣مر احلراين )ضم٤م 
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 ( 4/649طمْم٣مب زمـ فمٌد ايمدائؿ )ؤمٝمػ َمٔمروف زمرواي٥م اظمٛم٣مىمغم وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ( )يم٣ًمن 

 ( 4/485()ضم٣مسمؿ 288طمْم٣مب زمـ فمثامن ايم٘مقدم )سمخ 

 (.685ـ فمقم زمـ طمْم٣مب أزمق حمٚمد ايمٗمزويٛمل )ٞمٝم٣ًمزمقر/طمْم٣مب زم

 ( 4/649طمْم٣مب زمـ فمٚمر اهلٚمداين )جمٜمقل وطمػمه َمٛم٘مر وم٣ميمف ايمذهٌل( )يم٣ًمن 

 ( 4/631()يم٣ًمن 4/479فمـ ضمًـ ) جمٜمقل( )ضم٣مسمؿ  –ازمـ فمٚمر  –طمْم٣مب زمـ فمٚمغم ايمثقري وومٝمؾ 

 ( 4/485طمْم٣مب زمـ ىمريز زمٌمي )ضم٣مسمؿ 

 ( 4/631( )يم٣ًمن 2/676ف إزدي ( )ضم٤م )ؤمٖم –ويٗم٣مل حمػم –طمْم٣مب زمـ ىمٝم٣ًمن 

 ( 4/631)جمٜمقل ( )يم٣ًمن  –طمْم٣مب زمـ حمٚمد :هق ازمـ ىمٝم٣ًمن اظمتٗمدم 

 ( 02/357()فم٣ًمىمر 4/631طمْم٣مب زمـ واشمٙم٥م )ٓيدرى َمـ هق وم٣ميمف ايمذهٌل ( )يم٣ًمن 

 ( 282طمْم٣مب فمـ ازمـ ؽمغميـ ) سمخ 

 ( 4/485()ضم٣مسمؿ 724)سمخ  –ويٗم٣مل طمْم٣مف –ٔم٣مص ايمطمْم٣مب فمـ فمثامن زمـ 

 (.403زمـ أمحد ايمديٛمقري )صمر ٣مبطمْم

 (.404زمـ طمْم٣مب ايمٖمٗمٝمف )صمر زمـ حمٚمد زمـ فمقم طمْم٣مب

 (.313زمـ ٞمِمغم فم٣ٌمد)يقٞمس طمْم٣مب

 (4/315طمْم٣مف زمـ ؽمٔمٝمد ) ضم٣مسمؿ 

 (.408زمـ طمْمٝمؿ أزمق ايمقهم٣مء )صمر زمـ فمقم طمْمٝمؿ

 ( 769()سمخ 4/495طمٖم٣مف زمـ أيب هحي٥م ايمٕمٖم٣مري )ضم٣مسمؿ 

 ( 4/019طمٖم٣مف زمـ فمٚمغم ايمًٙمٚمل )ضم٤م 

 (.315اخليص أزمق ىم٣مَمؾ َمٌمي )يقٞمسطمٖمٝمػ 

 ( 02/359طمٖمٝمػ زمـ فمٌد اهلل أزمق فمقم ايمٕم٣مزي ) جمٜمقل ضم٣مل ( )فم٣ًمىمر 

 ( 4/428طمالد أزمق فمٚمرو )ضم٣مسمؿ 

 طمالد أزمق فمٝمًك ايمٗم٣مري : هق ازمـ طم٣ميمداظمٗمري 

 طمالد ايمِمٖم٣مر :هق ازمـ َمًٙمؿ 
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 ( 244()سمخ 4/427طمالد زمـ أيب فمٚمرو إفمٚمل ايمٗمرر )ضم٣مسمؿ 

 (7/427( ضم٣مسمؿ 4/630ٓ أفمرهمف وم٣ميمف أزمق زرفم٥م ( )يم٣ًمن طمالد زمـ زمزيغ )

 ( 4/028()ضم٣مسمؿ 231()سمخ 661طمالد زمـ طم٣ميمد ايمُم٣ٌمين أزمق فمٝمًك اظمٗمرئ )صدوق وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( )ت 

 ( 3/618( )ضم٤م 425أو ازمـ طمالد )ضم٣مسمؿ  –طمالد زمـ طم٣ميمد أٞمِم٣مري 

 ( 4/425()ضم٣مسمؿ 4/000طمالد زمـ راهمع زمـ َم٣ميمؽ إٞمِم٣مري )صح٣ميب زمدري ( )ضم٤م 

 ( 4/423()ضم٣مسمؿ 4/006طمالد زمـ ؽمقيد زمـ شمٔمٙمٌف ايمٗمٌز )صح٣ميب زمدري ( )ضم٤م 

 ( 4/425طمالد زمـ فمْم٣مء زمـ أيب رزم٣مح ) ضم٣مسمؿ 

 ( 4/422طمالد زمـ فمْم٣مء زمـ ؽمٚما ؾم٣مَمل ) ضم٣مسمؿ 

 ( 4/630طمالد زمـ فمْم٣مء َمقلم ومريش )وم٣مل ايمٌخ٣مري :َمٛم٘مر احلدي٧م ( )يم٣ًمن 

 ( 4/443()ضم٣مسمؿ 0/656طمالد زمـ فمٚمرو زمـ مجقح )صح٣ميب ( )ؽمغم 

 ( 259رومؿ  0/412()ذىمر 6/98طمالد زمـ ومرة زمـ طم٣ميمد أزمق أَمٝم٥م ايمًدود )أصٌٜم٣من 

 ( 07/26طمالد زمـ حمٚمد زمـ ه٣مٞمئ إؽمدي ) جمٜمقل ضم٣مل( )فم٣ًمىمر 

 ، ووم٣مل احل٣مهمظ: همٝمف َمٗم٣ملطمالد زمـ َمًٙمؿ ايمِمٖم٣مر أزمق َمًٙمؿ ايم٘مقدم )يمٝمس زمف زمٟمس وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم ووم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ ضمديثف َمٗم٣مرب

 (.367)حتٖم٥م/( 4/427( )ضم٣مسمؿ 

 ( 4/428طمالد زمـ َمٛمِمقر ايمقاؽمْمل ) ضم٣مسمؿ 

 (4/427()ضم٣مسمؿ 8/669طمالد زمـ هالل ايمتٚمٝمٚمل )ضم٤م 

 ( 4/428طمالد زمـ هٝمِمؿ ايمٌقؾمٛمجل )ضم٣مسمؿ

 ( 4/636طمالد فمـ أيب هريرة )ٓ يدر َمـ هق وم٣ميمف ايمذهٌل ( )يم٣ًمن 

 ( 4/636طمالد فمـ ومت٣مدة )ٓيدرى َمـ هق وم٣ميمف ايمذهٌل ()يم٣ًمن 

 (.6/941زمـ طم٣ميمد ايمقاؽمْمل اظمٗمرئ )روى فمٛمف ايمْمح٣موي وازمـ ضم٣ٌمن ونمغممه٣م( )ضم٣ٌمن  زمـ حمٚمد طمالد

 ( 4/636طمالس زمـ فمٚمرو )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ () يم٣ًمن 

 ( 4/429طمٙمػ أزمق رزمٝمع ) ضم٣مسمؿ 
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زمُم٘مقال: ىم٣من همٗمٝمٜم٣ًم يٗمٓم٣ًم..( طمٙمػ اظمٗمرئ أزمق وم٣مؽمؿ إٞمديمز )وم٣مل أزمقزم٘مر اظمِمحٖمل: ىم٣من رصمالً ص٣محل٣ًم فم٣مزمدًا، ووم٣مل ازمـ 

 (.474)صف/

٣مر –( 500طمٙمػ زمـ إزمراهٝمؿ زمـ طمٙمػ زمـ ؽمٔمٝمد اظمٗمرئ أزمق وم٣مؽمؿ ايمٗمرؿمٌل )ت اظمٔمروف زم٣مزمـ ٞمح٣مس ايمٖمٗمٝمف )ؾمٝمخ  -ازمـ طمِمَّ

 (.492( )صف/02َمٔمرهم٥م وصماليم٥م( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من شمٗم٥م صدووم٣ًم ضمًـ اخلْم٥ٌم...( )همٜمرس/

 (.684ؿ ايمٌٝمقم ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ٞمٝم٣ًمزمقر/طمٙمػ زمـ إزمراهٝمؿ زمـ فمِمٚم٥م زمـ إزمراهٝم

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: أومرأ ايمٛم٣مس ايمٗمرآن وؽمٚمع َمٛمف 337طمٙمػ زمـ إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد ايمٗمٝمز اظمٗمرئ أزمق وم٣مؽمؿ ايمْمٙمٝمْمقم )ت

 (.491زمٔمض ؾمٝمقطمٛم٣م..( )صف/

 ( 244فمٚمل ايمٗمرر ) سمخ طمٙمػ زمـ أيب فمٚمرو إ

  (547طمٙمػ زمـ أمحد إَمقي ) سم٘مٙمؿ همٝمف ازمـ همر  ( )ذيؾ 

طمٙمػ زمـ أمحد زمـ زمْم٣َّمل ايمٌ٘مري أزمق وم٣مؽمؿ إٞمديمز )وم٣مل ازمـ طمزرج: ىم٣من همٗمٝمٜم٣ًم أصقيمٝم٣ًم َمـ أهؾ ٞمٓمر وآضمتج٣مج ظمذه٤م 

 (.488َم٣ميمؽ( )صف/

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمٔمتٛمٝم٣ًم زم٣ميمٔمٙمؿ راوي٥م يمف..( 375طمٙمػ زمـ أمحد زمـ صمٔمٖمر اجلراوي أزمق وم٣مؽمؿ إٞمديمز )ت

 (.489)صف/

 (.8/444أزمق ويمٝمد ايمًٚمري ) جمٜمقل ضم٣مل ()طمططمٙمػ زمـ أمحد زمـ طمٙمػ 

( )ىم٣من رصماًل هم٣موالً ورفم٣ًم فم٣مرهم٣ًم زم٣مٕضم٘م٣مم ٞم٣مهّم٣ًم فم٣مظم٣ًم 361طمٙمػ زمـ أمحد زمـ طمٙمػ إٞمِم٣مري أزمق زم٘مر ايمرضمقي )ت زمٔمد/

 (.478زم٣مظم٣ًمئؾ...( )صف/

 (وؾ همٗمٝمف ورع ىمثغم ايمًامعشمٗم٥م هم٣م) وم٣مل ايمٖم٣مرد:  طمٙمػ زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ ضم٣مَمد زمـ أؽمد زمـ إزمراهٝمؿ أزمق زم٘مر إزمٝمقري

 (.223)خم٤م

 (.679( )ٞمٝم٣ًمزمقر/07/002طمٙمػ زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ طمٙمػ أزمق أمحد ايمًجزي ) أشمٛمك فمٙمٝمف احل٣مىمؿ( )ؽمغم 

 ( 07/002طمٙمػ زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ يمٝم٧م ايمًجًت٣مين اظمٙمؽ اظمُمٜمقر ) ؽمغم 

 (.429)صف/طمٙمػ زمـ أمحد زمـ هُم٣مم ايمٔمٌدري أزمق احلزم ايمنومًْمل )جمٜمقل ضم٣مل( 

 (.457( )صف/480طمٙمػ زمـ إؽمح٣مق إٞمديمز أزمق زم٘مر فمٛمف ايمِم٣مضم٣ٌمن)ت

 ( 547طمٙمػ زمـ إؽمح٣مق زمـ َمرؽم٣مل اخلثٔمٚمل )ومط 
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 ( 07/4طمٙمػ زمـ إؽمامفمٝمؾ إفمٚمل )فم٣ًمىمر 

 (.4/474طمٙمػ زمـ إؽمامفمٝمؾ اخلزافمل )جمٜمقل ضم٣مل()ضم٣مسمؿ

 (.421طمٙمػ زمـ أَمٝم٥م اظم٣ميمٗمل أزمق ؽمٔمٝمد إٞمديمز )صف/

 (.473ٌل أزمق زم٘مر إٞمديمز )جمٜمقل ضم٣مل( )صف/طمٙمػ زمـ زمٗمل ايمتجٝم

 ( 695()ؿم٤م 8/440طمٙمػ زمـ ضمًـ زمـ صمقان ايمقاؽمْمل ) ٓ زمٟمس زمف وم٣ميمف ايمدار ومْمٛمل ( )طمط 

 ( 4/636طمٙمػ زمـ محقد ايمٌخ٣مري ) ٓ ئمرف وم٣ميمف ايمذهٌل ( )يم٣ًمن 

 ( 441طمٙمػ زمـ ضمٝم٣من زمـ صدومف )طمط /

 طمٙمػ زمـ داود ايمٔم٘مػمي: هق ازمـ فمٚمرو زمـ فمٌد ايمرمحـ.

 ( 4/634طمٙمػ زمـ راؾمد أزمق فمثامن إزدي ) جمٜمقل ضم٣مل ()يم٣ًمن 

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من رصماًل ص٣محل٣ًم َمتقاؤم٣ًم ديٛم٣ًم ورفم٣ًم...( 485طمٙمػ زمـ رزق إَمقي اظمٗمرئ أزمق وم٣مؽمؿ ايمٗمرؿمٌل )ت

 (.490)صف/

 (.425 )صف/فمٛمف أزمق فمٚمر زمـ ؽمٚمٝمؼ ايمٗم٣م  -ازمـ أيب ايمػماؿمٝمؾ -طمٙمػ زمـ ؽمٔمٝمد احَلْجري أزمق وم٣مؽمؿ ايمٗمرؿمٌل

)أشمٛمك فمٙمٝمف ازمـ فمٌد ايمػم ووم٣مل اخلقٓين: ىم٣من  -ازمـ َمٛمٖمقخ -طمٙمػ زمـ ؽمٔمٝمد زمـ أمحد زمـ حمٚمد إزدي أزمق وم٣مؽمؿ اإلؾمٌٝمقم

 (.471( )صف/314رصمالً َمٛمٗمٌّم٣ًم ومديؿ اخلغم..( )ت

 ( 07/00طمٙمػ زمـ ؽمٔمٝمد زمـ طمٙمػ ايمٙمخٚمل )فم٣ًمىمر 

 (.311)وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من رصمالً ص٣محل٣ًم ورفم٣ًم...( )صف/( 505طمٙمػ زمـ ؽمٔمٝمد زمـ طمغم ايمزاهد أزمق وم٣مؽمؿ ايمٗمرؿمٌل )ت

( فمٛمف أزمق ضمٖمص 311)ت ٞمحق-ازمـ َمرازمط أو ازمـ َمػمومع -طمٙمػ زمـ ؽمٔمٝمد زمـ فمٌد اهلل زمـ فمثامن ايم٘مٙمٌل أزمق وم٣مؽمؿ ايمٗمرؿمٌل

 (.420ايمزهراوي وازمـ ؾمٛمٓمغم )صف/

 ( 716( )ك 411طمٙمػ زمـ ؽمٙمامن زمـ فمٌد اهلل ايمٛمًٖمل أزمق ؽمٔمٝمد ايمدرذهل )ت 

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من أضمد ايمٔمدول( 314ػ زمـ ؽمٙمٚم٥م زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ مخٝمس ايمٗمرؿمٌل أزمق وم٣مؽمؿ إٞمديمز )تطمٙم

 (.424)صف/

 (.459( ىم٣من َمٗمرئ٣مً يمٙمٗمرآن َمُمٜمقرًا )صف/497)ت -ازمـ ضمج٣مم -طمٙمػ زمـ ؽمٙمٝمامن إٞمديمز أزمق ايمٗم٣مؽمؿ

 ( 07/00طمٙمػ زمـ ؽمٙمٝمامن ايمٌخ٣مري )فم٣ًمىمر 
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 (.495د إٞمديمز أزمق وم٣مؽمؿ )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من همٗمٝمٜم٣مً ديٛم٣ًم..( )صف/طمٙمػ زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ طمٙمػ زمـ حمٚم

 ( 8/440طمٙمػ زمـ ؾمٚمس ) طمط 

 (4/474طمٙمػ زمـ ص٣ميما زمـ فمٌد إفمعم ايمٝمتٚمل ايم٘مقدم)ضم٣مسمؿ

 (.452( فمٛمف ايمِم٣مضم٣ٌمن )صف/478طمٙمػ زمـ ص٣ميما زمـ فمٚمران زمـ ص٣ميما ايمتٚمٝمٚمل أزمق فمٚمر إٞمديمز )ت

 (.277ُمح٣مَمل أصٝمؾ هم٣موؾ َمـ زمٝم٦م ايمٔمٙمؿ وايمزهد وايمقرع )خم٤مطمٙمػ زمـ ؿم٣مهر زمـ حمٚمد أزمق ٞمٌم ايم

 (8/444()طمط4/634طمٙمػ زمـ فم٣مَمرايمٌٕمدادي ايميير)همٝمف صمٜم٣ميمف وم٣ميمف ايمذهٌل()يم٣ًمن

ٖمّمؾ وايمديـ وايمٔمٙمؿ ايم( )وم٣مل احلٚمٝمدي: ىم٣من َمـ أهؾ 311طمٙمػ زمـ فم٣ٌمس ايمزهراوي أزمق وم٣مؽمؿ إٞمديمز )ت زمٔمد/

 (.476واؾمتٜمر زم٣ميمْم٤م...( )صف/

 ( 4/632()يم٣ًمن 8/460احلٚمٝمد ايمنطمز/روى فمٛمف اشمٛم٣من )ٓ أفمرهمف وم٣ميمف أمحد ( )طمط  طمٙمػ زمـ فمٌد

 ( 8/443) طمط  -آطمر -طمٙمػ زمـ فمٌد ايمرمحـ ايمنطمز

 ( 6/946()ضم٣ٌمن4/470طمٙمػ زمـ فمٌد ايمٔمزيز زمـ فمثامن زمـ صمٌٙم٥م ايمٔمت٘مل اظمروزي )فمٛمف مجع() ضم٣مسمؿ 

 .(4/634()يم٣ًمن 4/471()ضم٣مسمؿ طمٙمػ زمـ فمٌد اهلل ايمًٔمدي ) جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ 

  طمٙمػ زمـ فمٌد اهلل ايمِمٛمٔم٣مين )جمٜمقل( وؽمٝم٘مرر دم: ازمـ فمٌٝمد اهلل.

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من شمٗم٥م همٝمام رواه و٣مزمْم٣ًمظم٣م 395طمٙمػ زمـ فمٌد اهلل زمـ ؽمٔمٝمد زمـ فم٣ٌمس إزدي أزمق وم٣مؽمؿ ايمٗمرؿمٌل )ت

 (.493ىمتٌف ىمثغم اجلٚمع وايمتٗمٝمٝمد( )صف/

 ( 4/634) جمٜمقل وم٣ميمف آٞمامؿمل ونمغمه ( )يم٣ًمن  طمٙمػ زمـ فمٌٝمد اهلل ايمِمٛمٔم٣مين

 (.331طمٙمػ زمـ فمٌٝمداهلل زمـ ؽمٙمؿ ايمّمٌل أزمق ضمٌٝم٤م ايمٌٌمي )إرؾم٣مد/

 طمٙمػ زمـ فمثامن اخلزافمل سمٗمدم دم ازمـ إؽمامفمٝمؾ 

 (.428)صف/ -ازمـ جل٣مم -طمٙمػ زمـ فمثامن ايمٗمرؿمٌل

ل: ىم٣من طمغمًا هم٣موالً َمُم٣مروًا دم ( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقا363طمٙمػ زمـ فمثامن زمـ َمٖمرج ايمنومًْمل أزمق ؽمٔمٝمد إٞمديمز )ت

 (.486إضم٘م٣مم زمٌٙمده( )صف/

 (8/446طمٙمػ زمـ فمقم زمـ إزمراهٝمؿ ايمٗمْمٝمٔمل ) طمط 
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( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من 311)ت -أو أزمق ؽمٔمٝمد -طمٙمػ زمـ فمقم زمـ ٞم٣مس زمـ َمٛمِمقرة ايمٌٙمقي ايمًٌتل ايمزاهد أزمق حمٚمد

 (.313..( )صف/زاهدًا َمتٌتاًل ؽم٣مئح٣ًم دم إرض رواي٥م يمٙمٔمٙمؿ و٣مزمْم٣مً ظم٣م ىمت٤م

طمٙمػ زمـ فمقم زمـ وه٤م ايمٝمحِمٌل أزمق وم٣مؽمؿ اإلؾمٌٝمقم )وم٣مل اخلقٓين: فُمٛمل زمٟمطم٣ٌمر ايمٗمرآن ونمغم ذيمؽ َمـ همٛمقن ايمٔمٙمؿ وىمت٤م 

 (.422زمخْمف ىمثغمًا..( )صف/

 ( 4/633طمٙمػ زمـ فمٚمر اهلٚمداين) َمتٜمؿ وم٣ميمف ايمذهٌل( )يم٣ًمن 

رة  -أطمل ايمٗم٣م  أيب ويمٝمد ايم٣ٌمصملازمـ  -طمٙمػ زمـ فمٚمر زمـ طمٙمػ زمـ ؽمٔمد ايمتجٝمٌل أزمق وم٣مؽمؿ إٞمديمز فمٛمف أزمق فمقم زمـ ؽُم٘مَّ

 (.496)صف/

 ( 07/438طمٙمػ زمـ فمٚمر زمـ طمٙمػ زمـ حمٚمد اهلٚمذاين احلٛم٣مط )صدوق وم٣ميمف ؾمغموي٥م ( )ؽمغم 

 (.276طمٙمػ زمـ فمٚمر زمـ فمٌد ايمٔمزيز أزمق رصم٣مء ايمٖم٣مرد )خم٤م

: ىم٣من َمـ ايمٔمٙمامء اظمتٖمٛمٛمكم اظمُم٣مرىمكم دم ( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال563طمٙمػ زمـ فمٚمر زمـ فمٝمًك احليَمل أزمق وم٣مؽمؿ إٞمديمز )ت

 (.316ايمٔمٙمقم، وىم٣مٞم٦م ايمدراي٥م أنمٙم٤م فمٙمٝمف َمـ ايمرواي٥م( )صف/

( 692()ؿم٤م 04/577()شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ( )ؽمغم 482طمٙمػ زمـ فمٚمرو ايمٔم٘مػمي أزمق حمٚمد : اؽمؿ صمده فمٌد ايمرمحـ ) ت 

 ( 8/440)طمط 

وم٣مل ايمدارومْمٛمل: شمٗم٥م، ووم٣مل ازمـ َمٛم٣مدي: شمٗم٥م واؽمع اجل٣مه، ووم٣مل طمٙمػ زمـ فمٚمرو زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ فمٝمًك أزمق حمٚمد ايمٔم٘مػمي )

 (.04/577( )ؽمغم8/440( )طمط330( )إرؾم٣مد/692ايمذهٌل: ايمُمٝمخ اظمحدث ايمثٗم٥م اجلٙمٝمؾ( )ت

 ( 4/476طمٙمػ زمـ فمٚمرو زمـ َمٛمِمقر أزمق إصٌغ إزدي ايمْمراز )صدوق ٓ زمٟمس زمف وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( )ضم٣مسمؿ 

 ( 4/471ف أزمق ضم٣مسمؿ ( )ضم٣مسمؿ طمٙمػ زمـ فمٚمرو فمـ ىمٙمٝم٤م )جمٜمقل وم٣ميم

طمٙمػ زمـ فمٝمًك زمـ ؽمٔمٝمد طمغم زمـ أيب درهؿ ايمتجٝمٌل أزمق احلزم إٞمديمز )وم٣مل ازمـ ضمذاء: ىم٣من هم٣موؾ صمٜمتف وفم٣مومٙمٜم٣م( 

 (.472( )صف/360)ت

( )ىم٣من أَمٝم٣ًم ومل ي٘مـ زم٣ميمّم٣مزمط يمألداء وزم٣محل٣مهمظ يمٙمحروف وىم٣من 307طمٙمػ زمـ نمِمـ زمـ فمقم ايمْم٣مئل أزمق ؽمٔمٝمد ايمٗمرؿمٌل )ت

اً   (.475هم٣مواًل( )صف/ طمغمِّ

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من فم٣مظم٣ًم زم٣مٕدب وايمٙمٕم٥م َمٗمدَم٣ًم دم َمٔمرهمتٜمام 443طمٙمػ زمـ همتا زمـ ٞم٣مدر ايمٝم٣مزُمري أزمق وم٣مؽمؿ ايمٗمرؿمٌل )ت

 (.483َمع اخلغم وايمتٔم٣مون..( )صف/
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 ( 8/444طمٙمػ زمـ همتا زمـ ه٣مؾمؿ )طمط 

 ( 3/417() أصٌٜم٣من 222ومؿ ر 0/418طمٙمػ زمـ همّمؾ زمـ حيٝمك أزمق ؽمٔمٝمد ايمٌٙمخل ) أشمٛمقا فمٙمٝمف ( )ذىمر 

 ( 07/06طمٙمػ زمـ وم٣مؽمؿ زمـ ؽمٙمٝمامن اظمٕمريب ) فم٣ًمىمر 

()فم٣ًمىمر 07/004طمٙمػ زمـ وم٣مؽمؿ زمـ ؽمٜمؾ زمـ حمٚمد ازمـ دزم٣مغ إزدي ايمٗمرؿمٌل احل٣مهمظ )اشمٛمقا فمٙمٝمف وفمعم ضمٖمٓمف ( )ؽمغم 

07/04 ) 

 ( 4/633طمٙمػ زمـ ىمرز ايمُم٣مفمر ايم٘مقدم اظمٔمروف زم٣مٕمحر )ؤمٝمػ ( )يم٣ًمن 

 ( 4/633طمٙمػ زمـ َم٣ٌمرك فمـ ذيؽ )ٓ يدرى َمـ هق وم٣ميمف ايمذهٌل ووم٣مل ايمٔمٗمٝمقم :جمٜمقل ( )يم٣ًمن 

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من رصمالً ص٣محل٣ًم ورفم٣ًم...( 511أزمق وم٣مؽمؿ ايمٗمرؿمٌل )ت -ايمناج -طمٙمػ زمـ حمٚمد إٞمِم٣مري

 (.497)صف/

 ( 8/444طمٙمػ زمـ حمٚمد ايمديٌقم اظمقازيٛمل ) طمط 

 .ؽمٗمط ضمديثف زمروايتف ()ؤمٝمػ صمدًا وم٣ميمف طمٙمٝمؾ ووم٣مل احل٣مىمؿ:420ؾ اخلٝم٣مم ايمٌخ٣مري أزمق ص٣ميما ) طمٙمػ زمـ حمٚمد زمـ إؽمامفمٝم

 ( 4/633()يم٣ًمن 02/71وزمرأ احل٣مىمؿ َمـ فمٜمدسمف ()ؽمغم 

اق أزمق وم٣مؽمؿ اإلؾمٌٝمقم )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمـ أهؾ ايمٔمٛم٣مي٥م زم٣ميمٔمٙمؿ وايمٌٌم  طمٙمػ زمـ حمٚمد زمـ زم٣مز ايمٗمٝمز ايمٗمرؿمٌل ايمقرَّ

 (.482( )صف/347ٜم٣م( )تزم٣ميمقشم٣مئؼ وفمٙمٙم

 (.470طمٙمػ زمـ حمٚمد زمـ صم٣مَمع ايمٗمرؿمٌل أزمق وم٣مؽمؿ إٞمديمز )وم٣مل أزمق زم٘مر زمـ أزمٝمض: ٓ زمٟمس زمف( )صف/

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمٔمتٛمٝم٣ًم زم٣مٔشم٣مر صم٣مَمٔم٣ًم هل٣م 518)ت -ازمـ فمريب -طمٙمػ زمـ حمٚمد زمـ طمٙمػ إٞمِم٣مري أزمق ايمٗم٣مؽمؿ

 (.498..( )صف/وىم٣من ضمًـ ايمّمٌط أطمذ ايمٛم٣مس فمٛمف زمٔمض َم٣م رواه.

 (.494( )جمٜمقل ضم٣مل( )صف/394طمٙمػ زمـ حمٚمد زمـ طمٙمػ ايمٗمروذي أزمق احلزم ايمنومًْمل )ت 

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من رصمالً هم٣مواًل شمٗم٥م همٝمام 503طمٙمػ زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ صقاب ايمٙمخٚمل أزمق وم٣مؽمؿ ايمٗمرؿمٌل )ت

 (.499رواه ومديؿ ايمْمٙم٤م يمٙمٔمٙمؿ َمت٘مررًا فمعم ايمُمٝمقخ...( )صف/

()ؽمغم 683ـ حمٚمد زمـ فمقم زمـ محدون أزمق حمٚمد ايمقاؽمْمل احل٣مهمظ )وم٣مل احل٣مىمؿ:ىم٣من َمـ احلٖم٣مظ( )ٞمٝم٣ًمزمقر/طمٙمػ زم

 ( 8/443( )طمط 07/02()فم٣ًمىمر 07/621

 (.310( ؽمٚمع َمٛمف ومقم زمٖم٣مس )صف/561طمٙمػ زمـ حمٚمد زمـ نَمُٖمقل ايمُم٣مؿمٌل أزمق وم٣مؽمؿ إٞمديمز )ت زمٔمد/
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 (.07/07)فم٣ًمىمرطمٙمػ زمـ حمٚمد زمـ وم٣مؽمؿ أزمق وم٣مؽمؿ ايمٔمٛمز 

اق ايمدوم٣مق ايمٗمرؿمٌل أزمق وم٣مؽمؿ إٞمديمز )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: وىم٣من َمـ أهؾ ايمذىم٣مء  طمٙمػ زمـ َمروان زمـ أمحد ايمتٚمٝمٚمل ايمقرَّ

 (.487( )صف/331واحلٖمظ يمألطم٣ٌمر َمع ضمظ ص٣ميما َمـ ايمٖمٗمف...( )ت

هؾ ايمٔمٙمؿ واظمٔمرهم٥م وايمٔمٖم٣مف طمٙمػ زمـ َمروان زمـ أَمٝم٥م زمـ ضمٝمقة ايمِمخري أزمق وم٣مؽمؿ إٞمديمز )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمـ أ

 (.426( )صف/310وايمِمٝم٣مٞم٥م...( )ت

 ( 07/08طمٙمػ زمـ َمًٔمقد إٞمِم٣مري ) فم٣ًمىمر 

طمٙمػ زمـ َمًٔمقد اجلراوي اظم٣ميمٗمل أزمق ؽمٔمٝمد ازمـ ُأَمٝمٛم٥م ومدم ومرؿم٥ٌم همُحٚمؾ فمٛمف هب٣م فمٙمؿ ىمثغم، وضمدث فمٛمف ايمِم٣مضم٣ٌمن 

 (.315)صف/

 (.480  حمٚمد زمـ طمٙمػ )صف/طمٙمػ زمـ َمًٔمقد زمـ أيب هور إٞمديمز أزمق وم٣مؽمؿ فمٛمف ايمٗم٣م

 (.479طمٙمػ زمـ َمًٙمٚم٥م زمـ فمٌد ايمٕمٖمقر إٞمديمز أزمق ايمٗم٣مؽمؿ، يمف ىمت٣مب دم ايمٖمٗمف...)صف/

 ( 257()سمخ 4/471طمٙمػ زمـ َمٛمذر أزمق َمٛمذر ايمٌٌمي ) جمٜمقل ضم٣مل ( ))ضم٣مسمؿ 

 (.222()خم٤موم٣ميمف ايمٖم٣مرد طمٙمػ زمـ َمٛمِمقر زمـ طمٙمػ زمـ محقد أزمق ضمًـ اظمٕمريب )َمًتقر شمٗم٥م

 ( 4/470()ضم٣مسمؿ 224ايمٌٙمخل ) جمٜمقل ضم٣مل ()سمخ  طمٙمػ زمـ َمقؽمك

 (.481طمٙمػ زمـ ه٣مٞمئ إٞمديمز أزمق وم٣مؽمؿ فمٛمف فمٌد ايمرمحـ زمـ فمٌد اهلل اظمٔم٣مهمري )صف/

 (.427طمٙمػ زمـ ه٣مين إٞمديمز فمٛمف فم٣ٌمس زمـ أمحد ايم٣ٌمصمل )صف/

 (4/635طمٙمػ زمـ واصؾ فمـ أيب ٞمٔمٝمؿ ) اهتٚمف ايمذهٌل زم٣ميمقوع ( )يم٣ًمن 

()ضم٣مسمؿ 259ايمٔمت٘مل ايمٙم٠ميم٠مي زمٕمدادي )شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم وأزمق ضم٣مسمؿ وأزمق زرفم٥م وئمٗمقب( )سمخ طمٙمػ زمـ ويمٝمد أزمق ويمٝمد 

 (713()ك 8/461( )طمط 6/947()ضم٣ٌمن4/470

 ( 4/435طمٙمػ زمـ ي٣مؽمكم زمـ َمٔم٣مذ ايمزي٣مت ) جمٜمقل وم٣ميمف ايمٔمٗمٝمقم ( )يم٣ًمن 

 ( 4/632( )يم٣ًمن 4/476طمٙمػ زمـ حيٝمك اخلراؽم٣مين )ىمذزمف أزمق ضم٣مسمؿ ( )ضم٣مسمؿ 

 ( 227حيٝمك ايمٗم٣م  أصٌٜم٣من )ذىمر / طمٙمػ زمـ

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من ؾمٝمخ٣ًم هم٣موالً طمغمًا فم٣مظم٣ًم زمام روى، 315طمٙمػ زمـ حيٝمك زمـ نمٝم٧م ايمٖمٜمري أزمق وم٣مؽمؿ إٞمديمز )ت

 (.423ووم٣مل اخلقٓين: ىم٣من رصمالً ص٣محل٣ًم هم٣مواًل ومديؿ اخلػم ىمثغم ايمرواي٥م( )صف/
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)وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من طمغمًا هم٣مواًل َمـ أهؾ احلدي٧م وايمٗمرآن  (350طمٙمػ زمـ يقؽمػ اظمٗمرئ أزمق وم٣مؽمؿ إٞمديمز )ت

 (.485وايمػمافم٥م وايمٖمٜمؿ( )صف/

)وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من فم٣مظم٣ًم زم٣مٔداب وايمٙمٕم٣مت َمع ايمٔمٙمؿ  -ازمـ أزمرش -طمٙمػ زمـ يقؽمػ زمـ همرسمقن ايمُمٛمؼميٛمل أزمق ايمٗم٣مؽمؿ

 (.314( )صف/546وايمٖمّمؾ وايمديـ واخلغم وايمتقاوع...( )ت

 (.458( فمٛمف ايمِم٣مضم٣ٌمن أزمق إؽمح٣مق وأزمق صمٔمٖمر )صف/491ٞمٌم اظمٖمٝمقم أزمق زم٘مر إٞمديمز )تطمٙمػ زمـ يقؽمػ زمـ 

أزمق ؽمٔمٝمد ايمٗمرؿمٌل )وم٣مل اخلقٓين: ىم٣من َمـ أهؾ ايمٗمرآن وايمٔمٙمؿ ٞمٌٝماًل َمـ أهؾ  -ازمـ صمٔمٖمري -طمٙمػ َمقلم صمٔمٖمر ايمٖمتك اظمٗمرئ

 (.477ف/( )ص369أو365ايمٖمٜمؿ، ووم٣مل أزمق فمٌد اهلل زمـ فمت٣مب: ىم٣من طمغمًا هم٣مواًل( )ت 

 (.484( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من همٗمٝمٜم٣مً ضم٣مهمٓم٣مً يمٙمٚم٣ًمئؾ..( )صف/334طمٙمػ َمقلم يقؽمػ زمـ هبٙمقل ي٘مٛمك أزم٣م وم٣مؽمؿ )ت

 (.312( )شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( )يقٞمس416ايمِمٚمد اظمٌمي أزمق وم٣مؽمؿ)ت زمـ فمٌد زمـ طمٙمػ زمـ أمحد طمٙمػ

 (.302( )يقٞمس408زمـ فمقم أزمق ايمٛمج٣مء َمٌمي )ت زمـ ضمًـ زمـ صمٔمٖمر طمٙمػ

 (.307زمـ ص٣ميما )ىم٣مٞم٦م ايمٗمّم٣مة سمٗمٌٙمف وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( )يقٞمس زمـ فمثامن زمـ مج٣مفم٥م فمٛمف حيٝمك طمٙمػ

 (.319( )يقٞمس618زمـ راؾمد اظمٜمري اجلٝمزي )ت طمٙمػ

 (.301( )يقٞمس415زمـ ؽمٔمٝمد اظمٛمٝمٛمل )ت طمٙمػ

 (.0/679زمـ فمٌٝمد اهلل ايمّمٌل أزمق ضمٌٝم٤م ايمٌٌمي )دفم٣مء  طمٙمػ

 (.637)فمٙمامء زمـ ؽمٜمؿ ايمٙمخٚمل:  زمـ ؽمٔمٝمد زمـ فمثامن طمٙمػ

 (.0/679زمـ فمقم )دفم٣مء  زمـ فمٗم٥ٌم وفمٛمف ٞمٌم طمٙمػ

 (.300زمـ طمٙمػ اخلػ )جمٜمقل ضم٣مل( )يقٞمس زمـ يزيد زمـ فمٚمر طمٙمػ

 (.638زمـ ؽمٜمٙمقن إٞمديمز: )فمٙمامء  زمـ وم٣مؽمؿ طمٙمػ

 (.306( )يقٞمس649زمـ ؽمٛم٣من أزمق ضمًـ َمٌمي ) زمـ يزيد زمـ طم٣ميمد زمـ ومديد طمٙمػ

 (.650زمـ محدان اظمٗمرئ: )فمٙمامء  زمـ حمٚمد طمٙمػ

 (.304( )جمٜمقل ضم٣مل( )يقٞمس694زمـ َم٣ًمهمر اجلٝمزي )ت طمٙمػ

 (.308ايمرمحـ )يقٞمس زمـ َمٝمٚمقن ايم٘مٛمدي أزمق فمٌد طمٙمػ

 (.651زمـ ٞمٌم ايمٔمدواين اخلُم٣مب: )فمٙمامء  طمٙمػ
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 (.303( )يقٞمس605زمـ حيٝمك ايمتامر اظمٌمي أزمق وم٣مؽمؿ )ت طمٙمػ

 (.305( )جمٜمقل ضم٣مل( )يقٞمس628زمـ صمٔمٖمر َمٌمي )ت زمـ وؽمٝمؿ زمـ حيٝمك طمٙمػ

 (.087( )وىم٣من هم٣مواًل( )نمرزم٣مء/415زمـ ؽمٔمٝمد اظمٛمٝمك إٞمديمز حمدث )ت طمٙمؼ

 (.088( )نمرزم٣مء/413زمـ ه٣مؾمؿ إؾمٔمري ايمٙمقرومل أزمق وم٣مؽمؿ )ت طمٙمؼ

 (.62( )همٜمرس/505طمٙمقف زمـ طمٙمػ أزمق ؽمٔمٝمد ايمٗم٣م  ايمٖمٗمٝمف )ىم٣من ؾمٝمخ همّمؾ وصدق( )ت

ٙمٖمل)يقٞمس طمقم ًُ  (.309زمـ َمٔمدي٘مرب ايم

 ( 07/69طمٙمٝمد زمـ ؽمٔمد ايمًالَم٣مين ) فم٣ًمىمر 

 (.07/69طمٙمٝمد زمـ ؽمٔمقة )فم٣ًمىمر

 ( 41/ 07طمٙمٝمد زمـ فمتٌف زمـ مح٣مد ) فم٣ًمىمر 

طُمٙمٝمص زمـ فمٌد اهلل زمـ أمحد زمـ فمٌد اهلل ايمٔمٌدري أزمق ضمًـ ايمٌٙمٛمز )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: مل ي٘مـ زم٣ميمّم٣مزمط ظم٣م ىمت٤م، وؽمٚمع َمٛمف 

 (.304( )صف/504ف إلم ايم٘مذب( )تمج٣مفم٥م َمـ أصح٣مزمٛم٣م، وؽمٚمٔم٦م زمٔمّمٜمؿ يّمٔمٖمف ويٛمًٌ

 ( 725()سمخ 4/313طمٙمٝمػ زمـ فمٗم٥ٌم زمٌمي ايمًٔمدي )جمٜمقل ضم٣مل ( )ضم٣مسمؿ 

 ( 651( )يم٣ًمن 4/477طمٙمٝمٖم٥م أزمق هٌغمة )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( )ضم٣مسمؿ

 ( 237()سمخ 4/477طمٙمٝمٖم٥م زمـ أيب هالل ص٣مضم٤م ايمػمىم٣مٞمٝم٥م )جمٜمقل ضم٣مل()ضم٣مسمؿ 

 (.302وم٣مؽمؿ فمٛمف أزمق حمٚمد زمـ ؾمٔمٝم٤م اظمٗمرئ ونمغمه )صف/ طمٙمٝمٖم٥م زمـ سم٣مَمِمٙم٦م زمـ حيٝمك ايمػمنمقاؿمل أزمق

 ( 8/431طمٙمٝمٖم٥م زمـ ضم٣مرث زمـ طمٙمٝمٖم٥م ايمٌٕمدادي ) طمط 

 ( 4/638طمٙمٝمٖم٥م زمـ محٝمد )وم٣مل ايمٔمٗمٝمقم : جمٜمقل همٝمف صمٜم٣ميمف وطمػمه ؽم٣مومط وم٣ميمف ايمذهٌل( )يم٣ًمن 

 (.270فمٙمقي هم٣موؾ )خم٤م -طمٙمٝمٖم٥م زمـ دافمل زمـ َمٜمدي أزمق ؿم٣مهر ايمٔمٙمقي ايمٔمٚمري اإلؽمؼمازم٣مذي

 ( 234( )سمخ 4/474طمٙمٝمٖم٥م زمـ ؽمٔمٝمد ) ضم٣مسمؿ 

 (4/639)يم٣ًمن  –دم فمقم زمـ أيب ؿم٣ميم٤م –طمٙمٝمٖم٥م زمـ فمٌد اهلل ايمُم٣مَمل 

 ( 250()سمخ 4/477طمٙمٝمٖم٥م زمـ فمٌد اهلل ايمٔمٛمػمي زمٌمي )جمٜمقل ضم٣مل ( )ضم٣مسمؿ 

 ( 8/431طمٙمٝمٖم٥م زمـ فمٌد اهلل زمـ طمٙمٝمٖم٥م زمـ ؾمداد أزمق ؿمٝم٤م ايمٌٙمدي )وشمٗم٥م اخلْمٝم٤م( )طمط 

 ( 4/472()ضم٣مسمؿ 4/639طمٙمٝمٖم٥م زمـ ومٝمس )يمٝمس زم٣مظمٔمروف وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( )يم٣ًمن 
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 (.336طمٙمٝمٖم٥م زمـ حمٚمد اظمقصقم )إرؾم٣مد/

( )همٝمف يمكم همٝمام يرويف وم٣ميمف احل٣مهمظ( 578)ت -أمحد ايمٙمخٚمل –طمٙمٝمٖم٥م زمـ َمًٙمَّؿ زمـ رصم٣مء ايمتٛمقطمل أزمق ؿم٣ميم٤م اظمت٘مٙمؿ 

 (.4/651)يم٣ًمن

 ( 4/651طمٙمٝمٖم٥م فمـ ازمـ فم٣ٌمس )جمٜمقل ( )يم٣ًمن 

 ( 3/619طمٙمٝمٖمف زمـ أيب ضمٌٝم٤م )ضم٤م 

 (.225ايمزاهد )خم٤م -طمٙمٝمؾ أزمق ؽمٙمٝمامن اخل٣ميمدي ايمْم٣ميمٗم٣مين

 ( 4/656طمٙمٝمؾ أزمق َمًٙمؿ ايمٌزار:هق ازمـ ؽمٙمؿ سمٗمدم )يم٣ًمن 

 طمٙمٝمؾ ايمٌٌمي فمـ َم٘محقل ىمٟمٞمف ازمـ َمرة 

 طمٙمٝمؾ ايمًٚمٛم٣مين :هق ازمـ هٛمد. 

 (.281)خم٤م -ايمٖمٗمٝمف -ٝمامن اخل٣ميمديطمٙمٝمؾ زمـ أمحد أزمق ؽمٙم

 (.275ؾمٝمخ َمٔمروف هم٣موؾ )خم٤م -طمٙمٝمؾ زمـ أمحد زمـ إؽمامفمٝمؾ أزمق ؽمٔمٝمد ايمًجزي احلٛمٝمٖمل

 (.305طمٙمٝمؾ زمـ أمحد زمـ فمٌد اهلل زمـ أمحد ايمًٌتل أزمق ؽمٔمٝمد ايمُم٣مهمٔمل )وم٣مل اخلقٓين: ىم٣من أدي٣ًٌم ٞمٌٝمالً شمٌت٣ًم صدووم٣ًم..( )صف/ 

()أشمٛمقا فمٙمٝمف/روى فمٛمف مجع نمٖمغم ( )فم٣ًمىمر 478زي ايمقافمظ )ت ج٣م  أزمق ؽمٔمٝمد ايمًطمٙمٝمؾ زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ طمٙمٝمؾ ايمٗم 

 ( 02/347()ايمًغم 07/40

( 52)إحت٣مف/ (224)خم٤م صمٙمٝمؾ وم٣ميمف ايمٖم٣مرد( َمُمٜمقر هم٣موؾ )طمٙمٝمؾ زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ يقؽمػ أزمق ؽمٔمٝمد اظمٜمٙمٌل ايمًٌتل

 .(9/022)سم٣مريخ اإلؽمالم

 ( 8/445()طمط ٣ً4/651من طمٙمٝمؾ زمـ زمحر زمـ رصم٣مء )وه٣مه أمحد ( )يم 

 ( 4/651()يم٣ًمن 4/479طمٙمٝمؾ زمـ صمقيرة ايمٔمٛمػمي ) جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( )ضم٣مسمؿ  

 ( 4/480طمٙمٝمؾ زمـ مح٣مد زمـ ومرهد زمـ َمٝمٚمقن ) ضم٣مسمؿ  

 ( 4/481()ضم٣مسمؿ 278طمٙمٝمؾ زمـ زارة أزمق ٞمس ايم٘مقدم )جمٜمقل ضم٣مل( )سمخ 

 ( ٣ً4/651من ) يم (طمٙمٝمؾ زمـ زي٣مد ص٣مضم٤م ايمْمٔم٣مم ايمٌٌمي )جمٜمقل وم٣ميمف َمًٙمٚم٥م

 ( 4/650( )يم٣ًمن  ، ووم٣مل احل٣مهمظ: جمٜمقل ايمٔمدايم٥م، روى فمٛمف نمغم واضمد..طمٙمٝمؾ زمـ ؽمٔمٝمد ايمٖم٣مرد )ٓ ئمرف وم٣ميمف ازمـ فمدي 

 ( 4/650( )يم٣ًمن 4/480طمٙمٝمؾ زمـ ؽمٙمؿ ايمٌزار )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( )ضم٣مسمؿ  
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 (.274ص٣مئـ َمُمٜمقر )خم٤م -لطمٙمٝمؾ زمـ فمٌد اجل٣ٌمر زمـ فمٌد اهلل أزمق إزمراهٝمؿ ايمٗمرايب ايمتٚمٝمٚمل ايمٗمزويٛم

 (07/47طمٙمٝمؾ زمـ فمٌد ايمرزارق أزمق فمقم ايمثٗمٖمل ) فم٣ًمىمر 

 ( 07/47طمٙمٝمؾ زمـ فمٌد ايمٗمٜم٣مر أزمق صمٔمٖمر ايمِمٝمدواي ) جمٜمقل ضم٣مل ()فم٣ًمىمر 

 ( 07/222طمٙمٝمؾ زمـ فمٌد اهلل زمـ أمحد اخلٙمٝمقم أزمق ئمقم )ؽمغم  

 ( 4/650طمٙمٝمؾ زمـ فمٌد اهلل فمـ أطمٝمف ) جمٜمقٓن وم٣ميمف ايمدار ومْمٛمل ( )يم٣ًمن  

 ( 51طمٙمٝمؾ زمـ فمٌد اظمٙمؽ )طمٙمٝمؾ همّمٙمف ( )ذيؾ  

 ( 4/650طمٙمٝمؾ زمـ فمٌٝمد اهلل ايمٔمٌدي فمـ أزمٝمف )جمٜمقٓن وم٣ميمف ازمـ صمقزي ( )يم٣ًمن  

 ( 8/640()ضم٤م 4/480 طمٙمٝمؾ زمـ فمٚمر زمـ إزمراهٝمؿ أزمق حمٚمد ايمٔمٌدي اظمٗمرئ )ؾمٝمخ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( )ضم٣مسمؿ 

 ( 225طمٙمٝمؾ زمـ حمٚمد أزمق فم٣ٌمس ايمٔمجقم ) جمٜمقل ضم٣مل ()ذىمر /رومؿ / 

 (.278طمٙمٝمؾ زمـ حمٚمد زمـ طمٙمٝمؾ أزمق ؽمٔمٝمد إزمٝمقري ايمٛمقوم٣مين ص٣ميما )خم٤م

 (8/442طمٙمٝمؾ زمـ حمٚمد زمـ طمٙمٝمؾ زمـ فمثامن أزمق ضمًـ ايمْمح٣من )صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ( )طمط  

 ( 07/48طمٙمٝمؾ زمـ حمٚمد زمـ ؽمٔمٝمد أزمق ضمًـ ايمِمٝمٚمري ) فم٣ًمىمر 

 ( 07/49طمٙمٝمؾ زمـ َمٛمِمقر أزمق ؽمٔمٝمد ايمًٌتل ) جمٜمقل ضم٣مل ()فم٣ًمىمر  

 ( 281()سمخ 4/479طمٙمٝمؾ زمـ َمٜمٛمد زمـ فمقم ايمٌٌمي ) جمٜمقل ضم٣مل ()ضم٣مسمؿ 

()ضم٣مسمؿ 07/31( )فم٣ًمىمر 4/656طمٙمٝمؾ زمـ َمقؽمك ايمٌٌمي ايم٣ٌمهقم ) ٓ حيت٨م زمف وم٣ميمف أزمق زرفم٥م وؤمٖمف أزمق ضم٣مسمؿ ( )يم٣ًمن 

4/481 ) 

 (4/656) خيْمئ وخي٣ميمػ وم٣ميمف ازمـ ضم٣ٌمن ()يم٣ًمن  –ايمًٚمٛم٣مين  –أو –طمٙمٝمؾ زمـ هٛمد ايمًامين 

 (.279ص٣ميما ص٣مئـ َمـ زمٝم٦م ايمِمالح وايمقرع وايمٔمٙمؿ )خم٤م -طمٙمٝمؾ زمـ وصمٝمف زمـ ؿم٣مهر زمـ حمٚمد ايمُمح٣مَمل ايممموؿمل

 (8/603طمٙمٝمؾ زمـ يزيد اظم٘مل أزمق طمالد )ضم٤م 

 (.089( )نمرزم٣مء/441ؿ إٞمديمز حمدث ىم٣من فم٣مزمًدا )تزمـ إزمراهٝم طمٙمٝمؾ

 (.639زمـ أمحد ايمُم٣مفمر: )فمٙمامء  طمٙمٝمؾ

 (.405( )صمر689زمـ طمٙمٝمؾ اهلٚمذاين أزمق أمحد )ت زمـ أمحد طمٙمٝمؾ

 (.6/933زمـ طمٙمٝمؾ ايمٌزار أزمق زم٘مر ايمقاؽمْمل )فمٛمف ازمـ ضم٣ٌمن وازمـ فمدي( )ضم٣ٌمن  زمـ حمٚمد طمٙمٝمؾ
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 (.402( )صمر315زمـ طمٙمٝمؾ )ت ايمرمحـ زمـ فمٌد زمـ حمٚمد طمٙمٝمؾ

  (.409زمـ فمقم أزمق ذر اإلؽمؼمازم٣مذي )صمر زمـ حمٚمد طمٙمٝمؾ

 مخر زمـ َم٣ميمؽ: اٞمٓمر مخغم

حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ حمٚمد زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ فمقم زمـ صمٔمٖمر زمـ إؽمح٣مق زمـ فمقم زمـ فمٌد اهلل زمـ  زمـ مخزة زمـ

 ( 267ىمٌغم َمٔمروف صقدم )خم٤م  -صمٔمٖمر ايمْمٝم٣مر

 (.4/656( ) يم٣ًمن 4/490زمـ فمٌد ضم٣مرث ) جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( ) ضم٣مسمؿ مخغم زمـ فمقف زمـ فمٌد فمقف 

 ( .4/490() ضم٣مسمؿ 3/603مخغم زمـ َم٣ميمؽ ـ ويٗم٣مل مخر ـ ايم٘مقدم ) ضم٤م 

 ( .4/490( ) ضم٣مسمؿ 750مخغم زمـ َم٣ميمؽ احلٚمغمي أزمق َم٣ميمؽ احلٚميص ) سما 

 ( .756مخغم زمـ َم٣ميمؽ ايمُم٣مَمل أـمٛمف احلٚميص ) سمخ 

 ( .2/677( ) ضم٤م ٣4/490مَمل أزمق يزيد وفمٛمف ضمريز زمـ فمثامن ) ضم٣مسمؿ مخغم زمـ يزيد ايمرضمٌل ايمُم

 ( .4/656( ) يم٣ًمن 4/490مخغم فمـ رهط فمقام ) جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( ) ضم٣مسمؿ 

 (.361زمـ َمٔمدي٘مرب ايمززم٣مدي )يقٞمس زمـ زي٣مد مخغم

 (.360اهلل اظمٔم٣مهمري )يقٞمس زمـ فمٌد مخغم

 (.366)يقٞمسزمـ مخغم اظمٌمي ايمززم٣مدي أزمق يزيد  زمـ يزيد مخغم

 ( .4/315مخٝمس زمـ أؾمٜم٤م فمـ أزمٝمف ) ضم٣مسمؿ 

 ( .730( ) سمخ 2/675طمٛم٣مس ايمً٘مقين فمـ فم٣مَمر زمـ َمْمر ) ضم٤م 

 ( .736( ) سمخ 2/672طمٛم٣مس زمـ ؽمحٝمؿ ) ضم٤م 

 (.6/932()ضم٣ٌمن8/430() طمط /4/656طمٛمٝمس زمـ زم٘مر زمـ طمٛمٝمس ايم٘مقدم فمـ أزمٝمف ) ؤمٝمػ وم٣ميمف صمزره ( ) يم٣ًمن 

 ( .4/493 ( ) ضم٣مسمؿ طمٛمٝمس زمـ ضمذاهمف ايمٔمدوي ) صح٣ميب

( 2/675()روى فمٛمف شمالشم٥م ووم٣مل ازمـ يقٞمس : ىم٣من رصماًل ص٣محل٣ًم() ضم٤م 084طمٛمٝمس زمـ فم٣مَمر زمـ حيٝمك اظمٔم٣مهمري اظمٌمي )ت

 ( .364()يقٞمس4/493) ضم٣مسمؿ 

 ( .4/493( ) ضم٣مسمؿ 3/604طمٛمٝمس زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ ٞمٔمٝمؿ ايمٕمٖم٣مري ) ضم٤م 

 ( .748( ) سمخ 718طمقات زمـ ص٣ميما زمـ طمقات زمـ صمٌغم إٞمِم٣مري ) ك 
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 ( .4/498طمقلم ايمٝمُم٘مري ضم٨م دم إَم٣مرة فمٚمر ) ضم٣مسمؿ 

 ( .4/499طمقرم فمـ ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ ) ضم٣مسمؿ 

 ( .4/498( ) ضم٣مسمؿ 4/001طمقيٙمد زمـ زمجغم أزمق فمٗمرب ايم٘مٛم٣مين ) ضم٤م 

 ( .07/54طمقيٙمد زمـ طم٣ميمد اهلذرم ايمُم٣مفمري خميم ) فم٣ًمىمر 

 ( .07/26طمٝم٣مر زمـ رزم٣مح ايمٌٌمي ) فم٣ًمىمر 

 (.4/492طمٝم٣مر زمـ ؽمٚمٔم٣من زمـ فمٚمرون ضمجر)ضم٣مسمؿ 

 ( .4/656( ) يم٣ًمن 4/492طمٝم٣مر فمـ إزمراهٝمؿ َمرؽمؾ ) جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ () ضم٣مسمؿ 

 (.365( )ىم٣من رصماًل ص٣محًل٣م وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( )يقٞمس005اهلل اظمدجلل أزمق ٞمّمٙم٥م اظمٌمي )ت زمـ فمٌد زمـ طم٣ميمد طمٝم٣مر

 (.362زمـ صمٙمٝمد احلجري )يقٞمس زمـ فم٣ٌمس طمٝم٣مر

 (.367زمـ َمرشمد ايمتجٝمٌل )يقٞمس رطمٝم٣م

 (.4/315()ضم٣مسمؿ 770طمٝم٣مط زمـ طمٙمٝمٖمف زمـ طمٝم٣مط ايمٌٌمي)سمخ /

 (.368زمـ ؽمٛمٌتل ايمززم٣مدي)يقٞمس طمٝمثؿ

 (.4/019زمـ ضم٣مرث زمـ َم٣ميمؽ زمـ ىمٔم٤م اخل٣مط)ضم٤م  ٥مطمٝمثٚم

 (.4/656زمـ طمٙمٝمٖمف)ؤمٖمف آزدي ()يم٣ًمن  ٥مطمٝمثٚم

()يم٣ًمن 07/28( )فم٣ًمىمر 434( )ت  ، ووشمٗمف احل٣مهمظقنزمـ ؽمٙمٝمامن آؿمرازمٙمز أزمق ضمًـ )وم٣ميمف ايم٘مت٣مين شمٗمف َمٟمَم ٥مطمٝمثٚم

 (.369)حتٖم٥م/ (4/654

 (.3/603زمـ َم٣ميمؽ )ضم٤م  ٥مطمٝمثٚم

 (.4/654()يم٣ًمن 4/493زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل آٞمِم٣مري )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ()ضم٣مسمؿ  ٥مطمٝمثٚم

 (.369زمـ زمحر ايمرفمٝمٛمل )يقٞمس زمـ َمقه٤م زمـ ضمل طمٝمثٚم٥م

 (.341ايمًقَمل)يقٞمسزمـ طمٝمقان ايمتجٝمٌل  طمٝمثٚم٥م

 (.8/435طمغم زمـ فمٌد اهلل أزمق ضمًـ ايمت٣مج ايمِمقدم )طمط 
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( )روى فمٛمف مجع ووم٣مل ايمذهٌل: 684زمـ ىم٣مَمؾ أزمق ايمْم٣مهر اظمٌمي ايمتجٝمٌل َمقلم إٞمِم٣مر )ت  اهلل زمـ فمٌد ٥مطمغم زمـ فمرهم

( 07/72)فم٣ًمىمر  (، ووم٣مل احل٣مهمظ: حمدث َمٌمي َمُمٜمقر، ووم٣مل دم ؽمٛمد هذا همٝمف: رصم٣ميمف ٓ زمٟمس هبؿاظمحدث ايمِمدوق..

 ( )ؽمغم       (368)حتٖم٥م/ (.334( )إرؾم٣مد/697()ؿم٤م 346)يقٞمس

 (.4/654طمغم زمـ خمٚمر ايمرفمٝمٛمل )جمٜمقل()يم٣ًمن 

 (.461اهلل فمـ أيب ؽمٜمؾ زي٣مد زمـ ومْم٣من )صمر زمـ فمٌد طمغم

 (.340( )يقٞمس468اهلل ايمتٕمٙمٌل أزمق ص٣ميما )ت زمـ َمقلم فمٌد طمغم

 .(8/449طمغمان زمـ أمحد زمـ حمٚمد أزمق وم٣مؽمؿ )طمط

 (.8/449طمغمان زمـ ؽم٣ممل زمـ أيب أؽمقد)طمط 

()فم٣ًمىمر 4/653()يم٣ًمن 8/646طمغمان زمـ فمالء أزمق زم٘مر ايم٘م٣ًمين ايمدَمُمٗمل )روي فمٛمف مجع /وأشمٛمقا فمٙمٝمف()ضم٤م 

07/74) 

 (.03/340اخلٝمزران )طمط 

 ( 4/656اخلٝمؾ اظمٙمحٚمل )و٣مل َمّمؾ ( يم٣ًمن 

 .(4/481اخلٝمؾ زمـ ىمريز أزمق فمٚمرو ايمُمٝم٣ٌمين ) ضم٣مسمؿ 
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 ايمدالضمرف 

 

 ( 4/339دؤي٤م زمـ ؾمٔمثؿ ايمٔمٛمػمي ايم٘مالح) ضم٣مسمؿ 

 ( .4/331دارم زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ شمٔمٙم٥ٌم احلٛمٖمل ايمٌٌمي ) جمٜمقل ضم٣مل ( ) ضم٣مسمؿ 

 ( .4/655()جمٜمقل ضم٣مل ( ) يم٣ًمن 681دارم زمـ َم٣ميمؽ ايمْمقاف ايمتٚمٝمٚمل ايمٗمغمواين ) ت 

 (.655زمـ أمحد زمـ ؽمدي زمـ صٗمر ايمرهم٣مء: )فمٙمامء  دارم

زمـ حمٚمد زمـ صمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ صمٔمٖمر اظمٙمؽ زمـ حمٚمد زمـ فمٚمر زمـ فمقم زمـ أيب ؿم٣ميم٤م أزمق حمٚمد ايمٔمٙمقي  دافمل زمـ َمٜمدي

 (.285)خم٤م

 ( .411داىمر زمـ َمقؽمك زمـ ؾمٝم٥ٌم ايمٔمًٗمالين) وم٣مل إزدي : ؤمٝمػ ( )ؿم٤م 

 (.4/655داهر زمـ فمٌد اهلل ايم٘مقدم : اؽمٚمف حمٚمد وداهر يمٗم٤م يٟميت ) يم٣ًمن 

 ( .284) ذىمر / (إصٌٜم٣مين ) جمٜمقل ضم٣مل داهر زمـ حمٚمد زمـ فمٌده أزمق زم٘مر

وذىمروا  ،داهر زمـ ٞمقح إهقازي ) يمٝمس زمٗمقى وم٣ميمف ايمدار ومْمٛمل ، ووم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن :ريام أطمْمٟم ، ووم٣مل ايمدارومْمٛمل َمرة:ٓزمٟمس زمف

 ( .6/950()ضم٣ٌمن4/655يمف نمرائ٤م( ) يم٣ًمن 

 ( .4/652داهر زمـ حيٝمك ايمرازي راهميض زمٕمٝمض ) يم٣ًمن 

 (.4/671() يم٣ًمن  داود ا جلقاريب ) سم٣ميمػ

 (.4/369داود أزمق ضم٣مسمؿ فمـ فمٌد اظمٙمؽ زمـ ئمقم ) ضم٣مسمؿ 

 (.4/368داود أزمق َمٜم٣مصمر ايمُم٣مَمل ) جمٜمقل ضم٣مل ( ) ضم٣مسمؿ 

 (.4/368داود أزمق هٝمثؿ فمـ حمٚمد زمـ ؽمغميـ ) ٓزمٟمس زمف وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( ) ضم٣مسمؿ 

 ( .4/671داود ايمٌٌمي فمـ أٞمس ) ؤمٖمف إزدي ( ) يم٣ًمن 

 ( 4/671() يم٣ًمن 4/369ؽم٣ممل زمـ فمٌد اهلل ) جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ () ضم٣مسمؿ  داود ايمِمٖم٣مر فمـ
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 (.6/971( )ضم٣ٌمن 8/643داود ايمٔمت٘مل ايمزهراين )وشمٗمف هٝمثؿ ي( )ضم٤م 

 (.000داود ايمقاؽمْمل ؾمٝمخ يمٙمْمػمي )ؿمػمي

 ( .4/652داود زمـ إزمراهٝمؿ ايم٣ٌمهقم ) ٓ ئمرف وم٣ميمف ايمدذهٌل ( ) يم٣ًمن 

 ( .4/657ذزمف إزدي ( ) يم٣ًمن داود زمـ إزمراهٝمؿ ايمٔمٗمٝمقم ) ىم

 ( .4/417( ) ضم٣مسمؿ 4/652( ) يم٣ًمن 2/681داود زمـ إزمراهٝمؿ ايمقاؽمْمل ) وم٣مل ايمْمٝم٣ميمز شمٗم٥م ( ) ضم٤م 

  هق ايمذي زمٔمده. داود زمـ إزمراهٝمؿ زمـ داود زمـ يزيد أزمق ؾمٝم٥ٌم ايمٌٕمدادي ايمٖم٣مرد

وم٣ميمف ايمذهٌل ووه٣مه ازمـ صمقزي ووم٣مل ايمدار ومْمٛمل ( ) صدوق 401داود زمـ إزمراهٝمؿ زمـ يزيد زمـ روزي٥م أزمق ؾمٝم٥ٌم ايمٌٕمدادي ) ت 

 ( 6/957( )ضم٣ٌمن03/633( )ؽمغم 8/478( ) طمط 4/657( ) يم٣ًمن 306: ص٣ميما ( ) ؽمٜمؿ 

داود زمـ إزمراهٝمؿ زمـ يقؽمػ زمـ ىمثغم إصٌٜم٣مين أزمق ؽمٙمٝمامن )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمـ أهؾ ايمٔمٙمؿ ىمثغم ايمرواي٥م فمـ 

 (.308ايمُمٝمقخ..( )صف/

 ( .4/657ضمًـ زمـ ؾمٌٝم٤م ) جمٜمقل ضم٣مل () يم٣ًمن  داود زمـ إزمراهٝمؿ فمـ

 ( .814( ) سمخ 4/312داود زمـ إزمراهٝمؿ فمـ ؿم٣مووس ونمغمه ) شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم ( ) ضم٣مسمؿ 

 ( .4/652داود زمـ إزمراهٝمؿ فمـ فم٣ٌمدة زمـ ص٣مَم٦م ) ٓ ئمرف وم٣ميمف ايمذهٌل ووم٣مل إزدي : جمٜمقل ( ) يم٣ًمن 

 ( .4/657ضم٣مل () يم٣ًمن داود زمـ إزمراهٝمؿ فمـ فمٌده زمـ ؽمٙمٝمامن ) جمٜمقل 

 ( .4/652( ) يم٣ًمن 4/317داود زمـ إزمراهٝمؿ وم٣م  ومزويـ ) َمؼموك ي٘مذب وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( ) ضم٣مسمؿ 

 ( .4/317( ) ضم٣مسمؿ 884داود زمـ أيب أؽمقد ـ ويٗم٣مل ازمـ أؽمقد ـ فمـ هُم٣مم زمـ فمروة ) سمخ 

 (.4/627)يم٣ًمن -يٛمٓمر–٘مٙمؿ همٝمف ( سم205داود زمـ أيب ايمٕمٛم٣مئؿ ايمداودي أزمق ؽمٙمٝمامن اظمٙمٜمٚمل ايميير ايمٌٕمدادي )ت

 ( .4/364() ضم٣مسمؿ2/688داود زمـ أيب ايمٗمِم٣مف ) جمٜمقل ضم٣مل ( ) ضم٤م 

 ( .4/307داود زمـ أيب فمٌد ايمرمحـ ايمٛم٣مصمل ) ؾمٝمخ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( ) ضم٣مسمؿ 

 ( .786() سمخ 4/363داود زمـ أيب يمٝم٧م ) ضم٣مسمؿ 

 ( .8/472داود زمـ أمحد أزمق ؽمٙمامن ايمٌٕمدادي ) طمط 

ؾ زمـ ضمًكم زمـ حمٚمد زمـ ضمًكم زمـ ديمقد زمـ فمقم زمـ فمٝمًك زمـ حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ وم٣مؽمؿ زمـ ضمًـ زمـ زيد زمـ داود زمـ إؽمامفمٝم

 (.283ًٛمل ؾمٝمخ أهؾ زمٝمتف دم فمٌمه.)خم٤ماحلضمًـ أزمق صمٔمٖمر 
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 (.287ؽمديد َمـ أوٓد أهؾ احلدي٧م )خم٤م -داود زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ داود أزمق ؽمٜمؾ ايممموؿمل اظمُم٣مط

 ( .8/472جمٜمقل ضم٣مل ( ) طمط  داود زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ داود اجلقزي )

 ( .777( ) سمخ 4/312داود زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ جمٚمع فمـ ازمـ فمٚمر ) ضم٣مسمؿ 

 ( .4/658داود زمـ إؽمامفمٝمؾ فمـ إوزافمل ) يم٣ًمن 

 ( .4/658( ) يم٣ًمن 2/689داود زمـ أؽمقد فمـ صمٔمٖمر زمـ أيب َمٕمغمة ) َمٛمًقب إلم ايمّمٔمػ وم٣ميمف إزدي ( ) ضم٤م 

 ( .4/658زمحديثكم َمقوقفمكم( ) يم٣ًمن  داود زمـ أيقب ايمٗمًٚمقم فمـ فم٣ٌمد )

 ( .07/000داود زمـ أيقب زمـ ؽمٙمٝمامن إيقم ) روى فمٛمف مج٣مفم٥م ()فم٣ًمىمر 

 ( .841( ) سمخ 4/317داود زمـ أيقب فمـ ؽمٔمٝمد اظمٗمػمي ) ضم٣مسمؿ 

 ( .07/004داود زمـ زممم زمـ َمروان زمـ ضم٘مؿ إَمقي ) فم٣ًمىمر 

 ( .99داود زمـ زمُمغم ) شمٗم٥م وم٣ميمف ايمدار ومْمٛمل ( ) ىمؼ /

 (.4/318( ) ضم٣مسمؿ 8/642اود زمـ زمالل أزمق ؽمٙمٝمامن ايمًٔمدي ) ضم٤م د

 داود زمـ صمٌقي٥م : هق ا زمـ فمٝمًك زمـ صمٌقي٥م .

 ( 4/658َمف ) وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ : ٓ أفمرهمف ( ) يم٣ًمن ًٝم٤م ٕاظم داود زمـ صمٌغم اظمدين أطمق ؽمٔمٝمد زمـ

 ( .4/658داود زمـ صمٌغم صقازمف زيد ) يم٣ًمن 

 ( .4/658َمٛم٘مر احلدي٧م ( ) يم٣ًمن داود زمـ صمٌغم دم ازمـ ضمٛمكم ) وهق 

 ( .8/429داود زمـ صمراح أزمق ؽمٙمٝمامن ايمٌٕمذادي ) طمط 

 ( .07/004داود زمـ صمٛم٣مح زمـ روح ايمٗمرر ) فم٣ًمىمر 

 (.094داود زمـ ضمٌٝم٤م أزمق ؽمٙمٝمامن ايمًٝمٛمٝمزي فمٛمف ايمدارومْمٛمل )ايمديمٝمؾ/

 ( .793( ) سمخ 4/319داود زمـ ضمري٧م إؽمدي ) ضم٣مسمؿ 

( ) ؽمغم 07/003( ) روى فمٛمف مجع نمٖمغم ( ) فم٣ًمىمر 694د ايمٛمٝم٣ًمزمقري ايمٌٝمٜمٗمل ) ت داود زمـ ضمًكم زمـ فمٗمٝمؾ زمـ ؽمٔمٝم

04/579. ) 

 ( .4/659داود زمـ ضم٘مؿ أزمق ؽمٙمٝمامن ) ٓ ئمرف وم٣ميمف اظمروزي ( ) يم٣ًمن 
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٥م، ووم٣مل ازمـ ايمٗمْم٣من: داود زمـ مح٣مد زمـ همراهمِم٥م ايمٌٙمخل ) ىم٣من و٣مزمْم٣مً ص٣مضم٤م ضمدي٧م يٕمرب وم٣ميمف ازمـ ضم٣ٌمن وروى فمٛمف أزمق زرفم

 (.8/428( ) طمط 4/319( ) ضم٣مسمؿ 4/659() يم٣ًمن ٣ميمف جمٜمقل، وم٣مل احل٣مهمظ: زمؾ شمٗم٥مضم

 ( .4/659داود زمـ ضمٛمكم :وهق ازمـ صمٌغم ) َمٛم٘مر احلدي٧م وم٣ميمف ايم٣ًمصمل ( ) يم٣ًمن 

 (.307داود زمـ طم٣ميمد اخلقٓين أزمق ؽمٙمٝمامن اظم٣ميمٗمل ىم٣من َمـ أهؾ إدب وضمدث فمٛمف نم٣مٞمؿ زمـ ويمٝمد )صف/

 ( .4/301سم٣ميمػ ( ) ضم٣مسمؿ داود زمـ طمٙمػ إصٌٜم٣مين ) 

 ( .773داود زمـ طمٝمثٚم٥م ) سمخ 

 ( .4/659داود زمـ دهل٣مث اجلٜمٛمل فمـ آزم٣مئف ) ٓ يِما ضمديثف وم٣ميمف إزدي ( ) يم٣ًمن 

 ( .869داود زمـ راؾمد ايمقاؾمحل ايمٌٌمي ) سمخ 

 ( .8/459داود زمـ رزيـ أزمق ضمل ايمقاؽمْمل ) طمط 

 ( .800( ) سمخ 4/306داود زمـ رهمٝمع ) ضم٣مسمؿ 

 ( .4/621زي٣مد فمـ أيب هريرة ) جمٜمقل وم٣ميمف إزدي ( ) يم٣ًمن داود زمـ 

 (.333داود زمـ هح ايمرَمقم )إرؾم٣مد/

 ( .840( ) سمخ 4/303داود زمـ ؽمٔمٝمد زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ زيد ) جمٜمقل ضم٣مل ( ) ضم٣مسمؿ 

 ( .8/481داود زمـ ؽمالم أزمق ؽمٙمٝمامن ايمٛمًٖمل ) طمط 

 ( .50 داود زمـ ؽمٙمٝمؿ ايمٛمِمٝمٌل دويد ) جمٜمقل وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ( ) ذيؾ

 (.8/422()طمط 4/621داود زمـ ؽمٙمٝمامن اجلرصم٣مين ايمٕم٣مزي)ىمذزمف ازمـ َمٔمكم()يم٣ًمن 

 (.785()سمخ 4/304داود زمـ ؽمٙمٝمامن اجلٔمٖمل)ضم٣مسمؿ 

 (.4/620داود زمـ ؽمٙمٝمامن اخلراؽم٣مين فمـ ضم٣مزم )ؤمٝمػ وم٣ميمف آزدي ()يم٣ًمن 

 (.4/304()ضم٣مسمؿ 783داود زمـ ؽمٙمٝمامن اخلُمؽ أزمق ايمٝمامن )ؾمٝمخ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ()سمخ 

 (.4/621داود زمـ ؽمٙمٝمامن ايمٗم٣مري أزمق ؽمٙمٝمامن ايم٘مريزي )يٕمرب وخي٣ميمػ وم٣ميمف ازمـ ضم٣ٌمن ()يم٣ًمن 

 (.8/429داود زمـ ؽمٙمٝمامن اظم٠مدب )طمط 

 ( ـ سمٗمدم ـ .819داود زمـ ؽمٙمٝمامن اهلٛم٣مئل ايمٌٌمي ايمِم٣مئغ ) صدوق ( هق ازمـ ؽمٙمٝمامن زمـ َمًٙمؿ ) ك 

 ( .4/620( ) يم٣ًمن 4/304) ضم٣مسمؿ داود زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ صمٌغم ) وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ : جمٜمقل ( 
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 ( .4/621وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ( ) يم٣ًمن  ٥مٗمثداود زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ صمٛمدل ) يمٝمس زم

 ( .286رومؿ  /( ) ذىمر8/479داود زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ داود أزمق ؽمٙمٝمامن إصٌٜم٣مين ) طمط 

 ( .8/479( ) طمط 283داود زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ داود إصٌٜم٣مين ) ذىمر / 

 ( .8/480( ) طمط 485يمٔمتٝمٗمل ( ) طمط اٚمد أزمق ضمًـ ايمٌزار ) وشمٗمف داود زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ داود زمـ حم

 ( .8/475( ) طمط  ٥مداود زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ ؽمٔمٝمد أزمق ؽمٙمٝمامن ايم٣ًمصمل ) روى أضم٣مدي٧م َمًتٗمٝمٚم

 ( .8/480داود زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ حمٚمد اظمروزي ) طمط 

 (.4/620 ()يم٣ًمن4/304()ضم٣مسمؿ ٥مداود زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ َمًٙمؿ ايمٌٌمي اهلٛم٣مئل)صدوق وم٣ميمف أزمق زرفم

 ( 4/303داود زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ َمْمرف اخلزاز ايمذهقم )شمٗم٥م وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ 

 ( .4/620( ) يم٣ًمن 4/303داود زمـ ؽمٙمٝمامن ؾمٝمخ اخل٣ميمد زمـ محٝمد ) جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( ) ضم٣مسمؿ 

 ( .4/620( ) يم٣ًمن 4/304داود زمـ ؽمٙمٝمامن فمـ زمالل إَمغم ) جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ () ضم٣مسمؿ 

 (.4/620ـ ؽمٙمٝمامن فمـ ومٝمس زمـ رزمٝمع ) ؤمٖمف إزدي ( ) يم٣ًمن داود زم

 ( .4/303( ) ضم٣مسمؿ 4/626داود زمـ ؽمٛم٣من ايمٗمرـمل فمـ أزم٣من زمـ فمثامن ) ٓ زمٟمس زمف وم٣ميمف أمحد وأزمق زرفم٥م وأزمق ضم٣مسمؿ () يم٣ًمن 

ووم٣مل احل٣مهمظ: ، ووم٣مل ايمذهٌل: واه، غم ايمٌخ٣مري أزمق فمٌد ايمرمحـ ايمُم٣مَمل ) َمٛم٘مر احلدي٧م وم٣ميمف ايمدارومْمٛملٕمداود زمـ ص

 .(340)حتٖم٥م/( 8/427( ) طمط 4/626() يم٣ًمن ؤمٝمػ

 (.4/626داود زمـ فم٣ٌمد ـ ويٗم٣مل فمٖم٣من ـ فمـ أٞمس زمٚمقوقفم٣مت ) يم٣ًمن 

( ) طمط 4/626داود زمـ فمٌد اجل٣ٌمر ايم٘مقدم اظم٠مذن ) وم٣مل ايمٛم٣ًمئل : َمؼموك وىمذزمف ازمـ َمٔمكم وؤمٖمف أطمرون ( ) يم٣ًمن 

8/455. ) 

ٞمزيؾ اظمقصؾ ) وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ : ٓ أفمرهمف وضمديثف يدل فمعم ايمّمٔمػ ووم٣مل إزدي : َمٛم٘مر داود زمـ فمٌد احلٚمٝمد ايم٘مقدم 

 ( .4/623احلدي٧م() يم٣ًمن 

 (.4/307داود زمـ فمٌد ايمرمحـ أزمق ومزفم٥م) ضم٣مسمؿ 

 ( .4/623داود زمـ فمٌد ايمرمحـ ايمقاؽمْمل ) ؤمٖمف إزدي () يم٣ًمن 

 . (280داود زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ فمْم٣مش ايمقراق أزمق حمٚمد ) ذىمر / 

 ( .4/307داود زمـ فمٌد اهلل أزمق ؽمٙمٝمامن ايمٌٌمي ) ضم٣مسمؿ 
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 ( .4/623داود زمـ فمثامن ايمثٕمري ) وم٣مل ايمٔمٗمٝمقم : حيدث زم٣ميمٌقاؿمٝمؾ () يم٣ًمن 

 ( .4/623داود زمـ فمٖم٣من ـ سمٗمدم ـ دم ازمـ فم٣ٌمد ـ ) يم٣ًمن 

 (.346داود زمـ فمٖم٣من زمـ ضمٌٝم٤م )جمٜمقل( ويمٔمٙمف إول )حتٖم٥م/

( )وشمٗمف َمًٙمٚم٥م وايمٛم٣ًمئل ، وفم٣مب فمٙمٝمف أهؾ ايمٔمٙمؿ 675ايمٖمٗمٝم٥م ايمٓم٣مهري أزمق ؽمٙمٝمامن ) ت  داود زمـ فمقم زمـ طمٙمػ إصٌٜم٣مين

 ( .4/625() يم٣ًمن 8/429ؽمقء َمٔمتٗمد وؾمذوذ همٗمٜمف() طمط 

 ( .4/627داود زمـ فمٚمرو ايمٛمخٔمل ) ؤمٖمف أمحد وىمذزمف إزدي () يم٣ًمن 

 ( .867( ) سمخ 4/309( ) ضم٣مسمؿ 2/687( ) ضم٤م 07/081داود زمـ فمٝمًك ايمٛمخٔمل ) فم٣ًمىمر 

 ( .56داود زمـ فمٝمًك زمـ صمٌقي٥م ايم٘مالئل إضمقل ) سم٘مٙمؿ همٝمف ( ) ذيؾ 

 ( .07/070داود زمـ فمٝمًك زمـ فمقم زمـ فمٌد اهلل اهل٣مؾمٚمل ) فم٣ًمىمر 

 ( .8/481داود زمـ همتا زمـ ٞمٌم أزمق ايمٝمامن ايمٔمٚمل ) طمط 

ف ؾمٔم٥ٌم وايمٛم٣ًمئل ونمغممه٣م( ) يم٣ًمن داود زمـ همراهٝم٨م ) ٓ زمٟمس زمف وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم ووشمٗمف ايمٗمْم٣من ووم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ صدوق / وؤمٖم

 (.6/923()ضم٣ٌمن07/086( ) فم٣ًمىمر 4/666() ضم٣مسمؿ 4/628

 ( 4/628ٓ ي٘م٣مد ئمرف() يم٣ًمن ، ووم٣مل ايمذهٌل: زدي : جمٜمقلداود زمـ همّمؾ احلٙمٌل ) وم٣مل إ

 ( .8/429داود زمـ وم٣مؽمؿ زمـ إؽمح٣مق اجلٔمٖمري ) طمط 

 (.4/628يم٣ًمن () 4/364داود زمـ ىمردوس ايمتٕمٙمٌل ) جمٜمقل ( ) ضم٣مسمؿ 

 (.4/628داود زمـ َمثٛمك ) ٓ يِما ضمديثف وم٣ميمف إزدي () يم٣ًمن 

 ( .4/629( )يم٣ًمن 07/089داود زمـ حمٚمد اظمٔمٝمقدم ) فم٣ًمىمر 

 ( .8/472( ) طمط 701داود زمـ حمٚمد زمـ أيب َمٔممم أزمق ؽمٙمٝمامن ) جمٜمقل ضم٣مل ( ) ك 

 ( 07/088داود زمـ حمٚمد زمـ ضمًكم أزمق ؽمٙمٝمامن اظمقصقم )فم٣ًمىمر 

 (.689زمـ حمٚمد زمـ ضمًكم زمـ داود احلًٝمٛمل ايمٔمٙمقي )ٞمٝم٣ًمزمقر/داود 

 ( 8/477داود زمـ حمٚمد زمـ طم٣ميمد أزمق ؽمٙمٝمامن ايمٌزار ايمرومل ) جمٜمقل ضم٣مل ( )طمط 

 ( 8/480داود زمـ حمٚمد زمـ داود زمـ َمي أزمق ؽمٙمٝمامن ايمٌٙمخل ) طمط 

 (.335داود زمـ حمٚمد زمـ ص٣ميما أزمق ايمٖمقارس اظمروزي اظمٌمي اظمٗمري )إرؾم٣مد/
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زمـ حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ ضمًكم زمـ داود زمـ فمقم زمـ فمٝمًك زمـ حمٚمد زمـ وم٣مؽمؿ زمـ ضمًـ زمـ زيد زمـ ضمًـ زمـ فمقم زمـ أيب  داود

 (.284زمق صمٔمٖمر )خم٤مأؿم٣ميم٤م 

 ( 8/477داود زمـ حمٚمد زمـ ٞمٌم أزمق ايمقهم٣مء اظمروزي )طمط 

 (.688ٖمرايٝمٛمل )ٞمٝم٣ًمزمقر/ؽمداود زمـ حمٚمد زمـ ٞمِمغم اإل

 (.817() سمخ 4/365ضم٣مسمؿ داود زمـ َم٣ًمور فمـ َمٗم٣مئؾ زمـ مه٣مم ) 

 ( .4/303داود زمـ َمًقر زمـ فمٌد اظمٙمؽ ) ضم٣مسمؿ 

 (سمٗمدم : هق ازمـ رزمٝمع زمـ َمِمحا.8/642داود زمـ َمِمحا ) ضم٤م 

 ( .4/363( )ضم٣مسمؿ 797داود زمـ َمْمرف زمـ فمتٌف أزمق َمْمرف ) روى فمٛمف مج٣مفم٥م () سمخ 

 ( .4/629داود زمـ َمٖمّمؾ أزمق ضمًـ إزدي ايمٌٌمي ) ؾمٝمخ وم٣ميمف ا زمق ضم٣مسمؿ ( ) يم٣ًمن 

داود زمـ َمٜمران أزمق ؽمٙمٝمامن ايمدزم٣مغ ) شمٗمف صدوق وم٣ميمف ئمٗمقب زمـ ؾمٝم٥ٌم ووم٣مل أزمقضم٣مسمؿ : صدوق ووم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن : َمتٗمـ ووشمٗمف 

 ( .8/426( ) طمط 499() فم٨م 4/362ايمٔمجقم وحمٚمد زمـ فمٌد ايمرضمٝمؿ() ضم٣مسمؿ 

 ( .815( ) سمخ 4/362داود زمـ ٞم٣مهمذ ) جمٜمقل ضم٣مل ( ) ضم٣مسمؿ 

 ( 07/091ىمر داود زمـ ٞمٖمٝمع ايمٔمٌز )فم٣ًم

 (.8/425داود زمـ ٞمقح أزمق ؽمٙمٝمامن إؾمٗمر ايمًٚم٣ًمر ) طمط 

 (.095( )نمرزم٣مء/405زمـ َمٛم٣من إٞمديمز )ت  داود زمـ هذيؾ

 ( .4/367داود زمـ هالل ايمٛمِمٝمٌل أزمق ؽمٙمٝمامن ) ضم٣مسمؿ 

 ( 07/094داود زمـ هالل زمـ فمٌٝمد اهلل ايمًٙمٚمل أزمق وم٣مؽمؿ اظمح٣مَمقم ) فم٣ًمىمر 

( ) ؽمٝمػم 8/479اهتٚمف اخلْمٝم٤م () طمط  و( ) ىمثغم احلدي٧م ىمثغم احلٖمظ /402ايمتٛمقطمل ) ت داود زمـ هٝمثؿ زمـ إؽمح٣مق 

03/384.) 

 ( .4/629داود زمـ وازع ) جمٜمقل ضم٣مل ( )يم٣ًمن 

 ( .07/090داود زمـ وؽمٝمؿ زمـ أيقب أزمق ؽمٙمٝمامن ايمٌقؾمٛمجل ) روى فمٛمف مجع( ) فم٣ًمىمر 

 .( 4/629داود زمـ ويمٝمد ايمرص٣مدم ) ىمذزمف أزمق ضم٣مسمؿ ( ) يم٣ًمن 
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ضمدث فمـ ازمـ نم٣مٞمؿ وفمٌد اظمٙمؽ زمـ أيب ىمريٚم٥م أضم٣مدي٧م  يمٝمس زمًمء داود زمـ حيٝمك اإلهمريٗمل صقدم ) ووم٣مل ازمـ يقٞمس :

 . (092)نمرزم٣مء/ (4/629َمقوقفمف ووم٣مل أزمق ايمٔمز : شمٗمف َمٟمَمقن ( ) يم٣ًمن 

 ( .4/368داود زمـ حيٝمك زمـ يامن ) ضم٣مسمؿ 

 .( 4/671داود زمـ يزيد ايمثٗمٖمل زمٌمي ) جمٜمقل ضم٣مل ( ) يم٣ًمن 

 (.656زمـ إزمراهٝمؿ اخلقاص: )فمٙمامء  داود

 (.345( )يقٞمس664زمـ يزيد )ت/ ازمـ ه٣مرون زمـ أيب ؿمٝم٥ٌم اظمٌمي أزمق ؽمٙمٝمؿ وهق داود

 (.094زمـ أيب صٕمغم أٞمديمز )نمرزم٣مء/ زمـ صمٔمٖمر داود

 (.8/642( )ضم٤م 6/926( )وم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن: َمًتٗمٝمؿ احلدي٧م( )ضم٣ٌمن 646زمـ َمِمحا ايمٔمًٗمالين )ت  زمـ رزمٝمع داود

 (.343( )يقٞمس611زمـ فمٚمغم اظمٜمري أزمق ٞم٣مصمٝم٥م )ت زمـ ٞم٣مصمٝم٥م زمـ داود زمـ رزق داود

 (.0011زمـ ؽمٙمٝمامن أزمق ؽمٙمٝمامن اإلؽمؼمازم٣مذي ايمِمقدم )صمر  داود

 (.464زمـ ؽمٙمٝمامن اجلرصم٣مين أزمق ؽمٙمٝمامن فمٛمف ازمـ أيب ايمدٞمٝم٣م وأزمق ا ٕضمقص نمغممه٣م )صمر  داود

 (.465زمـ ؽمٙمٝمامن اظم٣مومالص٣مين )صمر  داود

 (.466ايمرمحـ اجلرصم٣مين )صمر زمـ فمٌد داود

 (.463اهلل اجلرصم٣مين أزمق ؽمٙمٝمامن )صمر  زمـ فمٌد داود

 (.460زمـ ه٣مٞمئ( )صمر  زمـ ومتٝم٥ٌم ايمٌغموم٣مين )ىم٣من َمـ طمٝم٣مر فم٣ٌمد اهلل وم٣ميمف أزمق فمٚمران داود

 (.0/683زمـ ص٣ميما اظمروزي )دفم٣مء  زمـ حمٚمد داود

 .(093( )نمرزم٣مء/684زمـ ص٣ميما اظمروزي أزمق ايمٖمقارس )ت زمـ حمٚمد داود

 (.462اهلل )صمر  اهلل اهلٚمذاين أزمق فمٌد زمـ فمٌد زمـ حمٚمد داود

 (.657زمـ َمٛمٗمذ ايمٔمِمٖمري: )فمٙمامء  داود

 زمـ يزيد: سمٗمدم دم ازمـ أيب ؿمٝم٥ٌم. زمـ ه٣مرون داود

 ( .4/353دزم٣مب زمـ حمٚمد زمـ فمثامن ) جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ () ضم٣مسمؿ 

 (.4/670( ) يم٣ًمن 4/332ضم٣مسمؿ () ضم٣مسمؿ دزمٝمس اظمالئل : اؽمؿ ازمٝمف محٝمد ) ؤمٝمػ ا حلدي٧م وم٣ميمف أزمق 

 دزمٝمس زمـ محٝمد اظمالئل: اٞمٓمر ومٌٙمف.
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 .(8/485() طمط 4/670دزمٝمس زمـ ؽمالم ا يمٗمِم٣ٌمين ) ؤمٖمف ايمدار ومْمٛمل ووشمٗمف ايمْمًتل () يم٣ًمن 

  (.343دزمٝمس زمـ فمقم زمـ َمزيد )وم٣مل  احل٣مهمظ: دزمٝمس وآل زمٝمتف َم٣م فمٙمٚم٦م َمٛمٜمؿ حمدشم٣ًم( )حتٖم٥م/

 ـ أيب ؾمٌٝم٤م .دشم٣مر ايمٗمْم٣من ايمّمٌل : هق ازم

 ( .4/342( ) ضم٣مسمؿ 823دشم٣مر زمـ أيب ؾمٌٝم٤م ايمٗمْم٣من ) جمٜمقل ضم٣مل ( ) سمخ 

 ( .4/342( )ضم٣مسمؿ 07/092دشم٣مر زمـ ضم٣مرث ايمٛمٜمدي ) جمٜمقل ضم٣مل ( ) فم٣ًمىمر 

 ( .4/345( ) ضم٣مسمؿ 824دشم٣مر زمـ فمٌٝمد إزمرص إؽمدي ) سمخ 

 ( .4/342دشم٣مر فمـ ٞمٔمامن ايم٣ٌمرومل ) ضم٣مسمؿ 

 ( .894( ) سمخ 4/330ضم٣مل () ضم٣مسمؿ دصم٣مصم٥م فمـ فمثامن ) جمٜمقل 

 (.8/496( ) ؽمامفمف صحٝما ( ) طمط 304ؽمقد اخليص ) ت إدصمل زمـ فمٌد اهلل أزمق ضمًـ اخل٣مدم 

 ( .4/670دصمكم أزمق ايمٕمِمـ زمـ شم٣مزم٦م ايمغمزمقفمل ايمٛميي ) يمٝمس شمٗم٥م وم٣ميمف ايمٛم٣ًمئل ووم٣مل ازمـ َمٔمكم : يمٝمس زمًمء () يم٣ًمن 

 ( .4/676دصمكم ايمٔمريٛمل : هق إول ) يم٣ًمن 

 (.097ايمرمحـ )نمرزم٣مء/ زمـ َمٔم٣مذم إهمريٗمل أزمق فمٌد دمح٣من

 ( .879( ) سمخ 4/349دضمٝم٥م زمـ نمٖمٙم٥م ) ضم٣مسمؿ 

 (.342( )يقٞمس029دضمٝم٥م زمـ َمِمٔم٤م زمـ أصٌغ َمٌمي )ت

 (.0/685دضمٝمؿ اظمٔمقرم )دفم٣مء 

 (.07/602دضمٝمؿ زمـ فمٌد اجل٣ٌمر زمـ دضمٝمؿ زمـ حمٚمد ايمداراين ايمٔمٛمز ) فم٣ًمىمر 

 ( .07/607ايمًٙمٚمل ) فم٣ًمىمر  دضمٝمؿ زمـ فمٚمرو زمـ فمامر زمـ ص٣ميما

 ( .4/676يت ( ) يم٣ًمن ٟمدضمٝمؿ زمـ حمٚمد ايمِمٝمداوي : اؽمٚمف فمٌد ايمرمحـ ) ي

 ( .07/607دضمٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ دضمٝمؿ ايمٔمٛمٌز ايمًٙمٚمل ) فم٣ًمىمر  

 ( .4/331( ) ضم٣مسمؿ 3/660دطمٝمؾ زمـ أيب طمٙمٝمؾ زمٌمي ) ضم٤م 

اج ايمٖمتك ايمِمٗمٙمٌل ايمٗمرؿمٌل )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمـ أهؾ   (.309ايمٔم٣ٌمدة وايمٔمٛم٣مي٥م زم٣ميمٔمٙمؿ..( )صف/درَّ

 .-ُدران -دران زمـ ؽمٖمٝم٣من زمـ َمٔم٣موي٥م ايمٗمْم٣من ايمٌٌمي: يٟميت دم حمٚمد زمـ َمٔم٣مذ احلٙمٌل

 ( .07/668درزم٣مح زمـ أمحد ايمُم٣مهد ايمًٙمٚمل ) فم٣ًمىمر 
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 ( .07/662درزم٣مس زمـ ضمٌٝم٤م ) فم٣ًمىمر 

 . (4/676( ) يم٣ًمن 4/331درزم٣مس زمـ دصم٣مصم٥م ) جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ () ضم٣مسمؿ 

 ( .4/674درؽم٦م زمـ محزة فمـ َمْمر ايمقراق ) ؤمٖمف ايمدار ومْمٛمل وَمًٙمٚم٥م ( )يم٣ًمن 

 ( .4/348( ) ضم٣مسمؿ 876درؽم٦م فمـ ايمزهري ) سمخ 

 ( .887( ) سمخ 4/333( ) ضم٣مسمؿ 3/661درع اخلقٓين ) ضم٤م 

 ( .07/641درع زمـ فمٌد اهلل أزمق ضمًـ ايمزهري ) فم٣ًمىمر 

 ( .4/674( ) يم٣ًمن 4/332يمف أزمق ضم٣مسمؿ () ضم٣مسمؿ درَمؽ زمـ فمٚمرو ايم٘مٛم٣مين ) جمٜمقل َمٛم٘مر احلدي٧م وم٣م

 ( .4/345() ضم٣مسمؿ 828درهؿ أزمق فمٌٝمد زمٌمي ) سمخ 

 ( .4/345( ) ضم٣مسمؿ 871درهؿ أزمق هٛمد فمـ َمٔمٗمؾ ) سمخ 

 ( .6/089( ) اصٌٜم٣من 272( )رومؿ 0/400درهؿ زمـ َمٓم٣مهر ايمززمغمي ) ذىمر 

 ( .4/345درهؿ فمـ ازمـ أيب أودم ) ضم٣مسمؿ 

 ( .4/345( ) ضم٣مسمؿ 829هريرة ) سمخ درهؿ َمقلم محزة فمـ أيب 

 ( .4/345( ) ضم٣مسمؿ 07/640درهؿ َمقلم فمٚمر زمـ فمٌد ايمٔمزيز ) فم٣ًمىمر 

 (.093دري زمـ فمٌد اهلل َمقلم صمٔمٖمر ايمقزير أزمق ايمٌدر ايمِمٗمٙمٌل فمٛمف ايمدارومْمٛمل ونمغمه )ايمديمٝمؾ/

 (.654اهلل: )فمٙمامء  زمـ فمٌد دري

 ( .4/331() ضم٣مسمؿ 889دفم٣مَم٥م فمـ أيب جمٙمز ) سمخ 

 ( .4/674ايمًدود وايمد ومت٣مدة ) جمٜمقل ( ) يم٣ًمن دفم٣مَمف 

 ( .4/674( ) وهق إول ( ) يم٣ًمن 632دفمٌؾ ـ أو دنمٖمؾ ـ ) ت 

 ( .4/674( ) يم٣ًمن 8/486( ) طمط 07/635دفمٌؾ زمـ فمقم اخلزافمل ) سم٣ميمػ ( ) فم٣ًمىمر 

 (.8/485دفمج٥م زمـ طمٛمٝمس ايم٘مٙمٌل ) طمط 

 ( .4/675دفمٙم٨م أزمق ٞمٌم : إزمراهٝمؿ زمـ همّمؾ إصٌٜم٣مين ) يم٣ًمن 

دفمٙم٨م زمـ أمحد زمـ دفمٙم٨م ايمٖمٗمٝمف أزمق حمٚمد ايمًجزي )وم٣مل احل٣مىمؿ: ؾمٝمخ أهؾ احلدي٧م دم فمٌمه، ووم٣مل ايمدارومْمٛمل: مل أر أشم٦ٌم 

 (.07/621( )ؽمغم 687( )ٞمٝم٣ًمزمقر/454َمٛمف( )ت
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شمٌت٣ًم، ووم٣مل ايمًٙمٚمل: جًت٣مين ) شمٗمف َمٟمَمقن وم٣ميمف ايمدار ومْمٛمل ووم٣مل اخلْمٝم٤م: ىم٣من شمٗم٥م ًدفمٙم٨م زمـ أمحد زمـ فمٌد ايمرمحـ أزمق حمٚمد ايم

( ) ؽمٜمؿ 704( ) ك  095ايمثٗم٥م اظمٟمَمقن، ووم٣مل احل٣مىمؿ: ؾمٝمخ أهؾ احلدي٧م دم فمٌمه، ووم٣مل ازمـ يقٞمس: شمٗم٥م..( )ايمديمٝمؾ/

 ( .07/677( ) فم٣ًمىمر 02/41( ) ايمًغم 8/487( ) طمط 691

 (.653زمـ ئمٗمقب ايمٖم٘م٣مه: )فمٙمامء  زمـ يقؽمػ دفمٙم٨م

 (.098زمـ رزيـ اخلزافمل )نمرزم٣مء/ زمـ فمقم دفمٝمؾ

 (.658دفمٝمؿ ايمْمح٣من: )فمٙمامء 

 ( .4/330دنمثقر زمـ ضم٣مرث ) ضم٣مسمؿ 

 ( .4/330دهم٥م زمـ إي٣مس زمـ فمٚمرو زمـ فمثامن إٞمِم٣مري ) ضم٣مسمؿ 

 ( .4/333دومرة فمـ فم٣مئُم٥م ) ضم٣مسمؿ 

 ( .07/415دىمكم زمـ رصم٣مء ايمٖمٗمٝمٚمل ) فم٣ًمىمر 

 ( .07/401دىمكم زمـ ؾمامخ ايم٘مٙمٌل ) فم٣ًمىمر 

 . (4/349دىمكم ىمقدم فمـ وه٤م زمـ محزة ) ضم٣مسمؿ 

 (.282دل أرام زمـ امحد زمـ أَمغمك أزمق َمٛمِمقر ايمنطمز )خم٤م

 ( .4/332( ) ضم٣مسمؿ 888دٓن زمـ أيب دٓن ايمٔمت٘مل إزدي ) جمٜمقل ضم٣مل ( ) سمخ 

 ( .4/675( ) يم٣ًمن 3/660دجل٥م زمـ ومٝمس ) ضم٤م 

 ( .8/487ديمػ زمـ أزم٣من أزمق َمٛمِمقر ايم٘مٙمٌل ) طمط 

 ( .4/672) يم٣ًمن ديمػ زمـ أيب ديمػ وم٣مؽمؿ زمـ فمٝمًك ايمٔمجقم ) ٓ رء ( 

 ( .4/672ديمػ زمـ فمٌد اهلل زمـ ويمٝمد أزمق وم٣مؽمؿ ) ٓ أفمرهمف وم٣ميمف ايمدار ومْمٛمل ( ) يم٣ًمن 

 ( .4/672دهل٣مث زمـ صمٌغم ) ؤمٝمػ صمدًا وم٣ميمف إزدي ( ) يم٣ًمن 

 ( .279دهل٣مث زمـ حمٚمد زمـ ٞمٌم أزمق صٜم٣ٌمء اجلرمهل ) ذىمر /

 ( .4/672دهل٣مث وايمد داود زمـ دهل٣مث ) جمٜمقل ايمٛم٣ٌميت ( ) يم٣ًمن 

 ( .826( ) سمخ 4/347دهلؿ زمـ طمٙمٝمٖم٥م ايمًدود ) ضم٣مسمؿ 

 ( .820() سمخ 4/342دهلؿ زمـ دهثؿ أزمق دهثؿ ايمٌٌمي ايمٔمجقم )جمٜمقل ضم٣مل ( ) ضم٣مسمؿ 



724 
 

 ( .4/672دهلؿ زمـ دهثؿ فمـ هُم٣مم زمـ فمروة ) سم٘مٙمٚمقا همٝمف وم٣ميمف إزدي ( ) يم٣ًمن 

 ( .2/694دهلؿ زمـ ومران ايمٔمٙم٘مل ) ضم٤م 

 ( .278) ذىمر / ديمٝمؾ ايمًٚمٌالين اصٌٜم٣مين

() ؿم٤م 0/406( ) ذىمر 3/086() أصٌٜم٣من  332ديمٝمؾ زمـ إزمراهٝمؿ زمـ ديمٝمؾ أزمق حمٚمد إصٌٜم٣مين)جمٜمقل ضم٣مل( )إرؾم٣مد/

699. ) 

 ( .4/672ديمٝمؾ زمـ فمٌد اظمٙمؽ ايمٖمزاري احلٙمٌل وفمٛمف ازمٛمف فمٌد اظمٙمؽ ) روى فمٛمف ازمٛمف ٞمًخف َمقوقفمف وم٣ميمف ازمـ ضم٣ٌمن () يم٣ًمن 

 (.652ٙمامء زمـ ٞمجٝما: )فم زمـ طم٣ميمد ديمٝمؾ

 ( .4/677دهثؿ زمـ صمٛم٣مح فمـ ؾم٣ٌمزم٥م زمـ ؽمقار ) ىمذزمف إزدي () يم٣ًمن 

 ( .8/482( ) طمط 07/402دهثؿ زمـ طمٙمػ زمـ همّمؾ ايمٗمرر ) روى فمٛمف مجع () فم٣ًمىمر 

 ( .4/677دهٝمؿ ) أو دهثؿ ( زمـ صمٛم٣مح اظمٙمْمل أزمق فمٌد ايمرمحـ ) وم٣مل فمٌد ايمٕمٛمل : يمٝمس دم اظمٙمْمٝمكم شمٗمف ( ) يم٣ًمن 

 ( .4/332( ) ضم٣مسمؿ 883ويٗم٣مل دهغم ـ إومْمع فمـ ازمـ ؽمغميـ ) سمخ دهكم ـ 

 (.330( )يقٞمس620زمـ َمقؽمك َمٌمي )ت دواس

 ( .4/677( ) يم٣ًمن 4/348دويد ايمٌٌمي فمـ إؽمامفمٝمؾ ) ؾمٝمخ يمكم وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( ) ضم٣مسمؿ 

 ( .4/348( ) ضم٣مسمؿ 825دويد ايمٖمٙمًْمٝمٛمل فمـ َم٣ميمؽ زمـ ىمثغم ) سمخ 

 : سمٗمدم . دويد زمـ ؽمٙمٝمؿ : صقازمف داود

 ( .314( ) فم٨م 4/348( ) ضم٣مسمؿ 703دويد زمـ ٞم٣مهمع فمـ أيب َمٛمِمقر ) وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ : ؾمٝمخ ووشمٗمف ايمٔمجقم () ك 

 (.099زمـ ٞم٣مهمع )إَمقي دَمُمٗمل( )نمرزم٣مء/ دويد

 ( 07/333دي٣مل زمـ حمٚمد زمـ ذي٣مل ايمًٙمٚمل ) جمٜمقل ضم٣مل () جمٜمقل ( ) فم٣ًمىمر 

 ( .4/677ديٙمؿ زمـ ضمري٧م ) يم٣ًمن 

 ( .836( ) سمخ 4/340ٔمٝمزار فمـ فمقم ) ضم٣مسمؿ ديٛم٣مر أزمق ايم

 (.611ديٛم٣مر أزمق اهل٣مصمر إَمغم )نمرزم٣مء/

 ( .4/677ديٛم٣مر أزمق ؽمٔمٝمد فمٗمٝمِم٣ًم ىمقدم ) َمؼموك وم٣ميمف ايمدار ومْمٛمل ووم٣مل ايمٛم٣ًمئل ونمغمه:يمٝمس زمثٗم٥م ( ) يم٣ًمن 

 ( .4/443( ) ضم٣مسمؿ 837ديٛم٣مر أزمق فمٚمر ايمٌٌمي فمـ ضمًـ ) صدوق وم٣ميمف أزمق زرفم٥م () سمخ 
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 ( .854( ) سمخ 4/346زمق هم٣مؿمٚم٥م فمـ أيب راهمع ) ضم٣مسمؿ ديٛم٣مر أ

 ( .4/344() ضم٣مسمؿ 832ديٛم٣مر أزمق همرات زمٌمي فمـ ومٝمس زمـ فم٣ٌمد ) سمخ 

 ( .4/679( ) يم٣ًمن 4/340ديٛم٣مر أزمق ىمثغم فمـ ازمـ فمٚمر ) جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( ) ضم٣مسمؿ 

 ( وهق ازمـ فمٌد اهلل.4/678ديٛم٣مر أزمق َم٘مٝمس احلًٌم ) سم٣ميمػ () يم٣ًمن 

 (.4/344() ضم٣مسمؿ 4/679زمق ه٣مرون فمـ َمٝمٚمقن ) ٓ ئمرف وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ () يم٣ًمن ديٛم٣مر أ

 ( .340() ضم٣مسمؿ 833ديٛم٣مر احلج٣مم أطمر فمـ أٞمس ) سمخ 

 ( .4/679ديٛم٣مر احلج٣مم ىمقدم فمـ زيد زمـ ارومؿ ) يم٣ًمن 

 ( .4/341ديٛم٣مر ايم٘مقدم فمـ فمعم ) ضم٣مسمؿ 

 ( .07/408ديٛم٣مر زمـ زمٛم٣من اجلقهري ) فم٣ًمىمر 

 ( .4/431( ) ضم٣مسمؿ 835ديٛم٣مر ايمُم٣مَمل ) سمخ ديٛم٣مر زمـ 

 .(342)حتٖم٥م/( 8/480() طمط ، ووم٣مل احل٣مهمظ: ؾمٝمخ َمتٜمؿ زم٣ميمقوعديٛم٣مر زمـ فمٌد اهلل أزمق َم٘مٝمس احلًٌم)سم٣ميمػ

 ( .4/346ديٛم٣مر فمـ أيب راهمع ) ضم٣مسمؿ 

 ( .4/343ديٛم٣مر فمـ ؽمٔمٝمد زمـ صمٌغم ) ضم٣مسمؿ 
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 ضمرف ايمذال

 

 (.4/356( ) ضم٣مسمؿ 913( ) سمخ 07/363ذؤاد ايمٔمٗمٝمقم فمـ ؽمٔمد وَمٔم٣موي٥م ) فم٣ًمىمر 

 (.332( )يقٞمس008اظمٙمؽ اظمٔم٣مهمري )ت زمـ فمٌد ذؤايم٥م

 ( 07/462ذؤايمف زمـ حمٚمد فمـ أزمٝمف ) فم٣ًمىمر 

 ( 4/680ذؤي٤م زمـ فم٣ٌمد اخلزافمل ) جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ()يم٣ًمن 

 (  4/680ذؤي٤م زمـ فمامَم٥م فمٌد اهلل ايمًٜمٚمل )صدوق وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( )يم٣ًمن 

 (.334زمـ أورد إصٌحل ايمًٚمقرم )يقٞمس زمـ هبُمؿ ذاطمر

 (.333زمـ فم٣مَمر اظمٔم٣مهمري ايمٛم٣مذي )يقٞمس ذاطمر

 . (337)إرؾم٣مد (4/680() يم٣ًمن  ، واهتٚمف زمٔمّمٜمؿذاىمر زمـ َمقؽمك زمـ ؾمٝم٥ٌم ايمٔمًٗمالين ) ؤمٝمػ وم٣ميمف إزدي

 ( .4/354() ضم٣مسمؿ 3/664ذزم٣مب زمـ َمرة فمـ فمعم ) ضم٤م 

 ( .4/313ذرة فمـ فم٣مئُم٥م)ضم٣مسمؿ 

 ( .903( ) سمخ 3/663ك ايمٛمخٔمل ايم٘مقدم فمـ فمقم ) ضم٤م ذريا أزمق ا ظمثٛم

 (.335ذريا احلٚمغمي فمٛمف ازمـ فم٣مَمر زمحدي٧م َمٔمؾ )يقٞمس

 (.906( ) سمخ 4/334ذهمٝمػ َمقلم ازمـ فم٣ٌمس فمـ ازمـ فم٣ٌمس ) ضم٣مسمؿ 

 ( .07/460ذىمقان زمـ إؽمامفمٝمؾ ايمٌٔمٙمٌ٘مل ) فم٣ًمىمر 

 .(5/42( ) ؽمغم 8/697ذىمقان زمـ فمٌد اهلل ايمقراق ) جمٜمقل ضم٣مل ( ) طمط 

 ( .4/351ذىمقان زمـ فمٌد ومٝمس إٞمِم٣مري ) ضم٣مسمؿ 

 ( .07/460ذىمقان َمقلم فمٚمر زمـ طمْم٣مب ) فم٣ًمىمر 

 (.621زمـ َمروان ايمتٛمٝمز: )فمٙمامء  زمـ فمٌٝمد زمـ حمٚمد زمـ ضمًكم ذىمقان
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 زمـ ذىمقان(. زمـ حمٚمد ايمًٚمرومٛمدي )هق حمٚمد زمـ فمثامن ذىمقان

 ( 07/464ذىمل زمـ فمٌد اهلل اظمممومل ) فم٣ًمىمر 

 ( .8/498حمٚمد زمـ ىم٣ٌمش ) َمٔمروف ( ) طمط ذَمر زمـ ضمًكم زمـ 

 ( .916( ) سمخ 4/356ذهؾ زمـ أوس فمـ متٝمؿ زمـ َمًٝما ) ضم٣مسمؿ 

 ( .8/498ظمقصقم ) وشمٗم٥م اخلْمٝم٤م () طمط اذهؾ زمـ ؽمٝمد زمـ حمٚمد أزمق ضمًـ ايمٌزاز 

 ( .914( ) سمخ 4/356ذهؾ زمـ ىمٔم٤م فمـ فمٚمرو زمـ َمٔم٣مذ ) ضم٣مسمؿ 

 ( .8/498طمط ذهؾ زمـ يقؽمػ زمـ حمٚمد أزمق ؾمج٣مع ايم٘مٙمقاذين ) 

 ( .3/664ذهٝمؾ زمـ فمقف زمـ ؾمامخ ) ضم٤م 

 ( 917( ) سمخ 4/332ذو إص٣مزمع ايمُم٣مَمل )صح٣ميب وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ()ضم٣مسمؿ 

 (.290ذو ايمٗمرٞمكم زمـ حمٚمد زمـ ذي ايمٗمرٞمكم زمـ أمحد زمـ ٞمٝمزك زمـ ؽمٙمٝمامن أزمق إؽم٘مٛمدر ايمِمٛمٔم٣مين )حم٤م

 (.620زمـ إزمراهٝمؿ: )فمٙمامء  ذو ايم٘مٖمؾ

 ( 07/486م ) فم٣ًمىمر ذو ايم٘مالع احلٚمغمي خمي

 ( 4/338ذو ايم٘مالم ازمـ فمؿ ىمٔم٤م إضم٣ٌمر أزمق ذاضمٝمؾ ؾم٣مَمل ) ضم٣مسمؿ 

 (.610ذو ايمٛمقن إٞمديمز حمدث )نمرزم٣مء/

 (.360ذو ايمٛمقن ايمت٣مىمرين إٞمديمز زاهد )صف/

 ( 4/680()يم٣ًمن 8/494()طمط 07/498( )ؤمٖمف ايمدار ومْمٛمل ( )فم٣ًمىمر 635ذو ايمٛمقن اظمٌمي ايمزاهد )ت 

 (.291ـ إؽمامفمٝمؾ زمـ َمٛمِمقر أزمق ضمًـ احل٣مصمل ايمٖمٗم٣مفمل )خم٤مذو ايمٛمقن زم

 ( 07/336ذو ايمٛمقن زمـ فمقم ايمًٙمٚمل )فم٣ًمىمر 

 (.289ذو ايمٛمقن زمٛمل فمٌد ايمقاضمد زمـ أمحد زمـ حمٚمد أزمق يقٞمس ايم٘م٣منمذي )خم٤م

 (.659ايمٗمدوس إمخٝمٚمل: )فمٙمامء  زمـ فمٌد زمـ ص٣ميما زمـ أمحد ذو ايمٛمقن

 ( 4/337ذو ايمٝمديـ وفمٛمف َمْمغم )صح٣ميب َمُمٜمقر ( ) ضم٣مسمؿ 

 ( 07/425ذو ومرزم٣مت احلٚمغم) يٗم٣مل يمف صحٌف ( )فم٣ًمىمر 

 ( 4/338ذو ومرزم٣مت ص٣مضم٤م اظمالضمؿ ) ضم٣مسمؿ 



728 
 

 (.337زمـ أؽمقد )يٗم٣مل: إن يمف صح٥ٌم وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( )يقٞمس زمـ ؾمٔمٝم٤م ذو ومرٞم٣مت

 (312()فم٨م /915( ) سمخ ذواذ زمـ فمٙم٥ٌم احل٣مرشمل ايم٘مقدم ) ٓ زمٟمس زمف وم٣ميمف ايمٔمجقم 

( 449ذوايم٥م زمـ ضمٖمص زمـ فمٚمر زمـ فمٌد اظمٙمؽ ايمٗمرر أزمق فمٌد اظمٙمؽ ايمٗمرؿمٌل )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من ُيّمٔمَّػ دم روايتف( )ت

 (361)صف/

 (4/680ذوايمف زمـ ضمٖمص زمـ فمٚمر ايمٗمرر )ؤمٖمف ازمـ ص٣مزمر ( )يم٣ًمن 

 ( 702ذي ايمرومٝم٥ٌم زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ ىمٔم٤م زمـ زهغم اظمزين ) ك 

 ( 4/350( )ضم٣مسمؿ 0491ل زمـ ضمرَمٙم٥م إؽمدي ) جمٜمقل ضم٣مل ()آصمري / ذي٣م

 ( 3/666ذي٣مل زمـ ضمٛمٓمٙم٥م زمـ ضمٛمٝمٖم٥م ) ضم٣مسمؿ 

 .( 898ذي٣مل زمـ َمًٙمؿ ايمُم٣مَمل ) سمخ 
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 ضمرف ايمراء

 

 (.338زمـ َمٜم٣مصمر ايمٖمٜمٚمل فمٛمف ازمـ وه٤م )يقٞمس رئ٣مب

 (.4/401رؤي٥م زمـ روزمٝم٥م )ٓ ئمرف وم٣ميمف ايمذهٌل()يم٣ًمن

 (.8/347اظمٗمدد )طمطرائع زمـ فمٌد اهلل 

 (.622زمـ يقٞمس(: )فمٙمامء  رائؼ )َمقلم زيٛم٤م ازمٛم٥م أمحد

 (.366رائؼ ايمِمٗمٙمٌل أزمق ضمًـ ايمٗمرؿمٌل )جمٜمقل ضم٣مل( )صف/

 ( 4/566( )ضم٣مسمؿ 3/633رازم٥م فمـ أيب هريرة ) ضم٤م 

 ( 4/682( ) يم٣ًمن 4/387) جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( )ضم٣مسمؿ  –أو ايمٝمامَمل  –راؾمد أزمق ايمني٥م ايمًٝمامين 

 ( 4/685ويٗم٣مل أزمق َم٘مٝم٧م روى فمٛمف صمرير زمـ فمٌد احلٚمٝمد ) سم٘مٙمؿ همٝمف ( )يم٣ًمن  –اؾمد أزمق ايم٘مٚمٝم٦م ر

 ( 4/382راؾمد أزمق ؽمٔمد فمـ ؽمٔمٝمد زمـ فمٌد ايمرمحـ ) ضم٣مسمؿ  

 ( 994( ) سمخ 4/385راؾمد أزمق ؽمٙمٚم٥م ايمٖمزازي ايمِم٣مٞمع ايمُمٔمٌل ) جمٜمقل ضم٣مل ( ) ضم٣مسمؿ 

 (4/685إزدي ( )يم٣ًمن راؾمد أزمق ؽمٙمٚم٥م ايم٘مقدم فمـ أيب ؽمٙمٚم٥م ) ؤمٖمف 

 .(07/324راؾمد أزمق فمٌد اجل٣ٌمر فمـ فمٚمر زمـ فمٌد ايمٔمزيز ) فم٣ًمىمر 

  (.347راؾمد أزمق َمقه٤م )جمٜمقل وم٣ميمف احل٣مهمظ( )حتٖم٥م/

 ( 4/682اظم٘مل ايمٔمْم٣مر فمـ ومت٣مدة ) سم٘مٙمؿ همٝمف ( )يم٣ًمن  ةزمق َمٝمنأراؾمد 

 ( 0102( )2/414راؾمد إزرق فمـ فمٗمٌف زمـ ٞم٣مهمع )ضم٤م 

 ( 994ٝمٙم٥م ضمج٣مزي ) صح٣ميب ( )سمخ راؾمد ايمًٙمٚمل أزمق أشم

 ( 0106( ) سمخ 4/382راؾمد ايمًامن أزمق ؾمٔمٝم٤م فمـ ازمـ أيب يمٝمقم ) جمٜمقل ضم٣مل ()ضم٣مسمؿ 

 ( 0102( ) سمخ 4/387راؾمد ايمٛمٜمدي أزمق جم٣ميمد فمـ ايمُمٔمٌل ) ضم٣مسمؿ 
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 ( 4/385( ) ضم٣مسمؿ 0118راؾمد اهلذرم فمـ ؽمٛم٣من ) سمخ 

أزمق فمٌد اظمٙمؽ )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمـ أهؾ ايمٔمٛم٣مي٥م زم٣ميمٔمٙمؿ واجلٚمع يمف..( راؾمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ فمٌد اهلل زمـ إزمراهٝمؿ ايمٗمرؿمٌل 

 (.365)صف/

 ( 4/338( )ضم٣مسمؿ 0109راؾمد زمـ أيب راؾمد فمـ يزيد زمـ َمنوق ) سمخ 

 ( 995() سمخ 4/383( )ضم٣مسمؿ 07/352راؾمد زمـ أيب ؽم٘مٝمٛم٥م فمـ َمٔم٣موي٥م ) جمٜمقل ضم٣مل ()فم٣ًمىمر 

 ( 8/348طمط راؾمد زمـ أمحد زمـ راؾمد أزمق ضمًـ احلداد ) 

 ( 4/383( ) ضم٣مسمؿ 998راؾمد زمـ صمٌٝمش فمـ فم٣ٌمدة ) سمخ 

 ( 999( ) سمخ 4/383راؾمد زمـ ضم٣مرث فمـ أيب ذر ) ضم٣مسمؿ 

 ( 4/382( ) ضم٣مسمؿ 2/414راؾمد زمـ ضمٖمص زمـ فمٚمر زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ فمقف ) جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( )ضم٤م  

 (.0166( )سمخ 4/338راؾمد زمـ زاذان َمقلم زمٛمل فمدي ) ضم٣مسمؿ 

 (54ديٛمل :ؤمٝمػ يمٝمس زمًمء ٓ ي٘مت٤م ضمديثف ( )ذيؾ اظمراؾمد زمـ ؽمٔمد ايمٔمٌز )وم٣مل فمقم زمـ 

 ( 8/630راؾمد زمـ ؽمالم ) ضم٤م 

 ( 4/383( )ضم٣مسمؿ 992راؾمد زمـ ؽمٝم٣مر فمـ زمٔمض ايمِمح٣مزم٥م وومٝمؾ همٝمف ) ازمـ ي٣ًمر ( )سمخ 

 ( 07/321راؾمد زمـ فمٌد ايمرمحـ إزدي ) فم٣ًمىمر 

 ( ٣07/326مل ( )فم٣ًمىمر راؾمد زمـ فمٌد ايمرمحـ ايمٌجقم ) جمٜمقل ضم

 ( 4/384راؾمد زمـ فمٌد اهلل ايمًٙمٝمٚمل )صح٣ميب ()ضم٣مسمؿ 

 ( 4/385()ضم٣مسمؿ 0117راؾمد زمـ فمٌد اهلل اظمٔم٣مهمري اظمٌمي فمـ فمٌد اهلل يزيد ) جمٜمقل ضم٣مل ( )سمخ 

 ( 8/630راؾمد زمـ فمثامن )ضم٤م 

 ( 4/387()ضم٣مسمؿ 0161اري ) سمخ زراؾمد زمـ فمـ ؽمٙمٝمؽ ايمٖم

 ( 07/326) فم٣ًمىمر راؾمد زمـ حمٚمد ايمٔمْم٣مر ايمٗمرر 

راؾمد زمـ َمٔمٌد ايمقاؽمْمل )ؤمٝمػ وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم ووم٣مل أزمق َمقؽمك اظمديٛمل :ؤمٖمقه ووم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن :روى َمقوقفم٣مت ووم٣مل 

 ( 4/685احل٣مىمؿ :روى فمـ أٞمس َمقوقفم٣مت ( )يم٣ًمن 

 ( 288( )ذىمر /6/646راؾمد زمـ َمٔمدان زمـ فمٌد ايمرضمٝمؿ ايمثٗمٖمل )أصٌٜم٣من 
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 ( 0119()سمخ 4/384راؾمد زمـ َمقلم ضمٌٝم٤م زمـ أوس َمٌمي فمـ ضمٌٝم٤م زمـ أوس )وشمٗمف ازمـ َمٔمكم ( )ضم٣مسمؿ 

 ( 4/388راؾمد زمـ وردان اظم٠مذن ) ضم٣مسمؿ 

 راؾمد زمـ ي٣ًمر :هق ازمـ ؽمٝم٣مر سمٗمدم 

 (.4/387()ضم٣مسمؿ0103راؾمد رأى ٞم٣مهمٔم٣مً وؽم٣مظم٣ًم )سمخ

 ( 4/385ضم٣مسمؿ ()4/682راؾمد فمـ ؽم٣مئ٤م زمـ طم٣ٌمب ) جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( )يم٣ًمن 

 ( 4/682( ) يم٣ًمن 4/385ززمغم ) جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( )ضم٣مسمؿ ايمراؾمد َم٠مدن ازمـ 

 ( 4/487أو صمػم ايمرفمٝمٛمل ) جمٜمقل ( )يم٣ًمن  –راؾمد َمقلم طمغم 

 ( 0114( ) سمخ 4/385راؾمد َمقلم فمثامن فمـ فمثامن ) ضم٣مسمؿ 

 ( 4/387()ضم٣مسمؿ 0112راؾمد َمقلم ومريش فمـ ازمـ فمٚمر ) سمخ 

 (.0039()سمخ4/561)وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ يمف صح٥ٌم()ضم٣مسمؿ -ؾمدأو را –راؾمدان 

 (.0543( )صف/304راوٝم٥م َمقٓة اإلَم٣مم فمٌد ايمرمحـ ايمٛم٣مس فمٛمٜم٣م ازمـ طمزرج )ت

 (.356( ىمت٤م فمٛمف ازمـ يقٞمس )يقٞمس409زمـ فمٝم٣مض َمٌمي أزمق فمقاٞم٥م )ت زمـ أمحد زمـ حمٚمد رانم٤م

 .(4/687()يم٣ًمن4/564راهمد فمـ فم٘مرَم٥م )ٓ أفمرهمف وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ

 (.0147راهمع أزمق ضمًـ فمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ صمٌغم )سمخ

 (.4/386راهمع أزمق ضمًكم ايمُم٣مَمل )جمٜمقل ضم٣مل()ضم٣مسمؿ

 (.4/386()ضم٣مسمؿ0145راهمع أزمق فم٣مَمر فمـ فمقم )سمخ

 (.4/688)يم٣ًمن -يٟميت دم ايم٘مٛمك –راهمع ايم٘م٣مهقم أزمق فم٣مصؿ 

 (.4/380()ضم٣مسمؿ0168راهمع زمـ أيب راهمع ايمْم٣مئل )جمٜمقل ضم٣مل()سمخ 

 (.08/4()فم٣ًمىمر3/645ؽم٣ممل ايمٖمزاري )ضم٤مراهمع زمـ أيب 

 (.4/386راهمع زمـ أذس فمـ طم٣ميمد زمـ صٌٝما )ضم٣مسمؿ

 (3/642()ضم٤م802)فمٛمف شمالشم٥م ووشمٗمف هٝمثؿ ي ووم٣مل ايمذهٌل:جمٜمقل()ك -ومٝمؾ زمُمغم -راهمع زمـ زممم ايمًٙمٚمل

 (.6/976)ضم٣ٌمن (4/687)يم٣ًمن

 (.0143()سمخ6/380راهمع زمـ صمحش اظمح٣مريب )ضم٣مسمؿ
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 (.٣4/379ميب زمدري()ضم٣مسمؿراهمع زمـ ضم٣مرث ايمثٔمٙمٌل )صح

 (.4/386()ضم٣مسمؿ0141راهمع زمـ ضمديد ايمًقائل )سمخ

 (.4/687راهمع زمـ ضمًكم أزمق َمٕمغمة )يم٣ًمن

 (.3/645)ضم٤م -راهمع زمـ ضمِمكم أزمق َمٕمغمة هق إول

 (.0148راهمع زمـ زي٣مد زمـ صمٔمد زمـ أيب صمٔمد إؾمجٔمل )سمخ

 (.761راهمع زمـ ؽمح٣ٌمن )ك

 (.4/687رف وم٣ميمف ايمذهٌل()يم٣ًمنايمٖمزاري )ٓ ئم –أو ؽم٣ممل  -راهمع زمـ ؽمٙمامن  

 (.690راهمع زمـ فمٌد اهلل أزمق أؽم٣مَم٥م اظمروروذي )ٞمٝم٣ًمزمقر/

 (.8/341راهمع زمـ فمٌد اظمٛمٔمؿ اجلقايمٝمٗمل )طمط

 (.696( )َمٔمروف( )ٞمٝم٣ًمزمقر/315راهمع زمـ فمّمؿ زمـ فم٣ٌمس ايمّمٌل اهلروي )ت

 (.4/381راهمع زمـ فمٗمٝم٤م فمـ ازمـ فمٚمر)ضم٣مسمؿ

 (.711راهمع زمـ فمقم أزمق ايمٕمٛم٣مئؿ اهلروي )خم٤م

 .-سمٗمدم -راهمع زمـ فمٚمرو ايمْم٣مئل:هق ازمـ أيب راهمع

 (.4/063راهمع زمـ فمٚمغم )ضم٤م

 (.4/481راهمع زمـ فمٛمجدة )صح٣ميب زمدري()ضم٣مسمؿ

 (.4/380()ضم٣مسمؿ4/066)ضم٤موهق دم ايمتٗمري٤م  ٔمعم )يمف صح٥ٌم وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ(اظمراهمع زمـ َمٔمعم وهق أزمق ؽمٔمٝمد زمـ 

( 345إٞمديمز )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من همٗمٝمٜم٣ًم ضم٣مهمٓم٣ًم( )ت  راهمع زمـ ٞمٌم زمـ راهمع زمـ نِمْرزمِٝم٤م ايمنومًْمل أزمق ضمًـ

 (.08/64( )فم٣ًمىمر367)صف/

 (.4/381)صح٣ميب زمدري()ضم٣مسمؿ -ويٗم٣مل ازمـ زيد -راهمع زمـ يزيد أٞمِم٣مري

 (.625زمـ ؽم٣ممل اجلذاَمل: )فمٙمامء  زمـ ٞم٣مهمع احلٚمٝمد زمـ فمٌد زمـ فمٌٝمد راهمع

 (.08/50ايمذهٌل زمٗمقيمف: ايمٔمالَم٥م اظمٖمتل ايمزاهد..( )ؽمغم ( )ووصٖمف 337زمـ ٞمٌم ايمٌٕمدادي أزمق ضمًـ احلامل )ت  راهمع

 (.0021()سمخ3/633رزم٣مب فمـ ازمـ فم٣ٌمس )ضم٤م

 (.4/688()يم٣ًمن4/391)جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ-أو زممم -رزم٣مح ازمـ زمُمغم
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 (.4/689رزم٣مح أزمق ؽمٔمٝمد اظم٘مل فمـ فمٌد اهلل زمـ زمديؾ )وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: ٓ أفمرهمٜمام()يم٣ًمن

 (.4/689()يم٣ًمن4/390)جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ فمـ فمقن ايمٔمٗمٝمقم()ضم٣مسمؿ -ايمرهم٣مء -يرزم٣مح أزمق ؽمٙمٝمامن ايمره٣مو

 (.8/368()طمط4/390()ضم٣مسمؿ8/634()وشمٗمف اخلْمٝم٤م()ضم٤م631رزم٣مح اجلراح اظمقصقم )ت

 (.4/688َمـ هق وم٣ميمف ايمذهٌل()يم٣ًمن ىرزم٣مح ايمٛمقيب فمـ أؽمامء زمـ أيب زم٘مر )ٓ يدر

 (.4/389()ضم٣مسمؿ0178رزم٣مح زمـ ضمٝم٣من وفمٛمف َم٣ميمؽ )سمخ

 (.4/688()يم٣ًمن4/390()ضم٣مسمؿ306رزم٣مح زمـ طم٣ميمد ايم٘مقدم )وشمٗمف ايمٔمجقم()فم٨م

 (.4/688()يم٣ًمن4/391رزم٣مح زمـ ص٣ميما زمـ فمٌٝمد اهلل زمـ أيب راهمع )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ

 (.4/688رزم٣مح زمـ فمٌٝمد اهلل زمـ فمٚمر ايمٔمٚمري )َمٛم٘مر احلدي٧م وم٣ميمف أمحد()يم٣ًمن

 (.4/688()يم٣ًمن4/391ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ رزم٣مح زمـ فمثامن فمـ إؽمامفمٝمؾ )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق

 (.08/69()فم٣ًمىمر8/369()طمط308رزم٣مح زمـ فمقم زمـ َمقؽمك ايمٌٌمي )روى فمٛمف مج٣مفم٥م()ت

 (.08/41()فم٣ًمىمر355رزم٣مح زمـ ومِمغم ايمٙمخٚمل ايمػمىمقيت َمٌمي )خميم ()يقٞمس

 (.4/389( )ضم٣مسمؿ352رزم٣مح زمـ َمٕمؼمف ضمج٣مزي أزمقضم٣ًمن)صح٣ميب وم٣ميمف ازمـ يقٞمس()يقٞمس

 (.4/689 )ٓ أفمرهمف وم٣ميمف ازمـ ضم٣ٌمن()يم٣ًمنرزم٣مح فمـ أيب فمٌٝمد اهلل

 (.0170رزم٣مح فمـ فمثامن )سمخ

 (.354زمـ َمًٙمؿ )َمؼموك احلدي٧م وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( )يقٞمس رزم٣مح َمقلم أم فمثامن فمـ فمٗم٥ٌم

 (.353( )ىم٣من هم٣مواًل ىمت٦ٌم فمٛمف وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( )يقٞمس411ايمرمحـ أزمق ٞم٣مهمع إصٖمر )ت زمـ فمٌد زمـ ؿمٝم٣ٌمن رزم٣مح

 (.357ايمٖم٣مرد )يقٞمسزمـ ٞم٣مهمع  رزم٣مح

 (.616زمـ يزيد ايمٙمخٚمل اإلهمريٗمل )نمرزم٣مء/ رزم٣مح

 فمـ ازمـ َم٣ٌمرك: هق ازمـ طم٣ميمد . -ىمقدم-رزم٣مح

 (.348رزم٣مط زمـ واصؾ زمـ ىم٣مَمؾ زمـ جم٣ميمد زمـ شمقر )وم٣مل احل٣مهمظ دم ؽمٛمد هذا همٝمف: إؽمٛم٣مده جمٜمقل()حتٖم٥م/

 (.4/564رزمراب زمـ فمٌد اهلل زمـ روزم٥م زمٌمي )ضم٣مسمؿ

 (.4/519()ضم٣مسمؿ0019فمـ َمٝمنة )سمخرزمٔمل زمـ طم٣ميمد زمـ وردان 

 (.08/39رزمٔمل زمـ فم٣مَمر أدرك ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ )فم٣ًمىمر
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 (.8/633()ضم٤م4/519أطمق إؽمامفمٝمؾ) وم٣مل ازمـ َمٔمكم : شمٗم٥م()ضم٣مسمؿ-رزمٔمل زمـ فمٙمٝمف: هق ازمـ إزمراهٝمؿ زمـ فمٙمٝمف

 (.4/519رزمٔمل زمـ فمٚمرو فمـ فمٙمٗمٚم٥م )ضم٣مسمؿ

 (.0060()سمخ4/509ضم٣مل()ضم٣مسمؿرزمٝما زمـ أيب راؾمد فمـ رزمٝمع )جمٜمقل 

 (.4/689)جمٜمقل ضم٣مل()يم٣ًمن -ويٗم٣مل رَما زمـ ٞمٖمٝمؾ -رزمٝما زمـ ٞمقهمؾ ايم٘مقدم

 (.4/370رزمٝمع أزمق طمْم٣مب ايمٔمت٘مل فمـ ضمًـ )ضم٣مسمؿ

 (.4/370()ضم٣مسمؿ954رزمٝمع أزمق ؽمٔمٝمد ايمٛمٌمي فمـ َمٔم٣موي٥م )جمٜمقل ضم٣مل()سمخ

 (.4/693رزمٝمع ايمٕمْمٖم٣مين )جمٜمقل وم٣ميمف ازمـ فمدي()يم٣ًمن

 (.934()سمخ4/371ء ايمٌٌمي )ضم٣مسمؿرزمٝمع زمـ أيب أَمٝمٛم٣م

 (.965()سمخ4/353رزمٝمع زمـ أيب زمـ ىمٔم٤م إٞمِم٣مري )ضم٣مسمؿ

 (.4/352()ضم٣مسمؿ933رزمٝمع زمـ أيب صمٜمؿ فمـ فمروزم٥م ايمًدود )سمخ

 (.4/359()ضم٣مسمؿ946()سمخ361رزمٝمع زمـ أيب راؾمد فمٛمف ؽمٔمٝمد زمـ صمٌغم )وشمٗمف ايمٔمجقم()فم٨م

 (4/325)ضم٣مسمؿ (938ووم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: ي٘مت٤م ضمديثف()سمخرزمٝمع زمـ أيب ص٣ميما َمقل أؽمٙمؿ ايمٌ٘مري )شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم 

 (.2/411)ضم٤م

 (.2/699رزمٝمع زمـ أيب َمثٛمك إزدي )ضم٤م

 (.362( )صف/311رزمٝمع زمـ أمحد زمـ رزمٝمع ايمٗمرؿمٌل )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: فُمٛمل زم٣محلدي٧م وروايتف..( )ت زمٔمد/

 (.4/691()يم٣ًمن4/355ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿرزمٝمع زمـ إؽمامفمٝمؾ أزمق فم٣مصؿ ايمثٗمٖمل )َمٛم٘مر احلدي٧م وم٣ميمف أزمق 

 (.4/353رزمٝمع زمـ إي٣مس زمـ فمٚمرو إٞمِم٣مري )صح٣ميب زمدري()ضم٣مسمؿ

 (.4/691رزمٝمع زمـ زمرة فمـ ضمًـ )سم٣ميمػ()يم٣ًمن

 (.4/355()ضم٣مسمؿ8/649سمقزم٥م فمـ أزمٝمف )ضم٤م زمـ رزمٝمع

رزمٝمع زمـ شمٔمٙم٤م ايمٌٕمدادي)وشمٗمف ازمـ صمٛمٝمد وص٣ميما صمزره وايمدارومْمٛمل 

 (.6/975()ضم٣ٌمن8/608()طمط4/352()ضم٣مسمؿ8/631ونمغمهؿ()ضم٤م

 (.4/355رزمٝمع زمـ شمقر ايمثقري )وشمٗمف ازمـ َمٔمكم()ضم٣مسمؿ

 (.4/691رزمٝمع زمـ ضم٣مزم فمـ محٝمد زمـ هالل )ٓ أفمرهمف وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()يم٣ًمن
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 (.4/352()ضم٣مسمؿ3/662رزمٝمع زمـ ضمراش أطمق رزمٔمل )جمٜمقل ضم٣مل()ضم٤م

 (.4/358()ضم٣مسمؿ939رزمٝمع زمـ ضم٣ًمن فمـ ايمُمٔمٌل )شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم()سمخ

 (.296ـ زمـ طمٙمٝمؾ أزمق فمٚمر ايمناج )ذىمر/رزمٝمع زمـ ضمً

ايمدَمُمٗمل ايمٕمدري )وم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن: َمًتٗمٝمؿ احلدي٧م، ووم٣مل أزمق زرفم٥م َمٛم٘مر  –وومٝمؾ ضمْمٝم٣من  -رزمٝمع زمـ ضمْم٣من 

 (.2/411()ضم٤م4/691احلدي٧م()يم٣ًمن

 (.4/691()يم٣ًمن4/359رزمٝمع زمـ طمٙمػ فمـ ؾمٔم٥ٌم )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ

 (.4/691: يٟميت )يم٣ًمنرزمٝمع زمـ رىمكم: وهق ازمـ ؽمٜمؾ زمـ رىمكم 

 (.902()سمخ4/326رزمٝمع زمـ زي٣مد اظمح٣مريب )ضم٣مسمؿ

 (.4/691نرزمٝمع زمـ زي٣مد اهلٚمذاين )جمٜمقل ضم٣مل( )يم٣ًم

 (.4/326()ضم٣مسمؿ949)سمخ -ويٗم٣مل ايم٣ٌمهقم –رزمٝمع زمـ ؽمحٝمؿ ايم٘م٣مهقم إؽمدي 

 ( .297رزمٝمع زمـ هور زمـ فم٣مَمر أزمق ؿمٝم٤م ايمٖمزاري ايمٔمدوي )خم٤م

)وشمٗمف ازمـ َمٔمكم ورزمٝمع زمـ فمامر وروى فمٛمف وىمٝمع ومج٣مفم٥م ووم٣مل ايمذهٌل :ٓي٘م٣مد رزمٝمع زمـ ؽمٔمد اجلٔمٖمل ايم٘مقدم 

 (.6/980()ضم٣ٌمن4/690ئمرف()يم٣ًمن

 (.4/326()ضم٣مسمؿ 948رزمٝمع زمـ ؽمٔمٝمد ايمٛمقهمقم )سمخ

 (.4/324رزمٝمع زمـ ؽمٙمٝمؿ إزدي اخلٙمٗم٣مين زمٌمي )ؾمٝمخ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ

 (.4/690إزدي: َمٛم٘مر احلدي٧م()يم٣ًمنرزمٝمع زمـ ؽمٙمٝمؿ ايم٘مقدم )يمٝمس زمًمء وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم ووم٣مل 

 (06/590()ؽمغم4/690رزمٝمع زمـ ؽمٙمٝمامن اجلٝمزي/ أزمق ؽمٙمٝمامن )ؤمٝمػ وم٣ميمف َمًٙمٚم٥م()يم٣ًمن

 (.08/73رزمٝمع زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ حمٚمد أزمق ايمزهر ايمٔمديٚمل )جمٜمقل ضم٣مل()فم٣ًمىمر

 (.4/696)يم٣ًمن (8/307رزمٝمع زمـ ؽمٜمؾ زمـ رىمكم ايمٖمزاري فمـ هُم٣مم )يمٝمس زمًمء وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم وؤمٖمف ايمٛم٣ًمئل()طمط

 (.4/324رزمٝمع زمـ ؽمٝمح٣من اجلٜمّمٚمل )ضم٣مسمؿ 

 (.4/322رزمٝمع زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ وزمرة )يمٝمس زمف زمٟمس وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ

 (.4/395()ضم٣مسمؿ962رزمٝمع زمـ فمٌد اهلل زمـ متٝمؿ ايمرزم٣مب ايمٌٌمي )سمخ

 (.4/322رزمٝمع زمـ فمٌد ايمقه٣مب ايمْمالس أزمق حمٚمد )صدوق وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ
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 (.962()سمخ4/327ايم٣ٌمهقم )ضم٣مسمؿ رزمٝمع زمـ فمت٥ٌم

 (.3/668( )ضم٤م4/370()ضم٣مسمؿ940رزمٝمع زمـ فمقم )سمخ

 (.08/75رزمٝمع زمـ فمٚمرو زمـ رزمٝمع ايم٘مٙمٌل احلٚميص )فم٣ًمىمر

 (.4/327رزمٝمع زمـ فمٚمغم احلداد )ضم٣مسمؿ

 (.3/662( )ضم٤م366رزمٝمع زمـ فمٚمٝمٙمف ايمٖمزاري )وشمٗمف ازمـ َمٔمكم وازمـ ؽمٔمد وايمٔمجقم()فم٨م

 (.4/327()ضم٣مسمؿ0/691()دفم٣مء٣ً08/77مىمررزمٝمع زمـ فمقن زمـ طم٣مرصم٥م اظمٌمي )فم

 (.4/327()ضم٣مسمؿ909رزمٝمع زمـ ومزيع أزمق صم٣مرود ايمٕمْمٖم٣مين )شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم ووم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: ؾمٝمخ()سمخ

 (.4/328( )ضم٣مسمؿ969رزمٝمع زمـ َم٣ميمؽ زمـ أيب فم٣مَمر إصٌحل فمؿ َم٣ميمؽ )سمخ

٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: يمٝمس رزمٝمع زمـ َم٣ميمؽ فمـ طمقيم٥م )َمٛم٘مر احلدي٧م صمدًا وم٣ميمف ايمٌخ٣مري : مل ي٘مت٤م ضمديثف ووم

 (.4/696()يم٣ًمن4/328زم٣مظمٔمروف()ضم٣مسمؿ

 (.8/631رزمٝمع زمـ َمرة )ضم٤م

 (.4/429()ضم٣مسمؿ908رزمٝمع زمـ َمٔمٌد زمـ أيب احلٗمٝمؼ فمـ ازمـ فمٚمر )جمٜمقل ضم٣مل()سمخ

 (.945()سمخ4/371رزمٝمع زمـ َمٛمذر ايمثقري )جمٜمقل ضم٣مل()ضم٣مسمؿ

 (.960( )سمخ4/371رزمٝمع زمـ ٞمّمٙم٥م ايم٘مقدم )ضم٣مسمؿ

 (.4/371()ضم٣مسمؿ930ايمٕمٛمقي )سمخ رزمٝمع زمـ ٞمٔمامن أزمق ؽمقدة

 (.4/693رزمٝمع زمـ ٞمٔمامن فمـ ؽمٜمٝمؾ زمـ أيب ص٣ميما )همٝمف يمكم وم٣ميمف أزمق ٞمٔمٝمؿ()يم٣ًمن

 (.8/303()طمط7/445رزمٝمع زمـ يقٞمس أزمق همّمؾ ايمٌٕمدادي )ؽمغم

 (.4/370)ضم٣مسمؿ )مل ئمرهمف ازمـ َمٔمكم( رزمٝمع فمـ أيب فمٌٝمدة

 زمـ ؽمٔمٝمد ايم٘مقدم: هق ازمـ ؽمٔمد. رزمٝمع

 (.6/983زمـ ومداَم٥م )ضم٣ٌمن  زائدةاهلل فمٛمف  زمـ فمٌد رزمٝمع

 (.321زمـ صمزء ايمززمٝمدي فمـ أزمٝمف زمحدي٧م َمٔمٙمقل )يقٞمس زمـ ضم٣مرث اهلل زمـ فمٌد رزمٝمع

 (.320( )مل ي٘مـ يُمٌف أهؾ ايمٔمٙمؿ وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( )يقٞمس436زمـ ؽمٙمٝمامن اجلٝمزي أزمق حمٚمد )ت زمـ رزمٝمع زمـ حمٚمد رزمٝمع
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زمـ فم٣مَمر، ويٗم٣مل رزمٝمٔم٥م زمـ َم٣ميمؽ وَمالفم٤م إؽمٛم٥م هق أزمق هذا، وهذا رزمٝمٔم٥م ايمٔمٌز أو ايمٗمٝمز َمالفم٤م إؽمٛم٥م )يٗم٣مل : هق رزمٝمٔم٥م 

 (.4/695يمف صح٥ٌم وم٣ميمف احل٣مهمظ()يم٣ًمن

 (.4/695()يم٣ًمن٣4/372مظمُمٜمقر وم٣ميمف ايمذهٌل()ضم٣مسمؿزمرزمٝمٔم٥م زمـ أيب احلالل ايمٔمت٘مل )مل يقشمؼ وَم٣مهق 

 (.4/373()ضم٣مسمؿ974)سمخ  –وومٝمؾ إؽمٙمٚمل  –رزمٝمٔم٥م زمـ أيب هالل ايمًٙمٚمل 

 (.367()فم٨م/3/641)وشمٗمف ايمٔمجقم()ضم٤م رزمٝمٔم٥م زمـ أزمٝمض

 (.08/51رزمٝمٔم٥م زمـ أمحد زمـ ؿمقيمقن )فم٣ًمىمر

 (.293هم٣موؾ َمٔمروف َمـ هراه )خم٤م –رزمٝمٔم٥م زمـ أؽمد زمـ أمحد زمـ حمٚمد أزمق ؽمٔمٝمد احلٛمٖمل اهلروي 

 (.4/376رزمٝمٔم٥م زمـ أىمثؿ )يٗم٣مل يمف صح٥ٌم()ضم٣مسمؿ

 (.4/068رزمٝمٔم٥م زمـ أَمٝم٥م زمـ طمٙمػ ايمٗمرر )ضم٤م

 ( 08/54يمتٝمٚمل ) فم٣ًمىمر رزمٝمٔم٥م زمـ أٞمٝمػ زمـ ذيا ا

 (.290رزمٝمٔم٥م زمـ شمٔمٙم٤م زمـ َمٛمٌف أزمق فم٣ٌمس ايمذهقم اظمٗمرئ )ذىمر/

 (.4/374رزمٝمٔم٥م زمـ صمٜمقر فمـ ازمـ فمٚمر )ضم٣مسمؿ

 (.980()سمخ4/372زمـ صمقؾمـ ايمٕمْمٖم٣مين زمٌمي )ضم٣مسمؿ ٥مرزمٝمٔم

 (.766()ك08/59رزمٝمٔم٥م زمـ ضم٣مرث أزمق زي٣مد احلٚميص اجلٝمالين )روى فمٛمف مجع()فم٣ًمىمر

 (.4/374زمـ فم٣ٌمس )ضم٣مسمؿ رزمٝمٔم٥م زمـ ضم٣مرث فمـ همّمؾ

 (.929()سمخ3/669()ضم٤م08/21فمـ فمقم )فم٣ًمىمر -ويٗم٣مل ضمزام زمـ دراج -رزمٝمٔم٥م زمـ دراج

 (.4/695رزمٝمٔم٥م زمـ رزمٝمٔم٥م فمـ ٞم٣مهمع زمـ ىمٝم٣ًمن )ٓ ئمرف وم٣ميمف ايمذهٌل()يم٣ًمن

 رزمٝمٔم٥م زمـ زرارة: هق ازمـ أيب احلالل سمٗمدم.

 (.4/378رزمٝمٔم٥م زمـ زىم٣مر فمـ أزمٝمف )ضم٣مسمؿ

 (.4/374()ضم٣مسمؿ928)سمخ -أو ايمٝمامَمل -ايمٝمامينرزمٝمٔم٥م زمـ ؽمٙمٚم٥م 

 (4/374()ضم٣مسمؿ991رزمٝمٔم٥م زمـ ذاضمٝمؾ فمـ فمقم )سمخ

 (.3/644رزمٝمٔم٥م زمـ صٙم٦م )ضم٤م

 (.08/25رزمٝمٔم٥م زمـ فم٣مصؿ ايمٔمٗمٝمقم )فم٣ًمىمر
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 (.08/22رزمٝمٔم٥م زمـ فم٣مَمر ايمٗمرر ايمٔم٣مَمري )فم٣ًمىمر

 (.0/657( )ؽمغم921() سمخ4/376رزمٝمٔم٥م زمـ فم٣ٌمد ايمدؤرم )صح٣ميب()ضم٣مسمؿ

 (.6/502فمٌد اهلل زمـ هدير ايمٗمرر )صح٣ميب()ؽمغمرزمٝمٔم٥م زمـ 

 (.4/375رزمٝمٔم٥م زمـ فمٌد اهلل زمـ حيٝمك زمـ فمٌد اهلل )ضم٣مسمؿ

 (.4/377()ضم٣مسمؿ988رزمٝمٔم٥م زمـ فمامر إؽمدي )سمخ

 (.4/374()ضم٣مسمؿ923رزمٝمٔم٥م زمـ هم٣مرس ؾم٣مَمل )سمخ

 (.327رزمٝمٔم٥م زمـ همراس َمٌمي )صح٣ميب وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( )يقٞمس

 (.4/375()ضم٣مسمؿ08/28رزمٝمٔم٥م زمـ همّم٣ميم٥م فمـ َم٘محقل )فم٣ًمىمر

 (.4/374()ضم٣مسمؿ978()سمخ328رزمٝمٔم٥م زمـ ومٝمس اجلٚمقم فمـ فمٗم٥ٌم )جمٜمقل ضم٣مل()يقٞمس

 (.08/29رزمٝمٔم٥م زمـ ىمٔم٤م ايمٗمِمغم )فم٣ًمىمر

 (.4/375()ضم٣مسمؿ970()سمخ08/29رزمٝمٔم٥م زمـ يمٗمٝمط ايمتجٝمٌل )جمٜمقل ضم٣مل()فم٣ًمىمر

 (..4/695رزمٝمٔم٥م زمـ حمٚمد أزمق ومّم٣مفم٥م ايمْم٣مئل )َمؼموك وم٣ميمف اجلقزصم٣مين()يم٣ًمن

 (.4/625()يم٣ًمن2/411وم٣ميمف ايمٌخ٣مري()ضم٤م -ٔم٥م زمـ ٞم٣مزمٕم٥م فمـ أزمٝمف )مل يِما ضمديثف دم إوحٝم٥مرزمٝم

 (.959( )سمخ4/376رزمٝمٔم٥م زمـ يزيد ايمًٙمٚمل )يمف صح٥ٌم وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ

 (.971()سمخ4/375رزمٝمٔم٥م زمـ يقرا َمٌمي فمـ همّم٣ميم٥م )ضم٣مسمؿ

 (.4/561رزمٝمٔم٥م رصمؾ َمـ ومريش فمـ ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ )ضم٣مسمؿ

 (.326زمـ زرفم٥م احليَمل )صح٣ميب وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( )يقٞمس ٔم٥مرزمٝم

 (.323زمـ ضمًٛم٥م )صح٣ميب وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( )يقٞمس زمـ ذاضمٌٝمؾ رزمٝمٔم٥م

 (.376زمـ فمٚمرو ايمتجٝمٌل )يقٞمس رزمٝمٔم٥م

 (.320زمـ رزمٝمٔم٥م ايم٘مٌغم احليَمل )صح٣ميب وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( )يقٞمس زمـ فمٝمدان رزمٝمٔم٥م

 (.325احليَمل ايم٘مٛمدي )صح٣ميب وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( )يقٞمسزمـ ذي ايمٔمرف  زمـ رزمٝمٔم٥م زمـ فمٝمدان رزمٝمٔم٥م

 زمـ ومٝمٌم احليَمل: هق ازمـ َمِمػم يٟميت. رزمٝمٔم٥م

 (.329زمـ َمِمػم احليَمل)يقٞمس رزمٝمٔم٥م
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 (.626َمرضم٤م احليَمل )فمٙمامء  يزمـ ذ زمـ َمٔمدي ىمرب احلػم رزمٝمٔم٥م

 (.623زمـ فمت٣مب احليَمل )فمٙمامء  زمـ ٞم٣مصمٝم٥م رزمٝمٔم٥م

 (.624فمٙمامء زمـ ذضمٌٝمؾ: ) زمـ فمٗم٣مب زمـ ٞم٣مصمٝم٥م رزمٝمٔم٥م

 (.614( )نمرزم٣مء/064زمـ يزيد اإلزم٣مدي ايمدَمُمٗمل أزمق ؾمٔمٝم٤م )ت رزمٝمٔم٥م

رسمـ اهلٛمدي )وَم٣م أدراك َم٣م رسمـ دصم٣مل زمال ري٤م ـمٜمر زمٔمد ايمًتامئ٥م هم٣مدفمك ايمِمح٥ٌم و ايمِمح٣مزم٥م ٓ ي٘مذزمقن وهذا صمرئ فمعم اهلل 

 (.4/495ورؽمقيمف/ وم٣ميمف ايمذهٌل()يم٣ًمن

 (.4/511()ضم٣مسمؿ0158وؽمٙمؿ )سمخرصم٣مء ايمٕمٛمقي ايمٌٌمي فمـ ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف 

 (.8/301()طمط639رصم٣مء زمـ أيب رصم٣مء أزمق حمٚمد اظمروزي )شمٗم٥م شم٦ٌم وم٣ميمف اخلْمٝم٤م()ت

 (.4/410رصم٣مء زمـ أيب ؿمٝم٥ٌم: هق ازمـ ضم٣مرث )نمغم شمٗم٥م وم٣ميمف أزمق داود()يم٣ًمن

 رصم٣مء زمـ أيب ـمٌٝم٥م: هق ازمـ ضم٣مرث أزمق ؿمٝم٥ٌم.

احل٣مىمؿ : َمٌمي ص٣مضم٤م َمقوقفم٣مت ووم٣مل زمـ ضم٣ٌمن يروي اظمّمقفم٣مت رصم٣مء زمـ أيب فمْم٣مء أزمق إؾمٝمؿ اظمٌمي اظم٠مذن )وم٣مل 

 (4/416ووم٣مل ايمذهٌل: صقيٙما()يم٣ًمن

 (.338( )إرؾم٣مد/410()ؿم٤م8/306رصم٣مء زمـ أمحد زمـ زيد ايمٌٕمدادي )طمط

 (.08/96رصم٣مء زمـ أؾمٝمؿ زمـ ىمٚمٝمش احلٚمغمي اظمٌمي )فم٣ًمىمر

 (.374زمـ ىمٚمٝمش احلٚمغمي أزمق إؾمٝمؿ )يقٞمس رصم٣مء زمـ أؾمٝمؿ

 (.4/513( )ضم٣مسمؿ8/637()ضم٤م8/306ود )وشمٗمف اخلْمٝم٤م()طمطرصم٣مء زمـ صم٣مر

 (.4/516()ضم٣مسمؿ0142رصم٣مء زمـ مجٝمؾ إيقم )ؾمٝمخ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( )سمخ

رصم٣مء زمـ ضم٣مرث أزمق ؽمالم )أوأزمقاحل٣مرث(اظم٘مل .وومٝمؾ )أزمقؽمٔمٝمد زمـ فمقذ(..فمـ جم٣مهد )ضمديثف يمٝمس زم٣ميمٗم٣مئؿ وم٣ميمف ايمٌخ٣مري 

 (.6/988()ضم٣ٌمن4/410ووم٣مل ازمـ َمٔمكم :ؤمٝمػ()يم٣ًمن

 ( هق ايمذي زمٔمده.4/514٘مل فمـ ؽمٙمؿ زمـ يٛم٣مق )ضم٣مسمؿاظمـ ضم٣مرث زمرصم٣مء 

 (3/012()سمخ3/648رصم٣مء زمـ ضم٣مرث فمـ فمقم )ضم٤م

 (.4/514رصم٣مء زمـ مح٣مد أزمق فمٚمرو ايمٌٝمًتل )ضم٣مسمؿ

 (.537رصم٣مء زمـ ؽمٔمٝمد ايمٌزار )ومط 
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 (.4/410رصم٣مء زمـ ؽمٙمٚم٥م فمـ أيب َمٔم٣موي٥م)َمتٜمؿ زمنوم٥م احلدي٧م وم٣ميمف ازمـ صمقزي()يم٣ًمن

 (.467ؽمٛمدي اجلرصم٣مين فمٛمف ازمٛمف حمٚمد )صمر رصم٣مء زمـ 

 (.4/410اخلْمٝم٤م، وؤمٖمف إزدي()يم٣ًمن رصم٣مء زمـ ؽمٜم٣مل ايمِم٣منم٣مين )وشمٗمف

 .08/060(فم٣ًمىمر8/300( )وشمٗمف اخلْمٝم٤م(.)طمط8/632رصم٣مء زمـ ؽمٜمؾ ايمِم٣منم٣مين )ضم٤م

 (.6/464()أصٌٜم٣من289شمٛمقا فمٙمٝمف ()ذىمر/أرصم٣مء زمـ صٜمٝم٤م اجلرواءين )

( ، ووم٣مل احل٣مهمظ: حمدث رضم٣ملاهلروي ايمٗمرر )ىم٣من ىمثغم اظمٛم٣مىمغم وم٣ميمف احل٣مىمؿ رصم٣مء زمـ فمٌد ايمرضمٝمؿ أزمق اظمّم٣مء

 (.4/416()يم٣ًمن08/063)فم٣ًمىمر

 (.8/637رصم٣مء زمـ فمٌد اهلل ايمِمٛمٔم٣مين )ضم٤م

 (.8/304رصم٣مء زمـ فمٌد اظمٛمٔمؿ أزمق يزيد اجلقايمٝمٗمل )طمط

 (.08/062رصم٣مء زمـ فمٌد ايمقاضمد ايمرازي إصٌٜم٣مين )جمٜمقل ضم٣مل( )فم٣ًمىمر

 (.8/304()طمط302فمٝمًك زمـ حمٚمد زمـ حمٚمد أزمق فم٣ٌمس إٞمِم٣مري )وشمٗمف ايمٔمتٝمٗمل()ترصم٣مء زمـ 

 (.4/516رصم٣مء زمـ ىمٝم٣ًمن أزمق ؾمٝم٥ٌم فمـ حمٚمد زمـ فمقم )جمٜمقل ضم٣مل()ضم٣مسمؿ

 (.0127()سمخ2/412رصم٣مء زمـ ىمٝم٣ًمن فمـ ضمًـ )ىمٟمٞمف ايمذي زمٔمده()ضم٤م

 (.8/304رصم٣مء زمـ حمٚمد زمٛمل حيٝمك أزمق ضمًـ ايم٘م٣مسم٤م )طمط

 (.08/040ر )فم٣ًمىمررصم٣مء زمـ هُم٣مم أزمق َمٛمذ

 (.08/040رصم٣مء زمـ حيٝمك زمـ فمٚمغم ايمٕم٣ًمين )فم٣ًمىمر

 (.6/996زمـ أيب رصم٣مء فمـ جم٣مهد )جمٜمقل وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل( وومٝمؾ هق ازمـ ضم٣مرث اظم٘مل )ضم٣ٌمن  رصم٣مء

 (.375( )يقٞمس040زمـ ٞم٣مذة ايمٗمت٣ٌمين )ت زمـ رصم٣مء زمـ صمػم رصم٣مء

 (.083زمـ فمٝمًك إٞمّم٣موي )َمٌم  رصم٣مء

 (.4/414صقازمف أزمق ايمرصم٣مل ؽم٣ممل زمـ فمْم٣مء )وهق جمٜمقل()يم٣ًمنايمرصم٣مل زمـ ؽم٣ممل : 

 (.4/509()ضم٣مسمؿ0036رضم٣مل زمـ فمٛمٖمقة ايمٖمرئمل )صح٣ميب()سمخ

 (.2/419رضم٣مل زمـ َمًٙمؿ )ضم٤م

 (.53رضم٣مل زمـ َمٛمذر فمـ أزمٝمف فمـ صمده )ٓ ئمرف ضم٣مهلؿ وم٣ميمف احل٣مهمظ()ذيؾ
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 .(298خم٤م)َمـ أذاف هراه  هم٣موؾ أدي٤م ؾم٣مفمر-زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ وم٣مؽمؿ أزمق ايمٕمٛم٣مئؿ ايمٗمرر اهلروي ٥مرمح

 .(331)حتٖم٥م/ (4/414()يم٣ًمن، ووم٣مل احل٣مهمظ: ؤمٝمػ( )يمٝمس زمًمء وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم8/633زمـ َمِمٔم٤م ايم٣ٌمهقم )ضم٤م ٥مرمح

 (.4/505رضمٝمؾ زمـ زهغم زمـ طمٝمثٚم٥م زمـ زهغم فمـ ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ )ضم٣مسمؿ

 .(08/046رضمٝمؾ زمـ ؽمٔمٝمد زمـ فمٌد ايمرمحـ أزمق حمٚمد ايمٌٔمٙمٌ٘مل )فم٣ًمىمر

 .(0066)سمخ(4/505رضمٝمؾ فمـ زمالل ونمغمه )ضم٣مسمؿ

 رضمٝمٙم٥م زمـ شمٔمٙم٥ٌم زمـ طم٣ميمد زمـ شمٔمٙم٥ٌم إٞمِم٣مري )جمٜمقل(.

 (.08/046رضمٝمؿ زمـ ؽمٔمٝمد ايميير )فم٣ًمىمر

 (.4/508()ضم٣مسمؿ0042رديا فمـ ازمـ فم٣ٌمس )سمخ

 (.0008()سمخ4/505رديٛمل زمـ أيب جمٙمز ايمًدود ايمٌٌمي )جمٜمقل ضم٣مل()ضم٣مسمؿ

 (.4/502()ضم٣مسمؿ0009أزمق اظمحجؾ ايمٌ٘مري )شمٗمف وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم()سمخ -د، ويٗم٣مل ازمـ خمٙمدويٗم٣مل ازمـ طم٣ميم –رديٛمل زمـ َمرة 

 (.08/045رزام َمقلم طم٣ميمد ايمٗمني )فم٣ًمىمر

 (.4/413رزق اهلل زمـ أؽمقد )ضمديثف َمٛم٘مر وم٣ميمف ايمٔمٗمٝمقم()يم٣ًمن

 (.4/413رزق اهلل زمـ ؽمالم ايمْمػمي )سم٘مٙمؿ همٝمف()يم٣ًمن

يم٘مرصمل )وم٣مل ايمٖم٣مرد:هم٣موؾ صقدم َمقاـم٤م فمعم حتِمٝمؾ احلدي٧م وايمًامع رزق اهلل زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اظمٙمؽ أزمق َمٔممم ا

 (.716وايم٘مت٣مزم٥م فم٣مرف زمٌٔمض ؿمرق احلدي٧م( )خم٤م

رزق اهلل زمـ َمقؽمك ايم٘مٙمقذاين )وم٣مل احل٣مهمظ: روى فمـ حيل زمـ ؽمٔمٝمد وزمٗمٝم٥م أضم٣مدي٧م َمٛم٘مرة، وهق زمٌمي ص٣ميما ٓ زمٟمس زمف( 

 (.4/415)يم٣ًمن

 (.295َمـ زمٝم٦م احلدي٧م وايمٔمٙمؿ )خم٤م -ًٚمتقمرزق اهلل زمـ وصمٝمف زمـ أيب ؿمٝم٤م أزمق همّمؾ اظم

 (.4/415رزق اهلل زمـ يقؽمػ إؽم٘مٛمدري ) ؤمٖمف ايمدارومْمٛمل()يم٣ًمن

 (.4/512()ضم٣مسمؿ0188رزيؼ أزمق صمٔمٖمر َمقلم َمٔم٣موي٥م )سمخ

 (.4/415)يم٣ًمن(ف إزديٖمؤم)رزيؼ إفمٚمك فمـ أيب هريرة 

 (.4/515رزيؼ ايمثٗمٖمل فمـ فمٌد ايمرمحـ ؾمامؽم٥م )ضم٣مسمؿ

 (.08/047اظمدين )فم٣ًمىمررزيؼ ايمٗمرر 
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 .(334)حتٖم٥م/ (4/513)ضم٣مسمؿ )جمٜمقل( رزيؼ اظم٣ميم٘مل فمـ إؽمٙمع زمـ ذيؽ

 (.4/515رزيؼ زمـ أيب ؽمٙمٚمك فمـ ضمًـ )جمٜمقل ضم٣مل()ضم٣مسمؿ

 (.4/513()ضم٣مسمؿ0182رزيؼ زمـ ؽمقار فمـ ضمًـ زمـ فمقم )سمخ

 (.4/415رزيؼ زمـ ؾمٔمٝم٤م)ؤمٖمف ازمـ ضمزم( )يم٣ًمن 

 (.55ىمقٓ()ذيؾ ٣مف ازمـ َمرزيؼ زمـ فمٌد اهلل فمـ أٞمس )جمٜمقل وم٣ميم

 رزيؼ زمـ فمٌد اهلل: صقازمف زريٗم٥م يٟميت دم ايمزاء.

 (.4/512رزيؼ زمـ فمٚمر فمـ ه٣مرون ايمٛمحقي )ضم٣مسمؿ

 (.4/513()ضم٣مسمؿ0184رزيؼ زمـ ىمريؿ ايمًٙمٚمل )جمٜمقل ضم٣مل()سمخ

 (.4/512رزيؼ زمـ َمرزوق ايم٘مقدم اظمٗمرئ ايمٌجقم )صدوق وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ

 (.4/512()ضم٣مسمؿ0187رزيؼ زمـ ٞمجٝما ايمًٙمٚمل )سمخ

 (.0180()سمخ4/512رزيؼ فمـ ىمري٤م وفمٛمف ؾمٔم٥ٌم)ضم٣مسمؿ

 (.4/513()ضم٣مسمؿ0181رزيؼ َمقلم يمٔمٚمر )سمخ

 (.4/518( )ضم٣مسمؿ0010رزيـ إفمرج َمقلم آل فم٣ٌمس فمـ فمقم زمـ فمٌد اهلل )جمٜمقل ضم٣مل()سمخ

 (.4/415رزيـ إفمٚمك ايم٘مقدم: يمٔمٙمف رزيؼ )َمؼموك وم٣ميمف إزدي()يم٣ًمن

 (.467رزيـ اجلرصم٣مين )صمر 

 (.4/517()ضم٣مسمؿ4/041رزيـ زمـ أٞمس ايمًٚمقم فمـ ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ )ضم٤م

 (.0198رزيـ زمـ زمٝم٣مع إٞمامط )جمٜمقل ضم٣مل()سمخ

 (.0197()سمخ4/517رزيـ زمـ فمٌٝمد فمـ ازمـ فم٣ٌمس )ضم٣مسمؿ

 (.0011()سمخ3/631ػماء )ضم٤مايمرزيـ زمـ ومْمـ فمـ 

 (.08/033رزيـ زمـ َم٣مصمد )فم٣ًمىمر

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من رصمالً هم٣مواًل فم٣مظم٣ًم 563إٞمديمز أزمق ضمًـ ايمنومًْمل )ت رزيـ زمـ َمٔم٣موي٥م زمـ فمامر ايمٔمٌدري

 (.368زم٣محلدي٧م ونمغمه( )صف/

 (..08/032( )فم٣ًمىمر05/502()ضم٣مسمؿ0030رؽمتؿ أزمق يزيد ايمْمح٣من ىمقدم فمـ أٞمس )ؾمٝمخ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()سمخ
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 (.08/032رؽمتؿ ايمٔم٣ميد إشمرم )فم٣ًمىمر

 (.4/502وق وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿرؽمتؿ زمـ أؽم٣مَم٥م أزمق ٞمٔمامن ايمّمٌل )صد

 (.4/415رؽمتؿ زمـ ومران: صقازمف دهُمؿ )وهق ؤمٝمػ()يم٣ًمن

 (.710رؽمتؿ زمـ حمٚمد أزمق ؾمج٣مع اجلٝمقم ايمٝمزدي )خم٤م

 (.4/502()ضم٣مسمؿ0031رؽمتؿ وايمد أيب فم٣مَمر اخلزاز اظمزين زمٌمي )سمخ

 (.291رؽمتف زمـ زمًْم٣من ايمتٚمٝمٚمل )ذىمر/

 ( .4/509)ضم٣مسمؿ فمـ ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ -رؽمٝمؿ زم٣ميمٝم٣مء

 .(333)حتٖم٥م/ (08/038()فم٣ًمىمر333()تواحل٣مهمظ رؾمٟم زمـ ٞمٓمٝمػ اظمٗمرئ)وشمٗمف ايمٔمقرم

 ايمرؾمتُم٣مين: حيٝمك زمـ فمٌد اهلل زمـ أمحد ايمٕم٣مهمٗمل.

 (.4/506رؾمديـ زمـ وم٣مؽمؿ زمـ فمٚمغم )ضم٣مسمؿ

 رذش : صقازمف أذس سمٗمدم.

 .(4/417()يم٣ًمن4/517رؾمٝمد أزمق َمقهقب ايم٘ماليب )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ

 (.4/417رؾمٝمد ايمزرزمري فمـ شم٣مزم٦م )جمٜمقٓن()يم٣ًمن

 (.4/512رؾمٝمد ايمٖم٣مرد َمقلم يمٌٛمل َمٔم٣موي٥م )ضم٣مسمؿ

 (.4/412رؾمٝمد اهلجري ىمقدم )ىمذزمف اجلقزصم٣مي وؤمٖمقه()يم٣ًمن

 (.0043()سمخ4/512رؾمٝمد ايمقاؽمْمل فمـ ازمـ فمٚمر )ضم٣مسمؿ

 (.4/412()يم٣ًمن4/517رؾمٝمد زمـ إزمراهٝمؿ ايمٌٌمي اخلٝم٣مط )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ

 (.4/512()ضم٣مسمؿ4/067رؾمٝمد زمـ َم٣ميمؽ أزمق فمٚمغمة ايم٘مقدم )يمف صح٥ٌم وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٤م

 (.8/342رؾمٝمد َمقلم اظمٛمِمقر )طمط

 (.08/051( )فم٣ًمىمر8/348رؾمٝمؼ أزمق ضمًـ ايمرومل اظمِمٝميص )طمط

 (.691( ) أشمٛمك فمٙمٝمف احل٣مىمؿ( )ٞمٝم٣ًمزمقر/435رؾمٝمؼ زمـ فمٌد اهلل ايمروَمل أزمق ٞمٌم )ت

 (.364ايمرمحـ أزمق وم٣مؽمؿ ايمٗمرؿمٌل فمٛمف ازمـ ؾمٛمٓمغم )صف/ رؾمٝمؼ َمقلم َمروان زمـ فمٌد

 (.292ص٣ميما َمًتقر )خم٤م -ايمرو٣م زمـ ضمًكم زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ َم٣ٌمرك زمـ ؿمرهم٥م أزمق فمقم ايمْمٌٝم٤م
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ايمرو٣م زمـ ضمًكم زمـ حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ ضمًكم زمـ داود زمـ فمقم زمـ فمٝمًك زمـ حمٚمد زمـ وم٣مؽمؿ زمـ ضمًـ زمـ زيد زمـ ضمًـ زمـ 

 (.299ًٛمل )خم٤ماحلايمٖمتقح أزمق  –فمقم زمـ أيب ؿم٣ميم٤م 

 (.378زمـ فم٣مَمر َمٌمي )يقٞمس زمـ زاهر رو٣م

 (.4/560ٌْمف طمالف )ضم٣مسمؿوررضاض زمـ أؽمٔمد ويٗم٣مل أزمق ايمررضاض ودم 

 (.4/417ررضاض فمـ ازمـ فم٣ٌمس ) وم٣مل إزدي يمٝمس زم٣ميمٗمقي( )يم٣ًمن

ازمـ صمقزي وايمذهٌل(  ()وشمٗمف اخلْمٝم٤م ووشمٗمف463روقان زمـ أمحد زمـ إؽمح٣مق زمـ فمْمٝم٥م ايمِمٝمدٓين أزمق ضمًـ ايمتٚمٝمٚمل )ت

 (.092( )ايمديمٝمؾ/539()ومط8/346)طمط

 (.08/056()فم٣ًمىمر4/563روقان زمـ إؽمح٣مق ايمٗمرر أزمق زهمر ايمدَمُمٗمل وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: صدوق()ضم٣مسمؿ

 (.8/346()جمٜمقل ضم٣مل()طمط302روقان زمـ حمٚمد ايمديٛمقري )ت

 (.0052()سمخ4/564ر  زمـ أيب فمٗمٝمؾ فمـ أزمٝمف )ضم٣مسمؿ

َمٔمروف َمـ زمٝم٦م َمٔمروف  –هٝمؿ زمـ َمقؽمك زمـ إزمراهٝمؿ أزمق ضم٣مسمؿ ايمًٜمٚمل اجلرصم٣مين ر  زمـ حمٚمد زمـ يقؽمػ زمـ إزمرا

 (.296خم٤م)

 (.رفم٣مل ايمٖمريٕمل : صقازمف رضم٣مل )سمٗمدم

 (.4/040رفمٝم٥م ايمًحٝمٚمل )ضم٤م

 (.0195()سمخ4/394ٞمِم٣مري فمـ أٞمس )ضم٣مسمؿإرنم٣مفم٥م زمـ راهمع ايمزرومل 

 (.4/560()ضم٣مسمؿ0051رنم٣ٌمن َمقلم ضمٌٝم٤م زمـ َمًٙمٚم٥م ايمٖمٜمري )سمخ

 (.4/418أيب همرئم٥م ايمًٙمٚمل فمـ أزمٝمف)يم٣ًمن رهم٣مفم٥م زمـ

 (.4/396()ضم٣مسمؿ4/063رهم٣مفم٥م زمـ راهمع زمـ فمٌد َمٛمذر إٞمِم٣مري )ضم٤م

 (.4/396رهم٣مفم٥م زمـ زيد زمـ فم٣مَمر )يمٝمس زم٣مظمُمٜمقر وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ

 (.6/994()ضم٣ٌمن4/396()ضم٣مسمؿ4/65رهم٣مفم٥م زمـ ؽمٚم٠مال ايمٗمرـمل)صح٣ميب( )ضم٤م

 (.٣4/396مسمؿضمرهم٣مفم٥م زمـ فمٚمرو زمـ زيد ايمٌدري )صح٣ميب()

( 304ايمٗمرؿمٌل )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من واؽمع ايمرواي٥م..( )ت -ازمـ صديٛمل -رهم٣مفم٥م زمـ همرج زمـ أمحد ايمٗمرر أزمق ويمٝمد 

 (.363)صف/
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 (.4/065رهم٣مفم٥م زمـ ومرـم٥م ايمٗمرـمل )ضم٤م

زمـ فمٌد ايمرمحـ ازمـ راهمع )همٝمف ٞمٓمر وم٣ميمف ايمٌخ٣مري وذىمره ايمٔمٗمٝمقم ونمغمه دم  -أو هرير -رهم٣مفم٥م زمـ هرَمز

 (.4/418يم٣ًمنايمّمٔمٖم٣مء()

 (.4/394رهم٣مفم٥م زمـ وومش إٞمِم٣مري )صح٣ميب()ضم٣مسمؿ

 (.627زمـ إؽمامفمٝمؾ ايمِمقاف: )فمٙمامء  زمـ فمقم زمـ فمتٝمؼ رهم٣مفم٥م

 (.4/501()ضم٣مسمؿ0015رهمٝمع أزمق فمٗم٥ٌم ايمًدود ايمٌٌمي )جمٜمقل ضم٣مل()سمخ

 (.379زمـ طم٣ميمد ايمٗمٝمز فمـ أزمٝمف )يقٞمس رهمٝمع

 (.8/635روم٣مد زمـ إزمراهٝمؿ )ضم٤م

 (4/062)ضم٤مروم٣مد زمـ رزمٝمٔم٥م ايمٔمٗمٝمقم 

 (.4/566()ضم٣مسمؿ0059رومٝمؿ زمـ ؾم٣مزم٥م ىمقدم فمـ أزمٝمف )سمخ

 ايمرىم٣مين: فمٌد ايمِمٚمد زمـ ؽمٔمدون ايمِمددم.

 (.4/561()ضم٣مسمؿ0038رىم٤م اظمٌمي فمـ ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ )سمخ

 ايمرىمقم: فمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ درّى ايمتجٝمٌل.

 (.4/560رىمـ أزمق فمٌد ايمًالم إهل٣مين فمـ ازمـ شمقزم٣من )ضم٣مسمؿ

 ٣مهل فمـ َم٘محقل اؽمؿ أزمٝمف فمٌد اهلل.رىمـ ايمُم

( 08/094( )فم٣ًمىمر8/345دَمُمٗمل )َمؼموك وم٣مل ايمدراومْمٛمل()طمطيمرىمـ زمـ فمٌد اهلل زمـ ؽمٔمد أزمق فمٌد اهلل ا

 (.4/418)يم٣ًمن

 (.2/406رىمٝما زمـ أيب فمٌٝمدة )ضم٤م

 (.4/041رىمكم زمـ ؽمٔمٝمد اخلُمٔمٚمل )ضم٤م

 (.4/419رىمكم زمـ فمٌد إفمعم ايمّمٌل )ؤمٖمف ايمٛم٣ًمئل وصمرير ايمّمٌل()يم٣ًمن

 (.4/419رَمٝما زمـ ٞمٖمٝمؾ ويٗم٣مل رزمٝما سمٗمدم )يم٣ًمن

 (.4/419رَمٝما زمـ هالل ايمْم٣مئل )وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: جمٜمقل/ ووم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن: يٛمٖمرد فمـ اظمُم٣مهغم زم٣مظمٛم٣مىمغم()يم٣ًمن

 (.8/348رَمٝمس زمـ ص٣ميما أزمق زم٘مر ايم٣ًمَمل اظمٗمرئ )طمط
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) وم٣مل ايمٖم٣مرد  (307إصٌٜم٣مين ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ت رواح زمـ أمحد زمـ فمٚمر زمـ أمحد زمـ فمٌد ايمرضمٝمؿ زمـ ضم٘مؿ أزمق فمقم ايمتٚمٝمٚمل

 (.294)خم٤م (شمٗم٥م أدي٤م ؿمٌٝم٤م َمُمٜمقروايمذهٌل: 

 (.0048()سمخ3/634رواد زمـ أيب زم٘مرة ايمثٗمٖمل ايمٌٌمي )ضم٤م

 (.381اظمٙمؽ ايمتجٝمٌل )يقٞمس زمـ فمٌد ايمرواغ

 .(4/392)ضم٣مسمؿ( 0157روح ايمٌٌمي فمـ فمٌد اهلل زمـ أيب زم٘مر )سمخ

 (.8/318)طمطروح زمـ أيب ؽمٔمد اظم٠مدب 

 (.8/319روح زمـ زممم أزمق صمٔمٖمر اجلرار )طمط

روح زمـ ضم٣مسمؿ أزمق نم٣ًمن ايمٌٌمي اظمٗمرئ )وومٝمؾ ايم٘مقدم اجلذوفمل()صدوق وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ووم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن: َمًتٗمٝمؿ 

 (.6/995()ضم٣ٌمن4/511احلدي٧م()ضم٣مسمؿ

 (.287روح زمـ ضم٣مسمؿ إصٌٜم٣مين )ذىمر

 (.4/400َمٔمكم()يم٣ًمن روح زمـ ضم٣مسمؿ ايمٌزار ايمٌٕمدادي )يمٝمس زمًمء وم٣ميمف ازمـ

 (.08/643()فم٣ًمىمر7/330روح زمـ ضم٣مسمؿ زمـ َمٜمٙم٤م إزدي )جمٜمقل ضم٣مل()ؽمغم

 (.4/391روح زمـ ضم٣مرث ايمِمٛمٔم٣مين )ضم٣مسمؿ

 (.2/415روح زمـ ضم٣مرث زمـ أضمٛمػ )ضم٤م

 ( 08/648روح زمـ ضمٌٝم٤م ايمتٕمٙمٌل ) فم٣ًمىمر 

 (.8/301روح زمـ داود زمـ ؽمٙمٝمامن أزمق أمحد ايمٗمْم٣من )جمٜمقل ضم٣مل()طمط

 (.08/631()فم٣ًمىمر4/393( )ضم٣مسمؿ0136فمـ فم٣ٌمدة  )روى فمٛمف مج٣مفم٥م( )سمخ روح زمـ زٞم٣ٌمع

 (.4/396()ضم٣مسمؿ6462روح زمـ ؽمٝم٣مر ايم٘مٙمٌل ويٗم٣مل ؽمٝم٣مر زمـ روح )يمف صح٥ٌم وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()سمخ

 (.4/400روح زمـ صالح أزمق ضم٣مرث اظمٌمي )وشمٗمف احل٣مىمؿ/ ووم٣مل ازمـ فمدي: يمف َمٛم٣مىمغم()يم٣ًمن

 (.0135()سمخ4/397روح زمـ فم٣مزمد ؾم٣مَمل )جمٜمقل ضم٣مل()ضم٣مسمؿ

 (.8/317روح زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ همروخ أزمق ضم٣مسمؿ ايمٝمقؽمٛمجل )شمٗم٥م أَمكم()طمط

 (.8/399()ضم٣مسمؿ4/400روح زمـ فمٌد ايم٘مريؿ ايمٌٌمي )سم٘مٙمؿ ايمٛم٣مس همٝمف وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()يم٣ًمن

 (.4/406روح زمـ فمٌد ايمقاضمد أزمق حيٝمك احلراين )يمٝمس زم٣مظمتكم وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()يم٣ًمن
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 (.4/406ي٧م وم٣ميمف ايمٌخ٣مري()يم٣ًمنروح زمـ فمٌٝمد )َمٛم٘مر احلد

 (.4/511()ضم٣مسمؿ282روح زمـ فمِم٣مم زمـ يزيد إصٌٜم٣مين )جمٜمقل ضم٣مل()ذىمر

روح زمـ فمْم٣مء زمـ أيب َمٝمٚمقٞم٥م )ؤمٖمف ازمـ َمٔمكم وازمـ صم٣مرود ووم٣مل أمحد َمٛم٘مر احلدي٧م ووم٣مل ايمٛم٣ًمئل يمٝمس زم٣ميمٗمقي وَمُم٣مه ازمـ 

 (.4/406فمدي( )يم٣ًمن

 (.4/406روح زمـ فمقم دم فمٚمرون روح )يم٣ًمن

 (.08/650روح زمـ فمٝمزار)فم٣ًمىمر

 (.4/406()يم٣ًمن8/397روح زمـ فمٝمٝمٛم٥م ايمْم٣مئل )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ()ضم٣مسمؿ

 (4/404( )يم٣ًمن، ووم٣مل احل٣مهمظ: َمؼموكروح زمـ نمْمٝمػ زمـ أفمكم اجلزري )َمؼموك وم٣ميمف ايمٛم٣ًمئل ونمغمه ووه٣مه ازمـ َمٔمكم

 .(335)حتٖم٥م/

 (.4/404أزمق ضم٣مسمؿ : جمٜمقل()يم٣ًمنروح زمـ همّمؾ ايمٌٌمي )وم٣مل ايمٌخ٣مري: َمٔمروف احلدي٧م ووم٣مل 

 (.8/301()صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م()طمط304روح زمـ حمٚمد زمـ أمحد أزمق زرفم٥م ايمرازي )ت

 (4/404()يم٣ًمن، ووم٣مل احل٣مهمظ: أضمد ايمّمٔمٖم٣مءروح زمـ َم٣ًمهمر أزمق زممم ايمٌٌمي )َمؼموك وم٣ميمف اجلقزصم٣مين ووه٣مه مج٣مفم٥م

 .(332)حتٖم٥م/ (8/499)طمط

ازمـ َمٔمكم صقيٙما ووشمٗمف ايمٔمجقم وايمٌزار ووم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن: يروي اظمقوقفم٣مت ٓ حتؾ وم٣مل )روح زمـ َمًٝم٤م أزمق رصم٣مء ايم٘مٙمٌل 

، ووم٣مل احل٣مهمظ: يمكم احلدي٧م، وأَم٣م ازمـ ضم٣ٌمن همٟمهمحش همٝمف ايمٗمقل شمؿ مل يقرد إٓ ايمرواي٥م فمٛمف ووم٣مل ازمـ فمدي: أضم٣مديثف نمغم حمٖمقـم٥م

 .(337)حتٖم٥م/ (338()فم٨م 4/403)يم٣ًمنَم٣م حيتٚمؾ(

 (.2/406يب )ضم٤مالروح زمـ ٞمٖمٝمؾ ايم٘م

 (.08/656روح زمـ هٝمثؿ ايمٕم٣ًمين )فم٣ًمىمر

 (.8/511روح زمـ يزيد أزمق إزمراهٝمؿ )جمٜمقل ضم٣مل()ضم٣مسمؿ

 .8/317روح زمـ يزيد ايمًٚم٣ًمر )طمط

 (.0134()سمخ4/392روح زمـ يزيد زمـ زمُمغم فمـ أزمٝمف )ضم٣مسمؿ

 (.380( )جمٜمقل ضم٣مل( )يقٞمس640زمـ ٞمّمغم اظمرادي َمقٓهؿ اظمٌمي أزمق ايمزٞم٣ٌمع )ت اجل٣ٌمر زمـ فمٌد روح

 (.6/992اظمجٝم٤م أزمق ص٣ميما ايمٌٙمدي اظمقصقم )جمٜمقل ضم٣مل( )ضم٣ٌمن  زمـ فمٌد روح
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 (.08/653روززمف زمـ ضمًـ ايمٕمًقي )فم٣ًمىمر

 (.384زمـ ؽمقدان ايمتجٝمٌل )يقٞمس روَم٣من

 ( 08/652رويؿ ايمٙمخٚمل ) فم٣ًمىمر 

 (8/341)طمط -وومٝمؾ زمـ حمٚمد –رويؿ زمـ أمحد ايمِمقدم 

 (.4/405)يم٣ًمن( 8/369()طمط600رويؿ زمـ يزيد ايمٗم٣مري )وشمٗمف اخلْمٝم٤م( )ت 

 (.8/309ري٣مح زمـ ضم٣مرث ؽمٚمع فمٙمٝم٣مً ُ)طمط

 (.3/648ري٣مح زمـ رزم٣مح )ضم٤م 

 (.4/405ري٣مح زمـ فمٚمرو ايمٗمٝمز أزمق َمٜم٣مصمر ايمزاهد وايم٘مقدم اظمٌتدع)وم٣مل أزمق زرفم٥م: صدوق()يم٣ًمن

 (.08/676ري٣مح زمـ همرج )جمٜمقل ضم٣مل()فم٣ًمىمر

 (.0065()سمخ4/508ين فمـ فمٚمرو ايمٔم٣مص )ضم٣مسمؿري٣مش احلام

 (.4/508()ضم٣مسمؿ0063ري٣مش زمـ فمدي ايمْم٣مئل فمـ فمقم )سمخ

 (.0041()سمخ4/505ري٣من ايمراؽمٌل ويٗم٣مل ايمرائًم فمـ ضم٘مٝمؿ )ضم٣مسمؿ

 (.3/636()ضم٤م4/503ري٣من زمـ صمٔمد ايم٘مٛم٣مين ايمٖمٙمًْمٝمٛمل )ي٘مت٤م ضمدي٧م وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ

 (.4/503()ضم٣مسمؿ0068ري٣من زمـ صػمة احلٛمٖمل )جمٜمقل ضم٣مل()سمخ

 (.08/672ري٣من زمـ فمٌد اهلل )فم٣ًمىمر

 (.08/675ري٣من زمـ َمًٙمؿ إزدي )جمٜمقل ضم٣مل()فم٣ًمىمر

 (.0455رحي٣من زمـ أيب نم٣ًمن )شمٗمف وم٣ميمف أزمق داود()آصمري

 (.08/677رحي٣من زمـ فمٌد اهلل اخل٣مدم )فم٣ًمىمر

 (.8/368رحي٣من زمـ فمٌد ايمقاضمد إرَمقي ايمقافمظ )صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م()طمط
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 ضمرف ايمزاي

 

 (.4/206أو َمزيدة فمـ فمٌد اهلل زمـ ضمقايم٥م )ضم٣مسمؿ –زائدة 

 (.2/449زائدة زمـ أوس ايم٘مٛمدي هق ازمـ طمراش أيت )ضم٤م

 (.0333( )سمخ4/206زائدة زمـ زمٝم٣مع ايمثٝم٣مب فمـ ضمًـ )ضم٣مسمؿ

 (0347زمـ أوس ايم٘مٛمدي )وم٣مل أمحد: يمٝمس زمٚمٔمروف ووم٣مل ايمدارومْمٛمل: ئمتػم زمف()سمخا :زائدة زمـ طمراش ويٗم٣مل

 (.52)ذيؾ (4/206)ضم٣مسمؿ

 (.4/407()يم٣ًمن8/203زائدة زمـ ؽمٙمٝمؿ )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ

 (.0349()سمخ4/204زائدة زمـ فمٚمران اجلٔميض)ضم٣مسمؿ

زائدة زمـ فمٚمغم ايمْم٣مئل ايم٘مقدم )شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم/ ووم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: حمٙمف ايمِمدق ووشمٗمف 

 (.350()فم٨م0342()سمخ4/206ايمٔمجقم()ضم٣مسمؿ

 (.4/206()ضم٣مسمؿ0331ومتٝم٥ٌم )جمٜمقل ضم٣مل()سمخزائدة زمـ َمقؽمك اهلٚمداين أزمق 

 (.08/698زائدة زمـ ٞمٔمٚم٥م ايمٗمُمغمي)فم٣ًمىمر

 (.08/411زائدة زمـ ه٣مرون ايمٌغمويت )فم٣ًمىمر

 زائدة زمٝم٣مع ايمثٝم٣مب : سمٗمدم دم ازمـ زمٝم٣مع.

 (.4/407زائدة َمقلم فمثامن فمـ ؽمٔمد )ضمديثف َمٛم٘مر وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()يم٣ًمن

 (.4/261()ضم٣مسمؿ0396أزمق زرفم٥م()سمخزاصمر زمـ صٙم٦م ايمْم٣مهل ايمٌٌمي )ٓ زمٟمس زمف وم٣ميمف 

 (.0390( )سمخ4/261زاصمر زمـ هٝمثؿ فمـ فمٌد اهلل زمـ فمٚمرو )ضم٣مسمؿ

 (.4/203()ضم٣مسمؿ0357زاذان زمٌمي وايمد َمٛمِمقر )سمخ

 (.8/387زاذان زمـ فمٌد اهلل ايمٗمزويٛمل )طمط
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 (.0352()سمخ4/203زاذن زمـ همروخ )ضم٣مسمؿ

 (.441زمـ ؽمٙمٝمامن أزمق ؽمٙمٝمامن إزدي ايمٖمٜمًت٣مين )صمر  زاهمر

 (.4/407()يم٣ًمن8/207ؾ زمـ أوس ايمْم٣مئل )إؽمٛم٣مد زمدوي خيرج افمت٣ٌمرًا وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل()ضم٣مسمؿزاَم

 (.4/507زاَمؾ زمـ زي٣مد ايمْم٣مئل )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ

 (.08/696زاَمؾ زمـ فمتٝمؽ اجلذاَمل )فم٣ًمىمر

 (.08/694()فم٣ًمىمر4/207()ضم٣مسمؿ0379زاَمؾ زمـ فمٚمرو ايمً٘مً٘مل )جمٜمقل ضم٣مل()سمخ

( 698( )ٞمٝم٣ًمزمقر/489( )ت، ووم٣مل احل٣مهمظ: ايمٖمٗمٝمف اظمُمٜمقر اظمحدثايمنطمز)أشمٛمك فمٙمٝمف احل٣مىمؿ زمـ ضمًـ زاهر زمـ أمحد

 .(338)حتٖم٥م/ (02/372)ؽمغم

 (.700محد زمـ حمٚمد زمـ طمُمٛم٣مم أزمق َمٛمِمقر ايمْمقد )خم٤مأزاهر زمـ  

 (.0373()سمخ4/036زاهر زمـ ضمرام إؾمجٔمل )ضم٤م

 (.763وم٣ميمف ايمٖم٣مرد()خم٤م زاهر زمـ ؿم٣مهر زمـ حمٚمد زمـ حمٚمد أزمق وم٣مؽمؿ ايمُمح٣مَمل )شمٗم٥م

 (.702زاهر زمـ فمْم٣مرد أزمق َمٛمِمقر ايمٛمًقي )َمُمٜمقر()خم٤م

 (.764زاهر زمـ فمٚمر زمـ َمْمقفمل )خم٤م

 (.719زاهر زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل أزمق ؽمٔمد ايمٛمقوم٣مين )وشمٗمف ايمٖم٣مرد()خم٤م

 (.4/554()ضم٣مسمؿ0674ززم٣مد َمقلم ازمـ ؽمغميـ فمـ ازمـ ؽمغميـ )سمخ

 (.339)وم٣مل احل٣مهمظ: واه( )حتٖم٥م/ززم٣ميم٥م زمـ حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ ززم٣ميم٥م 

 (4/202()ضم٣مسمؿ0380( )سمخ615( )نمرزم٣مء/046)جمٜمقل ضم٣مل( )ت زمـ فم٣ٌمس أزمق إزمراهٝمؿ ززم٣من زمـ فمٌد ايمٔمزيز زمـ َمروان

 (.08/410)فم٣ًمىمر

 (.2/435()ضم٤م4/202ززم٣من زمـ فمالء أزمق فمٚمرو ايمٛمحقي )يمٝمس زمف زمٟمس وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم()ضم٣مسمؿ

 (.4/207()ضم٣مسمؿ0386اجلٚمحل )سمخ ززم٣من زمـ ٞمزار فمـ طم٣ميمد احلٚميص َمرؽمؾ أو

 (.0384()سمخ2/437ززم٣من فمٛمف حيٝمك زمـ صمزار )ضم٤م

 (.385زمـ طم٣ميمد َمقلم زمٛمل أَمٝم٥م )يقٞمس ززم٣من

 (.387زمـ حمٚمد ايمٌٜمٛمز أزمق صمقيـ )يقٞمس ززم٣من
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 (.4/201()ضم٣مسمؿ0354ززمروم٣من ايمُم٣مَمل فمـ فمٚمرو زمـ فم٥ًٌم)سمخ

 (.4/219()ضم٣مسمؿ4/036ززمروم٣من زمـ زمدر ايمتٚمٝمٚمل )ضم٤م

 (.2/430 زمـ فمٚمرو ايمُمٝم٣ٌمين )ضم٤مززمروم٣من زمـ زمُمغم

 (.4/200()ضم٣مسمؿ0353ززمروم٣من زمـ ضم٣مرث ايمتٚمٝمٚمل )سمخ

 (.4/201()ضم٣مسمؿ0350ززمروم٣من زمـ فمٌد اهلل إؽمدي ايم٘مقدم ايمناج أزمق زم٘مر )وم٣مل حيٝمك ايمٗمْم٣من: شمٗم٥م()سمخ

رف يمف ضمديث٣مً ُ َمٛم٘مرًا يمف ووم٣مل ازمـ فمدي:ٓ أفم، ززمروم٣من زمـ فمٌد اهلل ايمٔمٌدي أزمق ايمقروم٣مء ايم٘مقدم )دم ضمديثف وهؿ وم٣ميمف ايمٌخ٣مري

 (.4/408وقء()يم٣ًمن

 (.4/219( )ضم٣مسمؿ0383ززمروم٣من زمـ فمٌد اهلل ايمٙمٝمثل )سمخ

 (.4/401()ضم٣مسمؿ0337ززمروم٣من زمـ فمٌد اهلل زمـ َم٣مزن )سمخ

 (.4/200(.)ضم٣مسمؿ60/643( )فم٣ًمىمر354)جمٜمقل ضم٣مل( )سمخ يبززمروم٣من زمـ فمْمٝم٥م ايم٘مال

 (.4/408ضم٣ٌمن()يم٣ًمن ززمروم٣من فمـ ايمٛمقاس زمـ ؽمٚمٔم٣من )ٓ أدري َمـ هق وم٣ميمف ازمـ

 (.443ززمرك ايمِمٝمدٓين َمقلم فمٌدوس )فمٛمف أزمق ؽمٔمد اإلدريز ومج٣مفم٥م وم٣ميمف ايمًٜمٚمل( )صمر 

 (.4/200()ضم٣مسمؿ0354ززمٗمران زمـ يًغم زمـ فمٚمرو )سمخ

 (.673زمـ ىم٣مَمؾ: )فمٙمامء  ززمٙم٥م

 (.4/260ـ ضمقؾم٤م )ضم٣مسمؿزم ـ ؾمٜمرفمززمٝم٤م أزمق ص٣ميما ايمٔمٚمل 

 (.4/266ونمغمه )شمٗم٥م: وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم()ضم٣مسمؿززمٝمد زمـ صٙم٦م اظمديٛمل فمـ أيب زم٘مر َمرؽمؾ 

 (.0392()سمخ3/671)صح٣ميب صٕمغم()ضم٤م -وومٝمؾ أطمق ىمثغم –ززمٝمد زمـ صٙم٦م زمـ َمٔم٣موي٥م ايم٘مٛمدي أزمق ىمثغم 

 (.389زمـ ضم٣مرث اخلقٓين )يقٞمس زمـ ؽمٙمٚم٥م ززمٝمد

 (.391اخلقٓين )يقٞمس زمـ فمٌد ززمٝمد

 (.0474()سمخ4/580ززمغم أزمق طم٣ميمد فمـ أزم٣من )ضم٣مسمؿ 

 (.4/583()ضم٣مسمؿ0476ايمًالم زمٌمي فمـ أيقب زمـ زم٘مر )سمخززمغم أزمق فمٌد  

 (.4/581()ضم٣مسمؿ0423ززمغم ايمٌماف فمـ فمٌد اهلل زمـ َمٕمٖمؾ )سمخ 

 (.4/579ززمغم زمـ أيب ه٣ميم٥م فمٛمف ؽمٝمػ زمـ فمٚمر وايمراوي فمٛمف َمؼموك )ضم٣مسمؿ 
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: ىم٣من شمٗم٥م، ووم٣مل ايمِمٖمدي: ززمغم زمـ أمحد زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ فمٌد اهلل أزمق فمٌد اهلل ايمززمغمي ايمٌٌمي )وشمٗمف اخلْمٝم٤م ووم٣مل ايمًٚمٔم٣مين 

ىم٣من شمٗم٥م إَم٣مَم٣مً َمٗمرئ٣ًم، ووم٣مل ازمـ صمزري: ىم٣من شمٗم٥م إَم٣مَم٣مً رضيرًا، ووم٣مل ايمذهٌل: ىم٣من َمـ ايمثٗم٣مت إفمالم..( 

 (.05/57()ؽمغم415()ؿم٤م8/370()طمط350)إرؾم٣مد/

 (.08/412ززمغم زمـ أروح ايمتٚمٝمٚمل )فم٣ًمىمر 

 .هق ازمـ طمزيٚم٥مزيٚم٥م صمززمغم زمـ  

 (.08/417ززمغم زمـ صمٔمٖمر اهل٣مؾمٚمل )فم٣ًمىمر 

ززمغم زمـ ضمٌٝم٤م )زم٣محل٣مء /أواخل٣مء طمٌٝم٤م( زمـ شم٣مزم٦م زمـ فمٌد اهلل زمـ ززمغم إؽمدي )جمٜمقل  

 (.6/998()ضم٣ٌمن8/322()طمط4/409()يم٣ًمن2/440ضم٣مل()ضم٤م

 (.4/409ززمغم زمـ طمرزمقذ )جمٜمقل وم٣ميمف إزدي()يم٣ًمن 

 (.0486()سمخ4/584()ضم٣مسمؿ08/464ززمغم زمـ طمزيٚم٥م اخلثٔمٚمل )جمٜمقل ضم٣مل()فم٣ًمىمر 

 (.4/409()يم٣ًمن8/584ززمغم زمـ ززمغم اجلٜمّمٚمل )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ 

 (.4/586()ضم٣مسمؿ0428ززمغم زمـ ؽم٣مئ٤م ايمثٗمٖمل اظم٘مل )سمخ 

 (.4/583()ضم٣مسمؿ0472ززمغم زمـ فم٣ٌمد زمـ محزة زمـ ززمغم ايمززمغمي ايمٗمرر )سمخ 

 (.3/620ززمغم زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ فمقف ايمزهري )ضم٤م 

 (.4/409وي َم٣م ٓ أصؾ يمف َمٛم٘مر احلدي٧م وم٣ميمف ازمـ ضم٣ٌمن()يم٣ًمنززمغم زمـ فمٌد اهلل أزمق حيٝمك )ير 

 (.4/583()ضم٣مسمؿ0479ززمغم زمـ فمٌد اهلل ايمٔمٛمز فمـ ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ )سمخ 

 (.4/579()ضم٣مسمؿ08/467ززمغم زمـ فمٌد اهلل ايم٘ماليب )فم٣ًمىمر 

 (.2/466ززمغم زمـ فمٌد اهلل زمـ رهٝمٚم٥م )ضم٤م 

 (.762()ك8/374()جمٜمقل ضم٣مل()طمط471ئمعم ايمٌٕمدادي )ت ززمغم زمـ فمٌد اهلل زمـ َمقؽمك زمـ يقؽمػ أزمق 

()صدوق وم٣ميمف صمزرة ونمغمه /ضم٣مهمظ َمتٗمـ وم٣ميمف 437ززمغم زمـ فمٌد ايمقاضمد زمـ زىمري٣م أزمق فمٌد اهلل اهلٚمداين )ت 

 (.08/768( )فم٣ًمىمر776()ك8/376اخلْمٝم٤م()طمط

 (.4/578ززمغم زمـ فمٌٝمد )صح٣ميب()ضم٣مسمؿ 

 (.701ززمغم زمـ فمٌٝمد اهلل زمـ َمقؽمك زمـ يقؽمػ أزمق ئمعم ايمٌٕمدادي )ذىمر/ 
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 (.697( )ٞمٝم٣ًمزمقر/471ززمغم زمـ فمٌٝمداهلل زمـ َمقؽمك زمـ ضم٣مرث ايمثقري أزمق ئمعم ايمٌٕمدادي )ت 

 (.4/461()يم٣ًمن8/583ززمغم زمـ فمروة زمـ ززمغم )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ 

 (.4/461ٔمٗمٝمقم ضمديث٣ًم َمٛم٘مرًا ووم٣مل: ٓ يت٣مزمع فمٙمٝمف وٓ ئمرف إٓ زمف()يم٣ًمنذىمره يمف ايم)ززمغم زمـ فمٝمًك وايمد احلٚمٝمدي ايم٘مٌغم 

 (.4/586ززمغم زمـ همريع فمـ فمٗم٥ٌم إؽمدي )ضم٣مسمؿ 

 (.4/581()ضم٣مسمؿ0425ػماء زمـ فم٣مزب )سمخايمززمغم زمـ يمقط فمـ فمٚمف  

 (.8/457ززمغم زمـ حمٚمد ايمره٣موي )ضم٤م 

()شمٗم٥م وم٣ميمف 402دي)تززمغم زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ ؽمٔمٝمد أزمق فمٌد اهلل احل٣مهمظ ايمٌٕمدا 

 (.05/62()ؽمغم412()ؿم٤م8/376اخلْمٝم٤م()طمط

 (.4/584()ضم٣مسمؿ0482ززمغم زمـ ٞمجٝما أزمق اظمٕمٙمس ىمقدم )سمخ 

 (.4/461ززمغم زمـ ه٣مرون فمـ َم٣ميمؽ )جمٜمقل وم٣ميمف احل٣مىمؿ()يم٣ًمن 

 ززمغم زمـ هُم٣مم زمـ فمروة )جمٜمقل( )سمٗمدم دم ازمـ فمروة(. 

 (.4/461ززمغم وايمد يقؽمػ فمـ َمنوق )جمٜمقل( )يم٣ًمن 

 (.390اهلل اظمٕمؼمدم )يقٞمس زمـ فمٌد زمـ ززمغم زمـ إؽمح٣مق زمغمز

 (.388زمـ ضم٣مرث ايمٔمتٗمل )يقٞمس ززمغم

 (.675اهلل ايمٛمٔم٣مرم: )فمٙمامء  زمـ فمٌد زمـ ضم٣مَمد زمـ فمقم ززمغم

 (.4/263زصمٙم٥م فمـ ؽم٣ممل )جمٜمقل ضم٣مل()ضم٣مسمؿ

 (.0/359()أصٌٜم٣من712ايمزضم٣مف زمـ أيب ايمزضم٣مف أزمق حمٚمد إصٌٜم٣مين )ذىمر

 (.396ايمرمحـ )يقٞمس ازمٛمف فمٌدزضمر إٞمِم٣مري فمٛمف 

 (.0385()سمخ4/209زضمر زمـ ضمًـ زمـ فمٌد ايمٔمزيز زمـ ضم٘مٝمؿ )ضم٣مسمؿ

 (.4/461زضمر زمـ ضمِمـ ويٗم٣مل ضمِمكم)ٓ ئمرف وم٣ميمف ايمذهٌل()يم٣ًمن

 (.8/387()طمط08/334()فم٣ًمىمر4/209()ضم٣مسمؿ0383()سمخ357زضمر زمـ ومٝمس وفمٛمف ايمُمٔمٌل)وشمٗمف ايمٔمجقم()فم٨م

 (.4/209زضمر زمـ ٞمٔمامن فمـ فم٣ٌمد فمـ فمقم )ضم٣مسمؿ

 (.4/213زرارة أزمق حيٝمك فمـ َمٖمّمؾ )ضم٣مسمؿ
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 (.4/213زرارة احليَمل ايم٘مقدم فمـ ؿمٙمح٥م زمـ َمٌمف )ضم٣مسمؿ

 (.4/466زرارة زمـ أيب احلالل رزمٝمٔم٥م ايمٔمت٘مل ايمٌٌمي )جمٜمقل ضم٣مل( )يم٣ًمن

 (.4/460زرارة زمـ أفمكم ايم٘مقدم )سم٣ميمػ()يم٣ًمن

 (.4/214زرارة زمـ أوذم ايمٛمخٔمل )وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: يمف صح٥ٌم()ضم٣مسمؿ

 (.4/214()ضم٣مسمؿ0321زرارة زمـ صمزي فمـ ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ َمرؽمؾ )جمٜمقل ضم٣مل()سمخ

 .زمـ أيب احلالل( هق ا2/434زرارة زمـ رزمٝمٔم٥م ايمٔمت٘مل )ضم٤م

 (.4/213()ضم٣مسمؿ0325زرارة زمـ فمٌد اهلل زمـ أيب أؽمٝمد)سمخ

 (.4/214()ضم٣مسمؿ4/034زرارة زمـ فمٚمرو ايمٛمخٔمل )صح٣ميب()ضم٤م

 (.394اظمرادي ايمٕمْمٝمٖمل)يقٞمسزمـ ذؤي٤م  زمـ ضم٣مرث زرارة

 (.8/394زراع زمـ فمروة احلٛمٖمل )طمط

 (.09/351زراهم٥م فمٛمف فمٝمًك ايمٌٕمدادي )فم٣ًمىمر

 (.4/461()يم٣ًمنةزريب زمٝم٣مع ايمرَم٣من وفمٛمف ؽمقيد زمـ ؽمٔمٝمد )َمٛم٘مر احلدي٧م وم٣ميمف ازمـ فمٗمد

 (.0387()سمخ4/266ػماء )ضم٣مسمؿايمزريب وايمد إؽمامفمٝمؾ فمـ 

 (.4/264()ضم٣مسمؿ0514ضمديثف ؾمٝمخ()سمخ زرد ايمٔمٚمل ايمٌٌمي )وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ي٘مت٤م

 (.2/438زرزر زمـ صٜمٝم٤م )ضم٤م

 (.4/212()ضم٣مسمؿ4/464()يم٣ًمن09/4زرفم٥م زمـ إزمراهٝمؿ ايمدَمُمٗمل ايمززمٝمدي )يمٝمس زم٣ميمٗمقي وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()فم٣ًمىمر

 (.4/217زرفم٥م زمـ أيب زرفم٥م ايمٔمٗمٝمقم )ضم٣مسمؿ

 (.4/215()ضم٣مسمؿ0322()سمخ09/8زرفم٥م زمـ شمقب فمـ ازمـ فمٚمر )جمٜمقل ضم٣مل()فم٣ًمىمر

 (.0329()سمخ٥4/215م زمـ ضمِمكم زمـ ؽمٝم٣مه )ضم٣مسمؿزرفم

 (.4/215زرفم٥م زمـ طمٙمٝمٖم٥م فمـ ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ )ضم٣مسمؿ

 (.4/215زرفم٥م زمـ ذي يزن )خميم()ضم٣مسمؿ

 (.09/06زرفم٥م زمـ رؤي٥ٌم فمـ فمٚمر َمرؽماُل )فم٣ًمىمر

 (.4/215()ضم٣مسمؿ0374زرفم٥م زمـ وٚمرة فمـ ازمـ فم٣ٌمس )سمخ
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 (.4/466َمؼموك()يم٣ًمن زرفم٥م زمـ فمٌد ايمرمحـ ايمززمٝمدي )وم٣مل إزدي:

ووم٣مل إزدي:  ،وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ )جمٜمقل ؤمٝمػ احلدي٧م –ويٗم٣مل ايمززمغمي  –زرفم٥م زمـ فمٌد اهلل زمـ زي٣مد ايمززمٝمدي 

 (.4/466()يم٣ًمن9/212جمٜمقل()ضم٣مسمؿ

 (.4/217()ضم٣مسمؿ0327زرفم٥م زمـ فمٚمرو فمـ ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ َمرؽمؾ )سمخ

 (.2/434زرفم٥م زمـ َمٔمٌد زمـ يمٝم٧م زمـ زم٘مر )ضم٤م

 (.09/04زرفم٥م وايمد ايمًٗمر زمـ زرفم٥م )فم٣ًمىمر

 (.440زمـ هُم٣مم أزمق فم٣مصؿ أَمقم فمٛمف ازمـ فمدي )صمر  زمـ حمٚمد زمـ أمحد زرفم٥م

 (.676زمـ ؽمٖمٝم٣من ايمٌزاز: )فمٙمامء  زرفم٥م

 (.617زمـ ؽمٜمٝمؾ ايمثٗمٖمل )نمرزم٣مء/ زرفم٥م

 (.393زمـ زوف اجلٝمُم٣مين )يقٞمس زمـ فمٚمرو زرفم٥م

 (.09/05زروم٣من زمـ حمٚمد ايمِمقدم )فم٣ًمىمر

اهلل )وم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن: َمًتٗمٝمؿ احلدي٧م إذا روى فمـ ايمثٗم٣مت( وروى فمٛمف مجع )ضم٤م  ؽمخ٦م ايمٌٌمي أزمق فمٌدزريؼ زمـ 

 (.0/411( )دفم٣مء 003( )ؿمػمي8/659

زريؼ زمـ فمٌد اهلل زمـ ٞمٌم زمـ أمحد أزمق أمحد ايمدٓل )وم٣مل ايمدارومْمٛمل: مل ي٘مـ زمف زمٟمس، ووم٣مل ايمػموم٣مين: شمٗم٥م( 

 (.553()ومط097)ايمديمٝمؾ/

 (.4/464قدم )ؤمٖمف ازمـ َم٣مىمقٓ()يم٣ًمنزريؼ زمـ حمٚمد ايم٘م

 (.4/263()ضم٣مسمؿ0513زريؽ زمـ أيب زريؽ ايمٌٌمي )سمخ

 .(351)حتٖم٥م/ (4/463()يم٣ًمن، ووم٣مل احل٣مهمظ: جمٜمقل يرؽمؾزمـ فمٌد اهلل )أوزفمكم(سم٣مزمٔمل )يٕمرب وم٣ميمف ازمـ ضم٣ٌمن ؾزفمٌ

 (.09/37زهمر إمحر )فم٣ًمىمر

 (.4/218()ضم٣مسمؿ0340زهمر ايمٔمجقم فمـ ومٝمس )سمخ

 (.4/218()ضم٣مسمؿ2/448غم ايمًحٝمٚمل )ضم٤مزهمر زمـ أيب ىمث

 (.09/43()فم٣ًمىمر4/217()ضم٣مسمؿ0368زهمر زمـ ضم٣مرث ايم٘ماليب ايمُم٣مَمل )روى فمٛمف مجع()سمخ

 (.4/218زهمر زمـ ؾمٚمٝمس فمـ ضمًـ ايمٌٌمي )ضم٣مسمؿ
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 (.4/463زهمر زمـ ص٣ميما فمٛمف فمامرة زمـ فم٣مَمر )جمٜمقل( )يم٣ًمن

 (.09/31()فم٣ًمىمر4/218()ضم٣مسمؿ0345)سمخزهمر زمـ فم٣مصؿ زمـ فمٚمر زمـ فمٌد ايمٔمزيز َمٛمٗمْمع 

 (.4/218()ضم٣مسمؿ0344زهمر زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ أدرك )َمًتٗمٝمؿ احلدي٧م وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()سمخ

 (.4/218زهمر زمـ فمٌد اهلل ايمٌٌمي )جمٜمقل ضم٣مل()ضم٣مسمؿ

 (.09/36زهمر زمـ فمٌالن اظم٣مزين )جمٜمقل ضم٣مل()فم٣ًمىمر

 (.2/448زهمر زمـ فمٗمٝمؾ )ضم٤م

 (.293()ذىمر6/011ؿ زمـ أروَمف()أصٌٜم٣من زهمر زمـ ومرة زمـ طم٣ميمد )وشمٗمف إزمراهٝم

 (4/463زهمر زمـ ومٝمس اهلٚمداين )َمؼموك()يم٣ًمن

 (.4/463()يم٣ًمن4/219زهمر زمـ حمٚمد ايمٖمٜمري اظمدين )ي٘مت٤م ضمديثف وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ووم٣مل ايمذهٌل: همٝمف صمٜم٣ميم٥م()ضم٣مسمؿ

()وشمٗمف أزمق ٞمٔمٝمؿ وازمـ َمٔمكم 058زهمر زمـ هذيؾ ايمٔمٛمػمي )ت

 (.8/48()ؽمغم4/463ن()يم٣ًم4/218()ضم٣مسمؿ294ونمغممه٣م()ذىمر/

 (.350زهمر زمـ هذيؾ زمـ ومٝمس ايمٌٌمي ايمٔمٛمػمي أزمق اهلذيؾ )ذىمره ايمٔمٗمٝمقم وإزدي دم ايمّمٔمٖم٣مء.. وداهمع فمٛمف احل٣مهمظ()حتٖم٥م/

 (4/465زهمر زمـ واصؾ )جمٜمقل وم٣ميمف ايمٔمٗمٝمقم()يم٣ًمن 

 زهمر زمـ يزيد زمـ فمٌد ايمرمحـ: هق ازمـ أيب ىمثغم سمٗمدم.

 (.09/32زهمر َمقلم َمًٙمٚم٥م زمـ فمٌد اظمٙمؽ )فم٣ًمىمر

 (.4/465()يم٣ًمن4/260زىم٣مر فمـ فمقم )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ

 (.4/211زىمري٣م زمـ إزمراهٝمؿ زمـ ؽمقيد )ضم٣مسمؿ

 (.4/462زىمري٣م زمـ إزمراهٝمؿ زمـ فمٌد اهلل زمـ َمْمٝمع )يمٝمس زم٣مظمُمٜمقر وم٣ميمف ايمذهٌل()يم٣ًمن

 (.4/211زىمري٣م زمـ إزمراهٝمؿ فمـ وىمٝمع )ضم٣مسمؿ

 أيب احلقاصم٤م )جمٜمقل(.زىمري٣م زمـ أيب احلقاصم٤م )وهق ازمـ حيٝمك زمـ 

 (.4/441زىمري٣م زمـ أيب فمٌٝمدة )ٓ ئمرف وم٣ميمف ايمذهٌل()يم٣ًمن

 زىمري٣م زمـ أيب فمتٝمؽ: هق ازمـ ضم٘مٝمؿ  .

 (.744زىمري٣م زمـ أيب ىمٛم٣مٞم٥م )ك
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 (.:4/440زىمري٣م زمـ أيب َمريؿ: هق ازمـ طم٣ميمد زمـ يزيد وهق )ؤمٝمػ( )يم٣ًمن

 (.09/52زىمري٣م زمـ أمحد زمـ إؽمامفمٝمؾ اخلراؽم٣مين إهبري )فم٣ًمىمر

 (.08/57()رو فمٛمف مجع نمٖمغم()فم٣ًمىمر441زىمري٣م زمـ أمحد زمـ حيٝمك ايمٌٙمخل )ت

 (.4/462)يم٣ًمن (زمخػم ىمذب)ؾم٣ٌمزم٥م  فمـزىمري٣م زمـ أيقب 

 (.4/462()يم٣ًمن4/498زىمري٣م زمـ زمدر )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ

 (.4/597زىمري٣م زمـ صمراد فمـ أيب فمٌد ايمرمحـ ايمًٙمٚمل )ضم٣مسمؿ

 (.4/462()يم٣ًمن8/359وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل()طمطزىمري٣م زمـ ضم٣مرث ايمٛمًقي )جمٜمقل ؤمٝمػ 

 (.8/359زىمري٣م زمـ ضم٣مرث زمـ َمٝمٚمقن ايمٌني )وشمٗمف اخلْمٝم٤م()طمط

 (.8/324زىمري٣م زمـ ضمٌٝمش أزمق وم٣مؽمؿ ايمٌٛمدار)طمط

 (.8/357()طمط09/59()فم٣ًمىمر4/216زىمري٣م زمـ ضمٖمص أزمق حيٝمك ايمٌٕمدادي )جمٜمقل ضم٣مل()ضم٣مسمؿ

، ووم٣مل ازمـ ايمٗمْم٣من: جمٜمقل، ورد فمٙمٝمف ى فمٛمف مجعزىمري٣م زمـ ضم٘مؿ أزمق حيٝمك إؽمدي ايمقاؽمْمل ايمرؽمٔمٛمل )رو

 .(.356)حتٖم٥م/ (6/0117()ضم٣ٌمن557()ومط654()تاحل٣مهمظ

 (.4/462زىمري٣م زمـ ضم٘مؿ فمـ فمٚمر زمـ فمٚمرو ايمٔمًٗمالين )جمٜمقل ضم٣مل()يم٣ًمن

 (8/350()طمط4/462()يم٣ًمن، ووم٣مل احل٣مهمظ: ؤمٝمػزىمري٣م زمـ ضم٘مٝمؿ احلٌْمل ايم٘مقدم )يمٝمس زمثٗم٥م وم٣ميمف ايمٛم٣ًمئل

 .(354)حتٖم٥م/

 (.0496()سمخ2/445ىمري٣م زمـ ضم٘مٝمؿ فمـ أيب َمٔممم )جمٜمقل ضم٣مل()ضم٤مز

 (.8/324()طمط417()ؿم٤م688زىمري٣م زمـ محدويف ايمِمٖم٣مر ايمٌٕمدادي )ت

زىمري٣م زمـ طم٣ميمد زمـ زىمري٣م زمـ ؽمامك ايمّمٛمٛمل أزمق حيٝمك إٞمديمز )وم٣مل ازمـ ضمذاء: هق صحٝما ايمرواي٥م فمـ ؽمٔمٝمد زمـ همحٙمقن( 

 (.343( )صف/315)ت 

زمـ صم٣مري٥م فمـ ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ َمرؽمؾ )ؤمٝمػ( )وهق ازمـ أيب زىمري٣م زمـ طم٣ميمد زمـ يزيد 

 (.4/467()يم٣ًمن4/596َمريؿ()ضم٣مسمؿ

 (.8/326()طمط4/216()شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ أيب ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ681زىمري٣م زمـ داود زمـ زم٘مر أزمق حيٝمك اخلٖم٣مف ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ت

 (.٣4/467منزىمري٣م زمـ دويد زمـ حمٚمد زمـ أؾمٔم٧م ايم٘مٛمدي )يّمع احلدي٧م وم٣ميمف ازمـ ضم٣ٌمن()يمً
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 (.8/654زىمري٣م زمـ زي٣مد )ضم٤م

 (.4/468()يم٣ًمن4/595)جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ –أو اظمدين  –زىمري٣م زمـ زيد اظمديٛمل 

 (.0314()سمخ4/598زىمري٣م زمـ ؽمالم أزمق حيٝمك ايمٔمتٌل إصؿ ىمقدم )جمٜمقل ضم٣مل()ضم٣مسمؿ

 (.4/216زىمري٣م زمـ ؽمٜمؾ زمـ زم٣ًمم اظمروزي )صدوق وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ

 (.4/595()ضم٣مسمؿ0311زمـ ؽمٝم٣مه ايمثٗمٖمل أزمق حيٝمك ايم٘مقدم )شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم( )سمخزىمري٣م 

 (.4/468()يم٣ًمن717()ذىمر4/635زىمري٣م زمـ صٙم٦م زمـ زىمري٣م إصٌٜم٣مين ايمٔم٣مزمد )جمٜمقل ضم٣مل()أصٌٜم٣من

 (.4/468زىمري٣م زمـ صٚمِم٣مَم٥م فمـ ضمًكم )آسمك زمخػم َمٛم٘مر وم٣ميمف ايمذهٌل()يم٣ًمن

 (.4/469()يم٣ًمن4/595ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ زىمري٣م زمـ صٜمٝم٤م اظم٠مذن )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق

 (.4/469زىمري٣م زمـ ؿمٙمح٥م زمـ َمًٙمؿ زمـ فمالء احليَمل )ٓ أدري َمـ هق وم٣ميمف ايمٔمالئل()يم٣ًمن

 (.4/441زىمري٣م زمـ فمٌد ايمرمحـ ايمػممجل )ؤمٖمف إزدي ()يم٣ًمن

 (.4/469زىمري٣م زمـ فمٌد اهلل زمـ أيب ؽمٔمٝمد ايمرَم٣مر اخلراز اظمٌمي أزمق فمٌد اهلل )جمٜمقل ضم٣مل()يم٣ًمن

 (.4/469ي٣م زمـ فمٌد اهلل زمـ يزيد ايمِمٜم٣ٌمين أزمق حيٝمك ايمٛمخٔمل )ؤمٖمف إزدي()يم٣ًمنزىمر

 (.4/469زىمري٣م زمـ فمٌد اهلل وفمٛمف أزمق فمعم احلٛمٖمل )يمٝمس ضمديثف زمًمء وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم( )يم٣ًمن

 (.09/21زىمري٣م زمـ فمجالن )فم٣ًمىمر

 (.718()ذىمر695زىمري٣م زمـ فمِم٣مم زمـ زىمري٣م زمـ ؾمٔمٝم٤م أزمق حيٝمك ايمِمٝمداوي إؽمدي )ت

 (.4/441()يم٣ًمن4/599زىمري٣م زمـ فمْمٝم٥م فمـ فمثامن زمـ فمْم٣مء )َمٛم٘مر احلدي٧م وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ

 (.8/324زىمري٣م زمـ فمقم زمـ ؽمٙمٝمامن ايمزي٣مت )طمط

 (.2/445زىمري٣م زمـ فمٚمر )ضم٤م

 (.09/219زىمري٣م زمـ فمٚمرو ايمٌٙمٗم٣موي )فم٣ًمىمر

 (.4/440)يم٣ًمن(4/597زىمري٣م زمـ فمٝمًك ايمُمٔمٌل فمـ ايمزهري )َمٛم٘مر احلدي٧م وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ

زىمري٣م زمـ نم٣ميم٤م ايمٖمٜمري أزمق حيٝمك إٞمديمز )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من رصماًل ديٛم٣مً َمقاـم٣ٌمً فمعم ايمِمٙمقات دم اجل٣مَمع...( )ت 

 (.342( )صف/322

 (.4/211()ضم٣مسمؿ0319زىمري٣م زمـ َم٣مزن اهلذرم )سمخ
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 (.713زىمري٣م زمـ حمٚمد زمـ حيٝمك زمـ حمٚمد أزمق حيٝمك ايمٌزار )خم٤م

 (.4/440ك إرؽمقدم )جمٜمقل ضم٣مل()يم٣ًمنزىمري٣م زمـ ٞم٣مهمع أزمق حيٝم

 (.09/73زىمري٣م زمـ حيٝمك أزمق هٝمثؿ ايمًٗمقم اهلٚمداين )فم٣ًمىمر

 (.09/75زىمري٣م زمـ حيٝمك إذرفمل )فم٣ًمىمر

 زىمري٣م زمـ حيٝمك احلٌْمل: َمر دم ازمـ ضم٘مٝمؿ )واهـ( 

 (.4/211زىمري٣م زمـ حيٝمك احلٚمغمي ايم٘مٛمدي )يمٝمس زمًمء وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم()ضم٣مسمؿ

 (.4/442()ؤمٖمف ازمـ يقٞمس()يم٣ًمن657اظمٗمري )تزىمري٣م زمـ حيٝمك ايمناج 

 (.4/449زم٣ميمِم٣مد ) ٓ ئمرف وم٣ميمف ايمذهٌل()يم٣ًمن -ايمِمٚمغميأو  -زىمري٣م زمـ حيٝمك ايمّمٚمغمي

 (.8/653زىمري٣م زمـ حيٝمك ايمْم٣مئل )ضم٤م

 زىمري٣م زمـ حيٝمك ايمٗم٣م  ايمٌٙمخل: هق ازمـ أمحد زمـ حيٝمك.

، َمؼموك زمٟمضم٣مدي٧م ؽمقء ..ووم٣مل ايمدارومْمٛمل وايمٛم٣ًمئل: زىمري٣م زمـ حيٝمك ايم٘م٣ًمئل ايم٘مقدم )وم٣مل ازمـ َمٔمكم :رصمؾ ؽمقء حيدث

 .(355)حتٖم٥م/ (4/446()يم٣ًمنووم٣مل احل٣مهمظ: َمٔمروف زم٣ميمّمٔمػ ايمُمديد

 (.4/449زىمري٣م زمـ حيٝمك ايم٘مٛم٣مين أزمق حيٝمك فمـ َم٣ميمؽ زمخػم زم٣مؿمؾ )يم٣ًمن

 (.4/440زىمري٣م زمـ حيٝمك ايم٘مٛمدي: هق احلٚمغمي اظمتٗمدم :)يمٝمس زمًمء وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم()يم٣ًمن

 ( 4/443ٝمك اظمٌمي أزمق حيٝمك ايمقوم٣مر اؽمؿ صمده إزمراهٝمؿ )يم٣ًمنزىمري٣م زمـ حي

، وؽمٝمٟميت زمحقيف اؽمؿ ذاك شمٗم٥م وم٣ميمف احل٣مهمظهم ويمٝمس هق زمحقيف( )()ؤمٝمػ وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل643زىمري٣م زمـ حيٝمك ايمقاؽمْمل)ت

 (.6/0109()ضم٣ٌمن4/444()يم٣ًمنصمده صٌٝما

 (.4/545()يم٣ًمن2/442زىمري٣م زمـ حيٝمك زمـ أيب احلقاصم٤م )رزمام أطمْمٟم وم٣ميمف ازمـ ضم٣ٌمن()ضم٤م

 (.8/321()طمط4/443()يم٣ًمن010زىمري٣م زمـ حيٝمك زمـ أؽمد أزمق حيٝمك ايمٌٕمدادي )ٓ زمٟمس زمف وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل()ىمؼ

( )وم٣مل اخلقٓين: ىم٣مٞم٦م يمف فمٛم٣مي٥م زم٣ميمٔمٙمؿ واحلدي٧م 305)ت  -ازمـ فمٛم٣ّمن -زىمري٣م زمـ حيٝمك زمـ أهمٙما ايمتٚمٝمٚمل أزمق حيٝمك ايمٗمرؿمٌل

 (.345وىم٣مٞم٦م همٝمف صح٥م( )صف/

 (.8/357ك زمـ أيقب أزمق فمقم ايميير اظمدائٛمل )جمٜمقل ضم٣مل()طمطزىمري٣م زمـ حيٝم

 (.4/448)يم٣ًمن -ؽمٌؼ خمتٌماً  –هق ايم٘م٣ًمئل  زىمري٣م زمـ حيٝمك زمـ ضم٣مرث )ؤمٖمف ايمدارومْمٛمل(
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 (.8/324زىمري٣م زمـ حيٝمك زمـ محٝمد ايمٛمٜمرواين)طمط

 (.4/448زىمري٣م زمـ حيٝمك زمـ طمْم٣مب فمـ أيب هالل )ٓ يت٣مزمع فمٙمٝمف وم٣ميمف ايمٔمٗمٝمقم()يم٣ًمن

 (.8/359()طمط8/655زمـ حيٝمك زمـ طمالد اظمٛمٗمري ايم٣ًمصمل )جمٜمقل ضم٣مل()ضم٤م زىمري٣م

 (.8/358()طمط559زىمري٣م زمـ حيٝمك زمـ زىمري٣م أزمق همّمؾ ايم٣ٌمهقم )شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م()ومط

 (.352زىمري٣م زمـ حيٝمك زمـ ؽمٙمٝمامن إهقازي اظمٔمدل ايمٛم٣مومد فمٛمف ايمْمػماين ونمغمه )إرؾم٣مد/

٥م وم٣ميمف احل٣مهمظ ازمـ فمدي وازمـ ضمجر ووم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن : ىم٣من َمـ اظمتٗمٛمٝمكم دم زىمري٣م زمـ حيٝمك زمـ صٌٝما زمحقيف ايمقاؽمْمل )شمٗم

ايمرواي٣مت ، ووم٣مل ازمـ َمٔمكم : فمٙمٝمؽ زمزمحقيف 

 (.6/0119()ضم٣ٌمن743()ك4/210()ضم٣مسمؿ4513()يم٣ًمن/وٚمـ641وهٛم٣مد()ت

 (.8/321زىمري٣م زمـ حيٝمك زمـ فم٣مصؿ ايم٘مقدم اخلْمٝم٤م )وشمٗمف اخلْمٝم٤م()طمط

يقب) زمحرايم٣ًمصمل( ايمّمٌل ايمٌٌمي أزمق حيٝمك )وم٣مل ازمـ أيب ضم٣مسمؿ: ىم٣من شمٗم٥م ئمرف احلدي٧م زىمري٣م زمـ حيٝمك زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ أ

وايمٖمٗمف، ووم٣مل ايمدارومْمٛمل: شمٗم٥م، ووم٣مل حمٚمد زمـ َمًٙمٚم٥م: شمٗم٥م، ووم٣مل ايمذهٌل: اإلَم٣مم ايمث٦ٌم احل٣مهمظ َم٣م فمٙمٚم٦م همٝمف صمرضم٣ًم، ووم٣مل 

 (..357)إرؾم٣مد/ (6/014()ضم٣ٌمن03/097ازمـ ىمثغم: أضمد إئٚم٥م ايمثٗم٣مت، ووم٣مل احل٣مهمظ: شمٗم٥م()ؽمغم

زىمري٣م زمـ حيٝمك زمـ فمٌد اهلل زمـ أيب ؽمٔمٝمد اظمٗمرش ايمروم٣مر اخلزاز )روى فمٛمف اشمٛم٣من ووم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن :يٕمرب 

 (.6/0107()ضم٣ٌمن8/653وخيْمئ()ضم٤م

 .-يٟميت همٝمٚمـ صمده َمروان –زىمري٣م زمـ حيٝمك زمـ فمٌد اظمٙمؽ 

 (.4/211زىمري٣م زمـ حيٝمك زمـ فمٌٝمد اهلل ايمًامن )ضم٣مسمؿ

 (.4/595()ضم٣مسمؿ09/73ء ايمدَمُمٗمل )فم٣ًمىمرزىمري٣م زمـ حيٝمك زمـ فمال

 (.719زىمري٣م زمـ حيٝمك زمـ ىمثغم زمـ زر إصٌٜم٣مين )ذىمر/

زىمري٣م زمـ حيٝمك زمـ َمروان أزمق حيٝمك ايمٛم٣مومد )شمٗم٥م هم٣موؾ وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل()اؽمؿ صمده فمٌد 

 (.8/320()طمط745()ك016اظمٙمؽ()ىمؼ

 (.4/449()يم٣ًمن4/211زىمري٣م زمـ يزيد زمـ َمًٜمر ايمٛمٜمدي )جمٜمقل ضم٣مل()ضم٣مسمؿ

 (.4/449()يم٣ًمن4/592زىمري٣م فمـ فمْم٣مء )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ

 زىمري٣م فمـ فمقم صقازمف زىم٣مر )جمٜمقل( سمٗمدم.
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 (.0489زىمري٣م فمـ وم٣مؽمؿ )سمخ

 (.0010زمـ أيب زىم٣مر فمـ حيٝمك احلامين )صمر  زىمري٣م

 (.0/411زمـ شم٣مزم٦م فمـ أزمٝمف )دفم٣مء  زمـ زيد زمـ ئمٗمقب زمـ إؽمامفمٝمؾ زىمري٣م

 (.618( )نمرزم٣مء/018حيٝمك )ىم٣من شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( )تزمـ أيقب إٞمْم٣مىمل أزمق  زىمري٣م

 (.64زمـ زممم ايمرومل )رومف/ زىمري٣م

 (.395ايمرمحـ َمٌمي )جمٜمقل ضم٣مل( )يقٞمس زمـ فمٌد زمـ ومرة زمـ ضمٝمقيؾ زىمري٣م

 (.619زمـ إؽمامفمٝمؾ ايم٘مٙمٌل )نمرزم٣مء/ زمـ طمْم٣مب زىمري٣م

 (.446زمـ َمًٔمقد إؾمٗمر أزمق حيٝمك اخلقاري )صمر  زىمري٣م

 (.6/0118ذصمردي )ضم٣ٌمن زمـ َمًٙمؿ ايمٖمره٣م زىمري٣م

 (.392( )يقٞمس417زمـ حيٝمك ايمِمقاف أزمق حيٝمك ايمقراق )ت زىمري٣م

 (.005( ؾمٝمخ ٓزمـ طمزيٚم٥م وايمْمح٣موي )ؿمػمي621زمـ أزم٣من اظمٌمي أزمق فمقم )ت زمـ حيٝمك زىمري٣م

يم٘مٛمدي، ووم٣مل ازمـ اهلل أزمق حيٝمك ايمقوم٣مر اظمٌمي )مل ي٘مـ زم٣مظمحٚمقد دم روايتف وم٣ميمف أزمق فمٚمر ا زمـ فمٌد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ حيٝمك زىمري٣م

يقٞمس: ىم٣من حيدث زم٣مظمٛم٣مىمغم، ووم٣مل أزمق ايمٔمرب: دم ضمديثف يمكم ىمثغم، ووم٣مل ازمـ َم٣مىمقٓ: دم ضمديثف َمٛم٣مىمغم ىمثغمة، واهتٚمف ص٣ميما 

 (.4/443( )يم٣ًمن 6/0161صمزرة( )ضم٣ٌمن 

 (.629زمـ صمرير اهلٚمداين: )فمٙمامء  زمـ حيٝمك زىمري٣م

 (.600)نمرزم٣مء/زمـ فم٣مئذ ايمْمرؿمقر إٞمديمز  زمـ حيٝمك زىمري٣م

 (.606اظمٙمؽ ايمثٗمٖمل أزمق حيٝمك )ازمـ ؾم٣مَمف( إٞمديمز)نمرزم٣مء/ زمـ فمٌد زمـ حيٝمك زىمري٣م

 (.628زمـ فمٌٝمد ايمدَمٝم٣مؿمل ايمزفمٖمراين: )فمٙمامء  زمـ حيٝمك زىمري٣م

 (.604زمـ رهم٣مفم٥م إٞمِم٣مري )نمرزم٣مء/ اهلل زمـ فمٌد زىمغم

 (.399زمـ ومٝمس إَمقي َمقٓهؿ )يقٞمس زىمغم

 (.511)يقٞمس (671زمـ حيٝمك إؽمٝمقؿمل )ت زىمغم

 (.57زَم٣مم فمـ فمْم٣مء )جمٜمقل وم٣ميمف ايمػمد حيٝمك( )ذيؾ

 (.510( )جمٜمقل ضم٣مل( )يقٞمس602زمـ َمٔم٣موي٥م احليَمل أزمق َمٔم٣موي٥م احلِمقراين )ت زمـ فمرايب زَمٔم٥م



762 
 

 (.09/79زَمؾ زمـ فمٚمرو ايمً٘مً٘مل )فم٣ًمىمر

 (.09/72زَمؾ زمـ فمٚمرو ايمٔمذري )جمٜمقل ضم٣مل()فم٣ًمىمر

 (.4/449( )يم٣ًمن4/261زَمٝمؾ زمـ ؽمامك زمـ ويمٝمد احلٛمٖمل)ضم٣مسمؿ

 (.09/81زٞم٣ٌمع زمـ ؽمالَمٝم٥م )يمف صح٥ٌم()فم٣ًمىمر

 (.674ايمرمحـ إهمريٗمل: )فمٙمامء  زمـ فمٌد زٞم٣ٌمع

 (.709زٞمجقيف زمـ أمحد زمـ زٞمجقيف أزمق زم٘مر )خم٤م

 (.2/437زٞمجل زمـ طم٣ميمد زمـ ضمقيرث ايمٗمرر )ضم٤م

 (.8/388زٞمد زمـ صمقن ايمُم٣مفمر )طمط

 (.4/208زمٌمي )ضم٣مسمؿ –زٞمٖمؾ زمـ زمحغم أو يٗم٣مل حيٝمك 

 (.09/86()فم٣ًمىمر2/430زٞم٘مؾ )جمٜمقل ضم٣مل()ضم٤م

 (.50زمـ فمقم ايمرومل )رومف/ زٞم٘مؾ

 (.4/431زهدم زمـ ضم٣مرث ايمٕمٖم٣مري:هق اظم٘مل اظمتٗمدم )يم٣ًمن

 (.4/208()ضم٣مسمؿ4/431زهدم زمـ ضم٣مرث اظم٘مل )ٓ ئمرف وم٣ميمف ايمذهٌل()يم٣ًمن

 (.3/629زهدم زمـ َمٕمرب اجلرَمل زمٌمي )ضم٤م

 (.4/034زهر زمـ أَمٝم٥م )ضم٤م

 ـ فمٌٝمداهلل زمـ يقؽمػ ايمذهقم.ايمزهراوي: فمٚمر زم

 (.4/205فمـ أيب زم٘مر ايمِمديؼ.)ضم٣مسمؿ -زهرة زمـ محٝمّم٥م ويٗم٣مل أزهر

 (.3/629زهرة زمـ ضمقي٥م ايمًٔمدي )ضم٤م

 (.358زهرة زمـ زهمر اظمٌمي )إرؾم٣مد/

 (.0377()سمخ4/205زهرة زمـ فمٚمرو ايمتٝمٚمل ضمج٣مزي )جمٜمقل ضم٣مل()ضم٣مسمؿ

 (.09/82()فم٣ًمىمر419()ؿم٤م2/433زهرة زمـ َمٔمٌد اظمٌمي ايمٗمرر )ضم٤م

 (.605زهغم إيقم فمـ ازمـ فم٣ٌمس )نمرزم٣مء/

 (.090()آصمري4/587زهغم زمـ أيب شم٣مزم٦م أزمق إزهر إفمٚمك ايمٔمٌز )وشمٗمف أزمق ضم٣مسمؿ وازمـ َمٔمكم ونمغممه٣م()ضم٣مسمؿ
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 (4/431زهغم زمـ إؽمح٣مق أزمق إؽمح٣مق ايمًٙمقرم )ؤمٝمػ وم٣ميمف ايمٛم٣ًمئل/ ووم٣مل ازمـ َمٔمكم: يمٝمس ذاك زمًمء()يم٣ًمن

 (.0363()سمخ4/587سمؿزهغم زمـ أصٌغ ايمٔم٣مَمري )ضم٣م

 (.09/99زهغم زمـ زمن )فم٣ًمىمر

 (.4/430زهغم زمـ شم٣مزم٦م إؽمدي إن مل ي٘مـ ازمـ أيب شم٣مزم٦م همٜمق )جمٜمقل()يم٣ًمن

 (.705زهغم زمـ ضمًـ أزمق ٞمٌم )خم٤م

 .(352)حتٖم٥م/ (4/582()ضم٣مسمؿ0304)سمخ)وم٣مل احل٣مهمظ: نمغم جمروح(  زهغم زمـ ضمٝم٣من فمـ ازمـ فم٣ٌمس 

 (.8/382()طمط696ٓ زمٟمس زمف وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل()ؽمٜمؿ زهغم زمـ ص٣ميما زمـ أمحد زمـ ضمٛمٌؾ )شمٗم٥م

 (.09/018()فم٣ًمىمر4/590()ضم٣مسمؿ4/430()شمٗم٥م وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()يم٣ًمن648زهغم زمـ فم٣ٌمد ايمرواد)ت

 (.4/436()يم٣ًمن8/652زهغم زمـ فمالء ايمٔمٌدي ايمٌٌمي )وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: أضم٣مديثف َمقوقفم٥م( )ضم٤م

 (.4/582()ضم٣مسمؿ0302)سمخزهغم زمـ فمٙمٗمٚم٥م ايمٌجقم فمـ ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ 

 (.09/000زهغم زمـ فمٚمرو زمـ َمرة اجلٜمٛمل )فم٣ًمىمر

زهغم زمـ ومٝمس ايمٌٙمقي ايمٌٌمي ويٗم٣مل اظمٌمي )يٗم٣مل : يمف صح٥ٌم وم٣ميمف ازمـ 

 (.516()يقٞمس4/582()ضم٣مسمؿ0366()سمخ09/006يقٞمس()فم٣ًمىمر

 (.4/436()يم٣ًمن4/582زهغم زمـ َم٣ميمؽ أزمق ايمقزاع ايمٛمٜمدي ايم٘مقدم )جمٜمقل ضم٣مل( )ضم٣مسمؿ

 (.4/436حمٚمد إيقم )ؤمٝمػ وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل()يم٣ًمن زهغم زمـ

 (.09/005زهغم زمـ حمٚمد زمـ ئمٗمقب أزمق طمغم اظمقصقم )فم٣ًمىمر

 (.8/382زهغم زمـ َمًٙمؿ أزمق فمقم ايمدوم٣مق )طمط

 (.09/065زهغم زمـ َميس ايمٖمزاري )فم٣ًمىمر

 (.4/436()يم٣ًمن4/582زهغم زمـ َمٛمٗمذ )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ

 (.513ُم٣مين )يقٞمسزمـ زوف احلٌٝم زمـ فمدي زوف

 (.4/550زي٣مد أزمق اظمخ٣مرق فمـ َمٔم٣موي٥م)ضم٣مسمؿ

 (.4/451()يم٣ًمن4/554زي٣مد أزمق زممم فمـ ضمًـ )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ

 (سمٗمدم ومٌٙمف.4/451زي٣مد أزمق ضم٣مسمؿ: هق َمقلم ازمـ َمًٔمقد )يم٣ًمن
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 (.0095()سمخ4/551زي٣مد أزمق رؾمٝمد اجلٛمدي فمـ فمٗم٥ٌم )جمٜمقل ضم٣مل()ويٗم٣مل أزمق رؾمديـ()ضم٣مسمؿ

 (.4/553د أزمق فمٌد اهلل فمـ ذيا )ضم٣مسمؿزي٣م

 (.4/554()ضم٣مسمؿ0642زي٣مد أزمق فمالء فمـ ضمًـ )سمخ

 (.4/450()يم٣ًمن0469زي٣مد أزمق فمامر )ه٣ميمؽ()وهق ازمـ َمٝمٚمقن()آصمري

 (.4/450زي٣مد أزمق فمٚمر زمٌمي فمـ أٞمس )ؤمٖمف حيٝمك ايمٗمْم٣من()يم٣ًمن

 (.4/451زي٣مد أزمق فمٚمرو زمٌمي )ؤمٖمف ازمـ َمٔمكم( )يم٣ًمن

 (.4/451( )يم٣ًمن4/550ٗمرر وايمد أيب َمٗمدام فمـ حمجـ )ضمديثف يمٝمس زم٣مظميضء وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ()ضم٣مسمؿزي٣مد أزمق هُم٣مم ايم

 (.4/450ؽمقد ايم٘مقدم ايمتامر فمـ صمٔمٖمر ايمِم٣مدق )يم٣ًمنإزي٣مد 

 (.4/554()ضم٣مسمؿ0623زي٣مد اجلٔمٖمل أزمق ٞمي فمـ أزمٝمف فمـ صمده )سمخ

 (.09/637زي٣مد ايمٗمرر اجلٚمحل )فم٣ًمىمر

 .-سمٗمدم-( يمٔمٙمف ازمـ ؽمٚمكم4/550اهلل زمـ فمٚمرو )ضم٣مسمؿ ٘مقش ايمٝمامين فمـ فمٌدايمزي٣مد 

 (.09/632زي٣مد اظمُمحيص ايم٘م٣مسم٤م)فم٣ًمىمر

 (.4/450زي٣مد اظمِمٖمر: هق ازمـ أيب فمثامن وهق )شمٗم٥م()يم٣ًمن

 (.0027()سمخ2/461زي٣مد زمـ أزم٣من فمـ ضمًـ )ضم٤م

 (.4/432زي٣مد زمـ أيب اظمٙمٝما اهلذرم )يمٝمس زم٣ميمٗمقي وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()يم٣ًمن

 (.4/562ؾمجٔمل ايم٘مقدم )ضم٣مسمؿزي٣مد زمـ أيب صمٔمد إ

 (.4/541()ضم٣مسمؿ2/464زي٣مد زمـ أيب ضمٌٝم٤م وفمٛمف وٚمرة زمـ فمٌد اهلل )ضم٤م

)َمؼموك وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل وىمذزمف  وهق ازمـ َمٝمٚمقن ايمثٗمٖمل زي٣مد زمـ أيب ضم٣ًمن ايمٛمٌْمل ايمقاؽمْمل

 (.09/047()فم٣ًمىمر4/433ؾمٔم٥ٌم()يم٣ًمن

 (.4/433ايمذهٌل()يم٣ًمنزي٣مد زمـ أيب ضمٖمِم٥م فمـ فم٘مرَم٥م )ٓ ئمرف وم٣ميمف 

 (.4/546)ضم٣مسمؿ ٔيتزي٣مد زمـ أيب زي٣مد أزمق ؾمٔمٝم٤م فمـ فم٘مرَم٥م هق ا

 (.358زي٣مد زمـ أيب زي٣مد أزمق هُم٣مم )وم٣مل احل٣مهمظ: ؤمٝمػ( )حتٖم٥م/

 (.4/546()ضم٣مسمؿ0097زي٣مد زمـ أيب زي٣مد فمـ أيب ضم٘مٝمؿ ونمغمه )سمخ
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 (.0610)سمخ(09/026زي٣مد زمـ أيب ؽمٖمٝم٣من : وهق ازمـ فمٌٝمد اهلل ويٗم٣مل ازمـ ؽمٚمٝم٥م )فم٣ًمىمر

أزمق فمثامن َمقلم َمِمٔم٤م )شمٗم٥م ٓ زمٟمس وم٣ميمف أزمق  –ويٗم٣مل اظمِمٖمر  –اظمٜمزول  -زي٣مد زمـ أيب فمثامن احلٛمٖمل ايم٘مقدم

 (.4/549ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ

 (.4/542زي٣مد زمـ أيب َمريؿ َمقلم فمثامن زمـ فمٖم٣من فمـ أيب َمقؽمك )جمٜمقل ضم٣مل()ضم٣مسمؿ

 (.4/538()ضم٣مسمؿ0628زي٣مد زمـ أيب ه٣مرون احلٛمٖمل ايم٘مقدم )سمخ

 (.8/380زمـ أيب يزيد ايمٗمٌمي )جمٜمقل ضم٣مل()طمط زي٣مد

 (.4/436يم٣ًمن)زي٣مد زمـ أزمٝمف إَمغم )واهـ( 

 (.6/0120زي٣مد زمـ أوزمر ضم٣مرشمل فمـ أيب هريرة )ضم٣ٌمن 

 (.0029()سمخ4/542زي٣مد زمـ شمقزم٣من فمـ أيب هريرة )ضم٣مسمؿ

 (.0074()سمخ4/562زي٣مد زمـ شمقر فمـ فمٚمر زمـ فمٌد ايمٔمزيز )ضم٣مسمؿ

 (.09/046()فم٣ًمىمر3/656ضم٣مرشم٥مايمتٚمٝمٚمل ايمدَمُمٗمل) ضم٤مزي٣مد زمـ صم٣مري٥م أو 

 (.4/434ايمِمٛمٔم٣مين)جمٜمقل وم٣ميمف أزمقضم٣مسمؿ(وروى فمٛمف اشمٛم٣من )يم٣ًمن -ويٗم٣مل: صمٝمؾ-زي٣مد زمـ صمٌؾ

 (.4/567زمـ فمٚمرو زمـ فمدي )يمف صح٥ٌم()ضم٣مسمؿ -ةطمدر :ويٗم٣مل-زي٣مد زمـ صمدرة 

 (.4/532زي٣مد زمـ صمراح فمـ أيب َمقؽمك )جمٜمقل ضم٣مل()ضم٣مسمؿ

 (.4/433 صمري)صمّٜمٙمف اخلْمٝم٤م()يم٣ًمنزي٣مد زمـ ضم٣مرث فمـ أيب

 (.0638زي٣مد زمـ ضم٣مرث فمـ أيب هريرة )يٛمٓمر()سمخ

 (.4/434زي٣مد زمـ ضم٣مرث فمـ فمٚمرو زمـ فم٣مص )يم٣ًمن

 (.09/042زي٣مد زمـ ضمٌٝم٤م اجلٜمٛمل )فم٣ًمىمر

 (.4/569زي٣مد زمـ ضمزن زمـ خم٣مرق ايمززمٝمدي )ضم٣مسمؿ

 (.2/409()ضم٤م4/569زي٣مد زمـ ضمِمكم أزمق صمٜمّمؿ )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ

 (.8/380()طمط748( )ك014()ىمؼ691ٓ زمٟمس زمف()ت :زي٣مد زمـ ضمٙمٝمؾ ايمتًؼمي أزمق ؽمٜمؾ )وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل

 (.09/036زي٣مد زمـ ضمٛمٓمٙم٥م )يمف صح٥ٌم وم٣ميمف ازمـ فم٣ًمىمر()فم٣ًمىمر

 (4/540زي٣مد زمـ دوهؿ فمـ ضمًـ وفم٘مرَم٥م )ضم٣مسمؿ
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 (.4/540زي٣مد زمـ راؾمد أزمق ؽمٖمٝم٣من اظم٘م٣مسم٤م اظمديٛمل )شمٗم٥م وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ()ضم٣مسمؿ

 (.4/546زمـ زاذان أزمق إؾمٜم٤م إفمقر ايمٛمخٔمل ىمقدم )ضم٣مسمؿ زي٣مد

 زي٣مد زمـ زيد: يٟميت دم ازمـ يزيد.

 (.4/544()ضم٣مسمؿ0612زي٣مد زمـ ؽمٔمد اظمدين إٞمِم٣مري )جمٜمقل ضم٣مل()سمخ

 (.4/433زي٣مد زمـ ؽمٖمٝم٣من فمـ أيب ؽمٙمٚم٥م )جمٜمقل وم٣ميمف ايمٌٝمٜمٗمل()يم٣ًمن

 (.8/638زي٣مد زمـ ؽم٘مـ ايمًٔمدي )ضم٤م

 (.4/543()ضم٣مسمؿ0618أيب ؽمٖمٝم٣من ايمزي٣مدي أزمق َمٕمغمة )سمخزي٣مد زمـ ؽمٙمؿ زمـ زي٣مد زمـ 

 (.4/544()ضم٣مسمؿ0614فمـ ازمـ َمًٔمقد )سمخ -زي٣مد زمـ ؽمٙمٝما ويٗم٣مل ؽمٙمٝمؿ

 (.4/433()يم٣ًمن4/545زي٣مد زمـ ؽمٚما ايمِمٛمٔم٣مين )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ

 (.0368زي٣مد زمـ ؽمٚمٝم٥م: )خميم()آصمري

 (.3/657زي٣مد زمـ ؽمٚمغم )ضم٤م

 (.749زي٣مد زمـ ؽمٜمؾ احل٣مرشمل: )ك 

 (.2/469زي٣مد زمـ ؽمقومف )ضم٤م

 (.4/543زي٣مد زمـ ؽمٝم٣مر ايم٘مٛم٣مين َمقٓهؿ )جمٜمقل ضم٣مل()ضم٣مسمؿ

 (.3/653زي٣مد زمـ ؽمٝمٚمكم ىمقش )ضم٤م

 (.2/463زي٣مد زمـ ؾمٝمخ ايمِمٛمٔم٣مين )ضم٤م

 (.09/050زي٣مد زمـ صخر اظمزي )جمٜمقل ضم٣مل()فم٣ًمىمر

 (.4/435)يم٣ًمن( ، ووم٣مل احل٣مهمظ: َمًتقرزي٣مد زمـ ؿم٣مرق فمـ أيب صمرول )ٓ ئمرف وم٣ميمف ايمذهٌل

 (.6/81()أصٌٜم٣من297زي٣مد زمـ ؿمٙمح٥م أزمق محزة إصٌٜم٣مين )ذىمر/

 (.4/435()يم٣ًمن4/530زي٣مد زمـ فم٣مَمر زمـ أيب أؽم٣مَم٥م زمـ فمٚمغم اهلذرم )يمٝمس زم٣ميمٗمقي وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ

 (.4/435()يم٣ًمن4/548زي٣مد زمـ فم٣ٌمد ايمٌٌمي )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ

 (.0664()سمخ٣4/548ميمف ازمـ َمٔمكم()ضم٣مسمؿزي٣مد زمـ فمٌد ايمرمحـ ايمٗمرر )شمٗم٥م وم

 (.09/054زي٣مد زمـ فمٌد اهلل إؽمقاري ايمٗمرر )فم٣ًمىمر
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 (.4/547()ضم٣مسمؿ0661زي٣مد زمـ فمٌد اهلل ايمٌٙمقي )سمخ

 (.09/055زي٣مد زمـ فمٌد اهلل ايمِم٣ٌمغ )فم٣ًمىمر

 (.4/435()يم٣ًمن4/542زي٣مد زمـ فمٌد اهلل ايمٛمخٔمل )جمٜمقل وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل()ضم٣مسمؿ

 (.0607()سمخ4/542ضمدير إؽمدي )ضم٣مسمؿزي٣مد زمـ فمٌد اهلل زمـ 

 (.4/435()يم٣ًمن8/639زي٣مد زمـ فمٌد اهلل زمـ طمزافمل اظمزين )ضم٤م

 (.2/469زي٣مد زمـ فمٌد اهلل زمـ رزمٝمع )ضم٤م

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من رصمالً هم٣موالً صم٣مَمٔم٣ًم 378زي٣مد زمـ فمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ زي٣مد إٞمِم٣مري أزمق فمٌد اهلل إٞمديمز )ت

 (.340ؾمٝم٣مء َمـ ايمٔمٙمؿ.. وأشمٛمك فمٙمٝمف ازمـ َمٕمٝم٧م ونمغمه( )صف/يم٘مؾ همّمٝمٙم٥م يُم٣مرك دم أ

( )ومل ي٘مـ فمٛمده ىمٌغم فمٙمؿ. وم٣ميمف ازمـ 341زي٣مد زمـ فمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ زي٣مد ايمداطمؾ زم٣مٕٞمديمس أزمق فمٌد اهلل ايمٗمرؿمٌل )ت

 (.341ضمٝم٣من( )صف/

 (.346)صف/زي٣مد زمـ فمٌد اهلل زمـ وردان إٞمديمز أزمق طم٣ميمد فمٛمف أزمق فمقم زمـ ؽم٘مرة ونمغمه 

 (.4/542()ضم٣مسمؿ0602زي٣مد زمـ فمٌد اهلل فمـ أيب زمـ ىمٔم٤م )سمخ

 (.4/542زي٣مد زمـ فمٌد اهلل فمـ أم هالل )ضم٣مسمؿ

 .-سمٗمدم –زي٣مد زمـ فمٌٝمد : هق ازمـ أيب ؽمٖمٝم٣من 

 (.09/059زي٣مد زمـ فمٌٝمد اهلل زمـ فمٌد اهلل احل٣مرشمل )فم٣ًمىمر

 (.4/435()يم٣ًمن4/549زي٣مد زمـ فمٌٝمدة ايم٘مقدم )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ

 (.4/432()يم٣ًمن4/549زي٣مد زمـ فمثامن فمـ فم٣ٌمد )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ

 (.4/531()ضم٣مسمؿ0644زي٣مد زمـ فمدي فمـ ازمـ َمًٔمقد )سمخ

 (.2/463زي٣مد زمـ فمراق )ضم٤م

 (.4/531زي٣مد زمـ فمرهمج٥م فمـ فمٌد اهلل زمـ ززمغم )ضم٣مسمؿ

 (.4/530زي٣مد زمـ فمْمٝم٥م ايمٌحراين )ضم٣مسمؿ

 (.4/531()ضم٣مسمؿزي٣مد زمـ فمٗم٥ٌم احلرر )جمٜمقل ضم٣مل

 (.4/530ني )شمٗم٥م وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿايمزي٣مد زمـ فمقم ايمرازي 



768 
 

 (.4/549()ضم٣مسمؿ0641زي٣مد زمـ فمٚمرو أزمق ؽمح٣مزم٥م فمـ ؾمٔمٝم٤م زمـ حمٚمد )سمخ

 (.4/432()يم٣ًمن4/531زي٣مد زمـ فمٚمرو أزمق فمٚمرو ايمٗمرر ايمٖمٜمري )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ

 (.2/462زي٣مد زمـ فمٚمرو زمـ هٛمد اجلٚمقم)ضم٤م

 (.4/531()ضم٣مسمؿ0642()سمخ2/467فمٚمغمة ايمِمددم )ضم٤م ـزمزي٣مد 

 (.4/531()ضم٣مسمؿ0631()سمخ09/600زي٣مد زمـ فمٝم٣مض إؾمٔمري )ومٝمؾ يمف صح٥ٌم()فم٣ًمىمر

 (.321زي٣مد زمـ همٝم٣مض )وم٣مل احل٣مهمظ دم ؽمٛمد هذا همٝمف: رصم٣ميمف شمٗم٣مت( )حتٖم٥م/

 زي٣مد زمـ وم٣مئد زمـ زي٣مد زمـ أيب هٛمد ايمداري فمـ أزمٝمف .

 (.4/432()يم٣ًمن4/534أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ زي٣مد زمـ ىمثغم فمـ فمقم )جمٜمقل وم٣مل

 (.4/548()ضم٣مسمؿ0629زي٣مد زمـ ٓضمؼ اظمح٣مريب ايم٘مقدم )سمخ

 (.4/534زي٣مد زمـ يمٌٝمد فمـ ذيا )ضم٣مسمؿ

 (.4/432()يم٣ًمن4/534زي٣مد زمـ َم٣ميمؽ فمـ ازمـ َمًٔمقد )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ

 (.4/535زي٣مد زمـ َم٣ميمؽ فمـ وازمِم٥م )جمٜمقل ضم٣مل()ضم٣مسمؿ

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمٔمتٛمٝم٣مً زم٣محلدي٧م وروايتف 562زمـ ؽمٙمٝمامن ايمتجٝمٌل أزمق فمٚمرو إٞمديمز )تزي٣مد زمـ حمٚمد زمـ أمحد 

 (.344ىمثغم اجلٚمع يمف، فُمٛمل زمٙمٗم٣مء ايمُمٝمقخ وايمًامع َمٛمٜمؿ..( )صف/

 (.298زي٣مد زمـ حمٚمد زمـ زي٣مد زمـ هٝمثؿ أزمق فم٣ٌمس اخلرصم٣مين )ذىمر

 (.2/440زي٣مد زمـ حمٚمد زمـ زيد زمـ فمٌد اهلل ايمٔمٚمري )ضم٤م

 (.4/432زي٣مد زمـ حمٚمد ؾمٝمخ يمٝم٧م )َمٛم٘مر احلدي٧م وم٣ميمف ايمٛم٣ًمئل()يم٣ًمن

 (.0657()سمخ4/532زي٣مد زمـ َمًٙمؿ فمـ فمٚمر زمـ فمٌد ايمٔمزيز )ضم٣مسمؿ

 (.4/534()ضم٣مسمؿ3/659زي٣مد زمـ َمْمر ايمٔمدوي )جمٜمقل ضم٣مل()ضم٤م

 (.09/643()فم٣ًمىمر4/432زي٣مد زمـ َمٔم٣موي٥م زمـ يزيد زمـ فمٚمر إَمقي ايمٗمرر )جمٜمقل ضم٣مل()يم٣ًمن

 (.4/537َمٗمْمع فمـ ضمًكم زمـ فمقم )ضم٣مسمؿزي٣مد زمـ 

 (.4/534زي٣مد زمـ َمٙمٗمط فمـ أيب هريرة )ضم٣مسمؿ

 (.4/432سمٗمدم دم ازمـ َم٣ميمؽ)يم٣ًمن –زي٣مد زمـ َمٙمٝمؽ أزمق ؽم٘مٝمٛم٥م : هق ازمـ َم٣ميمؽ فمـ وازمِم٥م 
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 (.4/437زي٣مد زمـ َمٛمذر ايمْم٣مئل: صقازمف َمٛمذر زمـ زي٣مد )يم٣ًمن

 .(320)حتٖم٥م/ (4/437رون ونمغمه()يم٣ًمنزي٣مد زمـ َمٝمٚمقن ايمثٗمٖمل ايمٖم٣مىمٜمل أزمق فمامر )ىمذزمف يزيد زمـ ه٣م

 (.622()سمخ4/538ٞمٌم ايمقادي )ؾمٝمخ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ زمـ زي٣مد

 (.09/636٘مقدم )جمٜمقل ضم٣مل()فم٣ًمىمرايمزي٣مد زمـ ٞمي أزمق إوزمر 

 (.0625()سمخ4/537زي٣مد زمـ ٞمي أزمق ٞمي فمـ حمٚمد زمـ فمقم )جمٜمقل ضم٣مل()ضم٣مسمؿ 

 (.4/538)ضم٣مسمؿزي٣مد زمـ ٞمي ايمْمرؽمقد وفمٛمف أزمق ضم٣مسمؿ 

 (.6/462()أصٌٜم٣من292زي٣مد زمـ هُم٣مم زمـ صمٔمٖمر ايمٌزار )وشمٗمف أزمق ٞمٔمٝمؿ()ذىمر

 (.4/439()يم٣ًمن4/539زي٣مد زمـ يزيد ايمزي٣مدي )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ

 (.0339()سمخ4/409زي٣مد زمـ يزيد أو زيد زمـ َمرزمع إٞمِم٣مري )ضم٣مسمؿ

 (.4/539()ضم٣مسمؿ0671زي٣مد زمـ يزيد فمـ فمقم )سمخ

 (.4/456ٓ أدري َمـ هق وم٣ميمف ازمـ ضم٣ٌمن()يم٣ًمنزي٣مد فمـ زر )

 (.09/638زي٣مد فمـ فمٚمر زمـ فمٌد ايمٔمزيز )فم٣ًمىمر

 (.4/550زي٣مد َمقلم ازمـ َمًٔمقد )ضم٣مسمؿ

 (.4/553زي٣مد َمقلم ايمٗمرر فمـ َمٔم٣موي٥م زمـ ومرة )ضم٣مسمؿ

 (.4/451زي٣مد َمقلم زمٛمل خمزوم فمـ فمثامن و أيب هريرة )ٓ رء وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم()يم٣ًمن

 (.4/551أيب زم٘مر)ضم٣مسمؿزي٣مد َمقلم دراج فمـ 

 (.4/551()ضم٣مسمؿ0613زي٣مد َمقلم ؽمٔمد ص٣مضم٤م اظمِم٣مضمػ فمـ ازمـ فم٣ٌمس )سمخ

 (.4/556زي٣مد َمقلم فمٌد اهلل زمـ فم٣مَمر )ضم٣مسمؿ

 (.4/451زي٣مد َمقلم فمٌٝمد زمـ فمٚمغم فمـ ازمـ َمًٔمقد )جمٜمقل ضم٣مل()يم٣ًمن

 (.0634)سمخ(جمٜمقل ضم٣مل)زي٣مد َمقلم ومٝمس فمـ فم٘مرَم٥م 

 -)هق اظمِمٖمر ايمذي ومٌٙمف وهق ازمـ وهق ازمـ أيب فمثامن صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ َمرؽمالً زي٣مد َمقلم َمٔمٝمٗمٝم٤م َمٌمي فمـ ايمٛمٌل 

 (.4/456شمٗم٥م()يم٣ًمن

 (.518( )جمٜمقل ضم٣مل( )يقٞمس051زمـ أيب محرة ايمٙمخٚمل )ت زي٣مد
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 (.515زمـ حيٚمد ايمُمٔم٣ٌمين )يقٞمس زمـ ذري زمـ أٞمٔمؿ زي٣مد

 (.508صمٜمقر ايمٙمخٚمل )صح٣ميب وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( )يقٞمس زمـ زمـ شمٔمٙم٥ٌم زي٣مد

 (.512زمـ خم٣مرق ايمززمٝمدي )يقٞمس زمـ صمزء زي٣مد

 (.602اهلل ؾمٌْمقن )نمرزم٣مء/ ايمرمحـ إٞمديمز أزمق فمٌد زمـ فمٌد زمـ زي٣مد ايمرمحـ زمـ فمٌد زي٣مد

 (.500زمـ َمريا اخلقٓين )جمٜمقل ضم٣مل( )يقٞمس زي٣مد

 (.506( )يقٞمس655زمـ َمٔمعم ايمًخقي )ت زي٣مد

 (.504زمـ ٞم٣مهمع ايمتجٝمٌل اظمٌمي )جمٜمقل ضم٣مل( )يقٞمس زي٣مد

 (.503زمـ ٞمٚمران ايمٗمٌيض )يقٞمس زي٣مد

 (.505زمـ َمٔمدي٘مرب ايمززم٣مدي زم٣ميم٣ٌمء هق ايمذي ؽمٌؼ زم٣ميمٝم٣مء ايمزي٣مدي )يقٞمس زمـ يزيد زي٣مد

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمـ أهؾ ايمٔمٙمؿ زم٣مٔداب 305زي٣مدة اهلل زمـ فمقم زمـ ضمًكم ايمتٚمٝمٚمل ايمْمٌٛمل أزمق َمي ايمٗمرؿمٌل )ت

 (.347وايمٙمٕم٣مت..( )صف/

 (.607زمـ ضم٣مرث أَمغم اظمٕمرب)نمرزم٣مء/ رزمٝمٔم٥مزمـ  زمـ إزمراهٝمؿ زي٣مدة

 (.507زمـ شمٔمٙم٥ٌم ايمٌٙمقي )يقٞمس زي٣مدة

 فمـ أيب هريرة وهق ازمـ ضم٣مرث )سمٗمدم وهق جمٜمقل(. -ويٗم٣مل ازمـ أيب اظمٕمغمة -زي٣مدر زمـ َمٕمغمة أزمق اظمٕمغمة

 (.4/578زيد أزمق محزة )ضم٣مسمؿ 

 (.4/577()ضم٣مسمؿ0403زيد أزمق رصم٣مء إمحز )سمخ

 (.4/577ـ فمٌد ايمرمحـ )ضم٣مسمؿزيد أزمق ص٣ميما ايمٔمجقم فم

 (.4/578زيد أزمق فمٌد ايمقاضمد فمـ ؽمٔمٝمد زمـ َمًٝم٤م )ضم٣مسمؿ

 (.4/425زيد أزمق فمٚمر فمـ أٞمس )وم٣مل ايمٌخ٣مري: ؽم٘متقا فمٛمف()يم٣ًمن

 (.0434()سمخ4/572زيد أزمق فمٚمرو فمـ أم ضمٝم٣من )ضم٣مسمؿ

 (.4/577زيد أزمق ه٣مؾمؿ َمقلم زممم فمـ َم٣ميمؽ زمـ ي٣ًمر )ضم٣مسمؿ

 (.4/572)صح٣ميب()ضم٣مسمؿ -َمٜمٙمٜمؾوهق ازمـ  -أو اخلغم –زيد اخلٝمؾ 

 (.4/577()ضم٣مسمؿ0461زيد ايمناج فمـ أيب جمٙمز )سمخ
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 (.4/425زيد ايمًٙمٚمل فمـ أيب صمٔمٖمر )وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: جمٜمقل()يم٣ًمن

 (.4/578()ضم٣مسمؿ0451زيد اظمح٣مريب ايمٛمخٔمل )سمخ

 ( 09/656زيد زمـ ازمراهٝمؿ زمـ ضمًكم أزمق ضمًكم زمـ أيب ايمٛمجقد ايمٖمٗمٝم٥م )فم٣ًمىمر 

 (.4/454خل٣مرصمل )يم٣ًمنزيد زمـ أيب أٞمٝم٥ًم ا

 (.0685( )سمخ4/553زيد زمـ أيب أوذم فمـ ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ )يمف صح٥ٌم وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ

 (.4/527()ضم٣مسمؿ0436زيد زمـ أيب فمٌس زمـ صمػم إٞمِم٣مري )سمخ

 (.4/424()يم٣ًمن716()ذىمر4/574زيد زمـ أيب َمقؽمك َمقلم فمْم٣مء )وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: ٓ أفمرهمف()ضم٣مسمؿ

 (.4/423ٞمٔمٝمؿ: هق ازمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ أيب ٞمٔمٝمؿ  )يم٣ًمنزيد زمـ أيب 

 زيد زمـ أيب ه٣مؾمؿ ايمٔمٙمقي: هق ازمـ صمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ فمقم.

 (.8/337زيد زمـ أيب يزيد ايمٗمٌمي )سمٗمدم دم زي٣مد()طمط

 (.09/650زيد زمـ أمحد زمـ فمٌٝمد اظم٣مهر )فم٣ًمىمر

 (.09/656زيد زمـ أمحد زمـ فمقم أزمق فمالء ايمِمقري )فم٣ًمىمر

 (.4/552()ضم٣مسمؿ2/404ؽمٔمٝمد زمـ َمًٝم٤م )ضم٤م زيد زمـ أطمٛمس فمـ

 (.5/93زيد زمـ أؽم٣مَم٥م زمـ فمٚمغم اهلذرم )ؽمغم

 (.4/552()ضم٣مسمؿ0690زيد زمـ إؽمح٣مق فمـ حمٚمد زمـ ىمٔم٤م )جمٜمقل ضم٣مل( )سمخ

 (.4/553زيد زمـ أؽمٙمؿ زمـ شمٔمٙم٥ٌم زمـ فمدي إٞمِم٣مري )صح٣ميب زمدري()ضم٣مسمؿ 

 (.8/337()طمط4/553()ضم٣مسمؿ8/656زمق ضم٣مسمؿ()ضم٤مزيد زمـ إؽمامفمٝمؾ ايمِم٣مئغ أزمق ضمًـ ايمٌٕمدادي )حمٙمف ايمِمدق وم٣ميمف أ

 (.4/456زيد زمـ أَمغمك: يٟميت دم ازمـ ضمًـ )يم٣ًمن

 (.982زيد زمـ زمخؼمي )جمٜمقل()آصمري

 (.4/454()يم٣ًمن4/557()ضم٣مسمؿ536()شمٗم٥م وم٣ميمف أزمق زرفم٥م()ت636زيد زمـ زممم أزمق زممم احليَمل )ت

 (.4/454)ؤمٖمف إزدي()يم٣ًمن -زيد زمـ زم٘مر اجلقزي أو اجلزري

 (.4/557زيد زمـ زم٘مر زمـ طمٛمٝمس )ٓ زمٟمس زمف وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ 

 (.4/557()ضم٣مسمؿ0695زيد زمـ زم٘مر َمٌمي )سمخ
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 (.4/669()أصٌٜم٣من710زيد زمـ زمٛمدار زمـ زيد أزمق صمٔمٖمر ايمٛمخ٣مين إصٌٜم٣مين )ذىمر/

 (.4/453فمـ أيب َمٛمذر )وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: جمٜمقٓن()يم٣ًمن -ويٗم٣مل زي٣مد -ويٗم٣مل شمٔمٙم٤م –زيد زمـ سمٕمٙم٤م 

 (.8/650زمـ متٝمؿ زمـ حيٝمك زمـ ضمٖمص )ضم٤مزيد 

 (.4/048زيد زمـ شمٔمٙم٥ٌم زمـ فمٌد رزمف اخلزرصمل )ضم٤م

 (.0692()سمخ4/558زيد زمـ شمقب فمـ فمقم )ضم٣مسمؿ

 (.4/453()يم٣ًمن4/031زيد زمـ صم٣مري٥م فمـ أٞمس )وم٣مل إزدي: َمٛم٘مر احلدي٧م()ضم٤م

 (.09/430زيد زمـ صمٌٙم٥م ايمٌٌمي )فم٣ًمىمر

 (.4/453()يم٣ًمن4/559ف أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿزيد زمـ صم٣ًمس فمـ حمٚمد زمـ ضمٛمٖمٝم٥م )جمٜمقل وم٣ميم

 زيد زمـ صمٔمٖمر ايمٔمٙمقي: هق زيد زمـ صمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ فمقم.

 (.8/350()طمط338زيد زمـ صمٔمٖمر زمـ ضمًكم ايمٔمٙمقي )ت

زيد زمـ صمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ فمقم احلًٝمٛمل أزمق وم٣مؽمؿ ايمٔمٙمقي ايم٘مقدم ازمـ أيب ه٣مؾمؿ ايمزيدي ؾمٝمخ يمٙمٌٝمٜمٗمل وإزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد 

 (.58ايمٔمٙمقي. )إحت٣مف/

 (.0682()سمخ4/521إود ايمٔمٚمري )يمف صح٥ٌم وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ –زيد زمـ ضم٣مرشم٥م ويٗم٣مل صم٣مري٥م 

 (.4/453زيد زمـ ضم٣ٌمب اظمدين )خي٣ميمػ دم ضمديثف وم٣ميمف ازمـ ضم٣ٌمن ووم٣مل ايمٛم٣ٌميت: همٝمف ٞمٓمر()يم٣ًمن

ٔم٥م فمـ ؾمٝمقخ َمٌم زيد زمـ ضمٌٝم٤م زمـ ؽمالَم٥م ايمٗمّم٣مفمل أزمق فمٚمرو اإلؽم٘مٛمدراين )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣مٞم٦م فمٛمده رواي٥م واؽم

 (.348وايمُم٣مم واحلج٣مز وايمٝمٚمـ... ذىمر ذيمؽ ىمٙمف ازمـ طمزرج( )صف/

زيد زمـ ضمريًم إهقازي )جمٜمقل ضم٣مل وم٣ميمف ازمـ ومْم٣من ووم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن: رزمام أطمْمٟم ومٙم٦م : روى فمٛمف مجع نمٖمغم َمـ إئٚم٥م 

 (.6/0125()ضم٣ٌمن4/453()يم٣ًمن4/520ونمغمهؿ ىمٟممحد وازمـ َمٔمكم وازمـ َمٜمدي ونمغمهؿ()ضم٣مسمؿ

 (.4/455زمـ ضمًـ اظمٌمي فمـ َم٣ميمؽ زمٚمٛم٣مىمغم)ٓ يدري َمـ هق وم٣ميمف ايمذهٌل()يم٣ًمن زيد

 (.4/455زيد زمـ ضمًـ زمـ أؽم٣مَم٥م زمـ زيد زمـ ضم٣مرشم٥م ايم٘مٙمٌل فمـ أزمٝمف )يم٣ًمن

 (.766ًٛمل )خم٤ماحلزيد زمـ ضمًـ زمـ زيد زمـ ضمًـ أزمق وم٣مؽمؿ 

 (.708زيد زمـ ضمًـ زمـ زيد زمـ ضمًـ أزمق حمٚمد اهلروي )خم٤م

 (.704ًٛمل ايمْمػمي )خم٤ماحلـ ضمًـ أزمق وم٣مؽمؿ زيد زمـ ضمًـ زمـ حمٚمد زم
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 (.4/521زيد زمـ ضمًـ فمـ ايمٔمالء)ضم٣مسمؿ

 (.695زيد زمـ ضمًكم زمـ داود زمـ فمقم احلًٝمٛمل ايمٔمٙمقي )ٞمٝم٣ًمزمقر/

 (.524زيد زمـ ضمًكم زمـ فمٝمًك زمـ زيد )ومط

 (.4/457زيد زمـ مح٣مد زمـ ؽمٙمٚم٥م زمـ ديٛم٣مر ايمٌٌمي )جمٜمقل أو ٓ وصمقد يمف()يم٣ًمن

 (.4/615()أصٌٜم٣من711مح٣مد ايمذهقم )جمٜمقل ضم٣مل()ذىمر زيد زمـ طمرؾم٥م زمـ زيد زمـ

 (.4/526()ضم٣مسمؿ0418زيد زمـ طمٙمٝمدة ايمُمٝم٣ٌمين )سمخ

 .(444)صمر  (715)خم٤م ايمٔمٚمراين زيد زمـ طمٙمٝمٖم٥م زمـ ؽمٙمٝمؾ زمـ حمٚمد أزمق َمٛمِمقر ايمٔمٚمري

 (.0419()سمخ4/524زيد زمـ دارة َمقلم فمثامن )ضم٣مسمؿ

 (.4/526زيد زمـ دسمٛم٥م )صح٣ميب()ضم٣مسمؿ

 (.4/524در زمـ فمٌٝمد إزمرص )ضم٣مسمؿزيد زمـ دشم٣مر زمـ زم

 (.8/351()طمط4/457هـ()يم٣ًمنازيد زمـ رهم٣مفم٥م أزمق طمغم اهل٣مؾمٚمل: هق ازمـ فمٌد اهلل يٟميت وهق )و

 (4/524)ضم٣مسمؿ (4/458)يم٣ًمن زري)وشمٗمف أمحد وأزمق داود وؤمٖمف ايمدارومْمٛمل وايمٛم٣ًمئل(اجلزيد زمـ رهمٝمع 

 (.6/0170)ضم٣ٌمن

 (.4/523()ضم٣مسمؿ0466ؿ()سمخزيد زمـ ؽم٣مئ٤م أزمق ؽم٣مئ٤م )صدوق وم٣ميمف أزمق ضم٣مسم

 (.4/458زيد زمـ ؽم٣ممل )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()يم٣ًمن

 (.0407()سمخ4/523زيد زمـ ؽمٔمد اهلٚمداين فمـ ضمٖمِم٥م )ضم٣مسمؿ

 .(326)حتٖم٥م/ (4/458)يم٣ًمن، وفمٛمف هٛم٣مد ايمٛمًٖمل )ٓئمرف وم٣ميمف احل٣مهمظ( زيد زمـ ؽمٔمد زمـ حمٚمد 

 (.4/458زيد زمـ ؽمٔمٝمد ايمقاؽمْمل )اهتٚمف ايمذهٌل()يم٣ًمن 

 (.4/459ؽم٘مـ )ؤمٖمف إزدي()يم٣ًمنزيد زمـ 

 (.0409( )سمخ4/523زيد زمـ ؽمقيد ايمروم٣مر )جمٜمقل ضم٣مل()ضم٣مسمؿ

 (.0464()سمخ4/523َمرؽمؾ)جمٜمقل ضم٣مل()ضم٣مسمؿ –فمـ ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  –٥م ضمزيد زمـ ذاصم٥م ويٗم٣مل ذا

 (.4/459()يم٣ًمن4/525زيد زمـ ص٣ميما إؽمدي )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ

 (.4/459()يم٣ًمن4/525فمـ فمٗم٥ٌم )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ -ويٗم٣مل صٌحل  –زيد زمـ صٌٝما 
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 (.324زيد زمـ صٙم٦م فمـ أيب زم٘مر )وم٣مل احل٣مهمظ دم ؽمٛمد هذا همٝمف: رصم٣ميمف شمٗم٣مت( )حتٖم٥م/

()آصمري 4/525()ضم٣مسمؿ0465زيد زمـ صقضم٣من ايمٔمٌدي أزمق ؽمٙمٝمامن ايم٘مقدم )جمٜمقل ضم٣مل()سمخ

 (.4/565()ؽمغم8/349()طمط093

 (.4/525( )ضم٣مسمؿ0467ٚمل )ٓ زمٟمس زمف وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()سمخزيد زمـ ؿمٙمح٥م ايمتٝم

 (.58زيد زمـ فمٌثر ايمززمٝمدي فمـ ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ )جمٜمقل وم٣ميمف اخلْمٝم٤م()ذيؾ

 (.760زيد زمـ فمٌد اجل٣ٌمر أزمق ؽمٜمؾ إزمٝمقري )خم٤م

 (.701زيد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ محدان زمـ حمٚمد أزمق ضمًـ ايمٛمٌموي )خم٤م

زمـ أؽمٙمؿ فمـ أزمٝمف )َمٛم٘مر احلدي٧م وم٣ميمف ايمٌخ٣مري ووم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ يمٝمس زم٣ميمٗمقي ؤمٝمػ  زيد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ زيد

 (.4/527()ضم٣مسمؿ4/421احلدي٧م()يم٣ًمن

 (.0445()سمخ4/527زيد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ ؽمٔمٝمد زمـ زيد ايمٔمدوي ايمٗمرر )ضم٣مسمؿ

 (.715زيد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ ايمٗمردود )ذىمر

 (.2/404( )ضم٤م4/527()ضم٣مسمؿ0443ٞمِم٣مري فمـ إفمرج )سمخزيد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ َمٔمٚمر إ

 (.4/421()يم٣ًمنلزيد زمـ فمٌد ايمرمحـ فمـ أيب ٞمٔمٝمؿ اظمدين )جمٜمق

 (.4/421()يم٣ًمن4/527زيد زمـ فمٌد ايمرمحـ فمـ فمٚمرو زمـ ؾمٔمٝم٤م )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ

 (.2/402زيد زمـ فمٌد اهلل زمـ أيب إؽمح٣مق )ضم٤م

 (.0446()سمخ4/522ؿزيد زمـ فمٌد اهلل زمـ أيب أَمٝم٥م )ضم٣مسم

 (.09/338زيد زمـ فمٌد اهلل زمـ أيب َمٙمٝم٘م٥م ايمٌٌمي ايمٗمرر )فم٣ًمىمر

 (.4/522()ضم٣مسمؿ0444زيد زمـ فمٌد اهلل زمـ محٝمد زمـ زيد أزمق محٝمد إٞمِم٣مري )جمٜمقل ضم٣مل()سمخ 

 (.4/522()ضم٣مسمؿ3/632زيد زمـ فمٌد اهلل زمـ طمٙمٝمدة ايمُمٝم٣ٌمين )ضم٤م

 (.4/522()ضم٣مسمؿ0683ؿ وفمٛمف ضمًـ )يمف صح٥ٌم وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()سمخزيد زمـ فمٌد اهلل فمٛمف ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙم

 (.707زيد زمـ فمٌد ايمقه٣مب زمـ حمٚمد أزمق ؿم٣مهر إردؽمت٣مين )خم٤م

 (.706زيد زمـ فمٌٝمد اهلل زمـ أمحد زمـ حمٚمد أزمق حمٚمد اجلقري )خم٤م

 (.09/351زيد زمـ فمٌٝمدة اخلزرصمل )صح٣ميب ازمـ صح٣ميب()فم٣ًمىمر
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 (.4/421()يم٣ًمن4/571)ضم٣مسمؿزيد زمـ فمٖمٝمػ )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ(

 (.4/529زيد زمـ فمٗمٝمؾ أزمق فمٗمٝمؾ ايمٌٌمي )ضم٣مسمؿ

 (.8/650زيد زمـ فمقم زمـ أيب أؽم٣مَم٥م ايمٛمخٔمل )ضم٤م

 (.761زيد زمـ فمقم زمـ أمحد أزمق اظم٘م٣مرم ايمٌخ٣مري )خم٤م

 (.8/339زيد زمـ فمقم زمـ أمحد أزمق وم٣مؽمؿ اظمٗمرش )صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م()طمط

 (.09/381)فم٣ًمىمرزيد زمـ فمقم زمـ زيد ايمدوضمل ايمًٙمٚمل 

 (.09/380زيد زمـ فمقم زمـ فمٌد اهلل ايمٖمًقي ايمٙمٕمقي )فم٣ًمىمر

 ( 717ًٝمٛمل ) خم٤م احلزيد زمـ فمقم زمـ حمٚمد زمـ حيٝمك أزمق ئمقم 

 (.733()ك458زيد زمـ فمقم زمـ يقٞمس اخلزافمل )وشمٗمف اجلزري()ت

 (.713زيد زمـ فمٚمر زمـ أمحد زمـ فمٚمر أزمق وم٣مؽمؿ )ذىمر

 (4/528()ضم٣مسمؿ٣09/386مىمرزيد زمـ فمٚمر زمـ طمْم٣مب زمـ أم ىمٙمثقم )فمً

زيد زمـ فمقف أزمق رزمٝمٔم٥م ايمٌٌمي يمٗمٌف همٜمد )وم٣مل ايمٖمالس : َمؼموك وؤمٖمف ايمدراومْمٛمل وازمـ َمديٛمل واهتٚمف أزمق زرفم٥م زمنوم٥م 

 (4/571( )ضم٣مسمؿ4/620نمغمه ، ودم رواي٥م أن ازمـ َمديٛمل وم٣مل : ىمذاب( )يم٣ًمن و احلدي٧م ووم٣مل ايمٌخ٣مري : سمرىمف فمقمُّ 

 .(323)حتٖم٥م/

 (.4/420ٌمي )سم٘مٙمؿ همٝمف أيقب ايمًختٝم٣مين()يم٣ًمنزيد زمـ فمٝم٣مض ايمٌ

 (.4/529زيد زمـ فمٝمًك ايمٔمٙمقي )ضم٣مسمؿ

 (.692زيد زمـ فمٝمًك زمـ صمٔمٖمر زمـ َمٜمدي ايم٘مقدم )ٞمٝم٣ًمزمقر/

 (.4/462زيد زمـ ىمٔم٤م زمـ فمجرة )يمٝمس زمثٗم٥م وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم()يم٣ًمن

 (.8/339زيد زمـ حمٚمد زمـ صمٔمٖمر زمـ َم٣ٌمرك ايم٘مقدم )صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م()طمط

 (.561()يقٞمس4/426()يمٝمس زم٣ميمٗمقي وم٣ميمف ازمـ يقٞمس()يم٣ًمن442زمـ طمٙمػ اظمٌمي ايم٣ًمَمل )ت زيد زمـ حمٚمد

 (.718زيد زمـ حمٚمد زمـ طمٝمثٚم٥م زمـ حمٚمد أزمق ؽمٔمد ايمتٚمٝمٚمل )خم٤م

 زيد زمـ حمٚمد زمـ ـمٖمر ايمٔمٙمقي: اؽمؿ صمده: اظمٓمٖمر.

 (.4/424()يم٣ًمنوم٣مل احل٣مهمظ: صمرى دم ؽمٛمد جمٜمقل اظمتـ َمقوقعزيد زمـ حمٚمد زمـ فمقم )
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( )وم٣مل ايمٖم٣مرد: ايمًٝمد ايمٔم٣مزمد ؽمٚمع ايم٘مثغم، ووم٣مل فمقم 313ايمٖم٣مزي )ت ًٝمٛملاحلحمٚمد زمـ َمٓمٖمر زمـ حمٚمد أزمق ؽمٔمد زيد زمـ 

 (.712)خم٤م (6/506( )يم٣ٌمب إٞم٣ًمب 448( )سم٣مريخ زمٝمٜمؼ 59ايمٌٝمٜمٗمل: يمف أؽم٣مٞمٝمد وروي٣مت ىمثغمة صمدًا( )إحت٣مف

 (.2/408زيد زمـ خم٣مرق )ضم٤م

 (.4/424فمٛمف ضمًـ )شمٗم٥م()يم٣ًمنزيد زمـ َمرة:وهق ازمـ أيب يمٝمعم أزمق َمٔمعم 

 (.4/576زيد زمـ َمٔم٣موي٥م ايمٗمرئمل فمٛمف ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ)ضم٣مسمؿ

 (.4/424()يم٣ًمن388زيد زمـ َمٔم٣موي٥م ايم٘مقدم ايمٔمٌز)وشمٗمف ايمٔمجقم()فم٨م

 (.3/651زيد زمـ َمٔمعم )ضم٤م

 (.4/576زيد زمـ َمٜم٣مصمر زمـ ومٛمٖمذ فمـ فمٚمرو )ضم٣مسمؿ

 (.401()ؿم٤م8/338روزي )جمٜمقل ضم٣مل()طمطزيد زمـ َمٜمتدي زمـ حيٝمك زمـ ؽمٙمٝمامن أزمق ضمٌٝم٤م اظم

 (.09/507()فم٣ًمىمر4/030زيد زمـ َمٜمٙمٜمؾ ايمْم٣مئل )صح٣ميب()ضم٤م

 (4/424زيد زمـ ٞم٣مهمع اظمٌمي )ٓ أفمرهمف وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل()يم٣ًمن

 (.8/338( )صدوق وم٣ميمف ص٣ميما صمزره()طمط714زيد زمـ ٞمُمٝمط زمـ ؽمٔمٝمد ايمّمٌل )ذىمر 

 (.4/48زيد زمـ ٞمٔمامن أزمق فم٣مش ايمزرومل )ضم٤م

 (.4/573ٞمٖمٝمع سم٣مزمٔمل فمـ أؽمٝمد َمرؽمؾ )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿزيد زمـ 

 (.703زيد زمـ ه٣مرون زمـ حمٚمد زمـ حمٚمد أزمق ضمًكم ايمرؽمتٚمل )خم٤م

 (.4/423زيد زمـ ه٣مؾمؿ فمـ َم٣ميمؽ زمـ ي٣ًمر )صمّٜمٙمف أزمق ضم٣مسمؿ()يم٣ًمن

 (.735ويٗم٣مل ازمـ أيب ه٣ميم٥م)ك –زيد زمـ ه٣ميم٥م 

 (.4/423()يم٣ًمن4/573يمف أزمق زرفم٥م()ضم٣مسمؿزيد زمـ واومد أزمق فمقم ايمًٚمتل ايمٌٌمي)يمٝمس زمًمء وم٣م

 (.4/575زيد زمـ حيٝمك إٞمامؿمل ايمٌٌمي )ضم٣مسمؿ

 (.8/332زيد زمـ حيٝمك زمـ فمري٣من زمـ ؾمداد ايمٗمرر اهلروي )جمٜمقل ضم٣مل()طمط

 (.4/425()يم٣ًمن4/572زيد فمـ فم٣مئُم٥م )جمٜمقل وم٣ميمف أزمقضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ

 (.0432()سمخ4/572زيد َمقلم ايمٙمٝمثٝمكم َمدين فمـ أيب هريرة )ضم٣مسمؿ

 (.0453( )سمخ4/577زيد َمقلم زمٛمل هالل فمـ فمٚمر زمـ فمٌد ايمٔمزيز)ضم٣مسمؿ
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 (.4/577زيد َمقلم ؽمٔمد )ضم٣مسمؿ

 (.671زمـ أمحد ايمزهري: )فمٙمامء  زيد

 (.608زمـ صم٣مري٥م إٞمِم٣مري)نمرزم٣مء/ زمـ إؽمح٣مق زيد

 (.609زمـ زمُمغم أٞمديمز همٗمٝمف ذىمر ايمْمح٣موي يمف همّماًل )نمرزم٣مء/ زيد

 (.661)ىم٣من ضمًـ احلدي٧م وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( )نمرزم٣مء/ زمـ ضم٣ٌمب زمـ ري٣من أزمق ضمًكم ايم٘مقدم زيد

 (.066زمـ طمداش ايمقاؽمْمل ؾمٝمخ يمٙمْمػمي )ؿمػمي زمـ طم٣ميمد زيد

 (.660زمـ ؽمٛم٣من إؽمدي )نمرزم٣مء/ زيد

  -يٟميت  -ايمٔمزيز  زمـ فمٌد ايمٔمزيز اظمقصقم: هق ازمـ فمقم زمـ فمٌد زيد

 (.469زمـ صمٔمٖمر أزمق ضمًـ ايمٔمٙمقي )صمر  زمـ حمٚمد زمـ فمدي زيد

 (.6/0175زمـ ضمٝم٣من أزمق صم٣مزمر اظمقصقم )جمٜمقل ضم٣مل( )ضم٣ٌمن  ايمٔمزيز فمٌدزمـ  زمـ فمقم زيد

 (.672زمـ فمقم ايمٛمٗم٣مش ايمتٛمٝمز: )فمٙمامء  زمـ ضمًـ زمـ حمٚمد زيد

 (.8/387زيدان زمـ حمٚمد زمـ زيدان ايمػميت ايم٘م٣مسم٤م )وم٣مل اخلْمٝم٤م: أضم٣مديثف َمًتٗمٝمٚم٥م( )طمط

 (.4/265زيرك أزمق فم٣ٌمس َمقلم َمٔم٣مذ)صدوق وم٣ميمف فمقم زمـ ضمًكم ()ضم٣مسمؿ

 (.560( )جمٜمقل ضم٣مل( )يقٞمس083اهلل )ت زمـ ىمري٤م اظمٔم٣مهمري أزمق فمٌد زمـ ؾمٔمٝم٤م زيـ
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 ضمرف ايمًكم

 

 (.3/636ؽم٣مئ٤م أزمق فمٚمر زمٌمي فمـ ازمـ فم٣ٌمس )جمٜمقل ضم٣مل()ضم٣مسمؿ

 (.565ؽم٣مئ٤م ايمثٗمٖمل )يقٞمس

 (.3/633()ضم٣مسمؿ3/01ؽم٣مئ٤م اخلقٓين فمـ فمٗم٥ٌم زمـ فم٣مَمر )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()يم٣ًمن

 (.3/633()ضم٣مسمؿ3/468اهلل زمـ فمٚمرو )ضم٤م ؽم٣مئ٤م ايمُمٝم٣ٌمين فمـ فمٌد

 (.3/635()ضم٣مسمؿ6/6/055ؽم٣مئ٤م ايمْم٣مئٖمل فمـ يزيد زمـ فم٣مَمر )سمخ 

 (.562ؽم٣مئ٤م ايمٕمٖم٣مري )صح٣ميب وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( )يقٞمس 

 (.3/634()ضم٣مسمؿ3/467ايمثٗمٖمل ضمج٣مزي )ضم٤م ٥مؽم٣مئ٤م زمـ أيب هٛمدي

 (.4/076()ضم٤م3/631ق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿايمٗمرر )يمف صح٥ٌم وم٣ميمف أزم -أو ؽمٔمد -ؽم٣مئ٤م زمـ أيب وادفمف زمـ صػمة زمـ ؽمٔمٝمد

 (.61/93ؽم٣مئ٤م زمـ أمحد ايمٔمامين اظمخزوَمل )فم٣ًمىمر 

 (.3/636()ضم٣مسمؿ61/95ؽم٣مئ٤م زمـ ضم٣مرث )يمف صح٥ٌم وم٣ميمف ازمـ فم٣ًمىمر ونمغمه()فم٣ًمىمر 

 (.3/634()ضم٣مسمؿ3/467ؽم٣مئ٤م زمـ طم٣ٌمب أزمق فمٌد ايمرمحـ )ضم٤م 

 (.3/630()ضم٣مسمؿ4/076ؽم٣مئ٤م زمـ فمثامن زمـ َمٓمٔمقن اجلٚمحل )صح٣ميب()ضم٤م 

 (.٣61/010مئ٤م زمـ فمٚمر زمـ ضمٖمص اظمخزوَمل )فم٣ًمىمرؽم 

 (.3/631()ضم٣مسمؿ752()ذىمر0/416ؽم٣مئ٤م زمـ ٕومراع ايمثٗمٖمل )صح٣ميب()أصٌٜم٣من 

 (.3/01ؽم٣مئ٤م زمـ َم٣ميمؽ ايمدؤرم ايم٘مٛم٣مين اظمدين )وشمٗمف ايمٔمجقم()يم٣ًمن 

 (.3/636ؽم٣مئ٤م زمـ َم٣ميمؽ فمـ همّم٣ميم٥م )ضم٣مسمؿ 

 (.61/016()فم٣ًمىمر3/633()ضم٣مسمؿ6/6/056()سمخ3/468ؽم٣مئ٤م زمـ َمٜمج٣من أو هج٣من )ضم٤م 

 (.567زمـ رزمٝمٔم٥م ايمٗمرر ايمٔم٣مَمري )يقٞمس زمـ فمٚمرو ؽم٣مئ٤م زمـ هُم٣مم 
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 (.61/066ؽم٣مئ٤م زمـ ي٣ًمر اظمديٛمل )فم٣ًمىمر

 (.0/406ؽم٣مئ٤م فمٛمف أزمق ص٣ميما )دفم٣مء  

 (3/634() ضم٣مسمؿ 6/605ؽم٣مئ٤م َمقلم ايمٖمالؽمٝمكم َم٘مل فمـ زيد زمـ طم٣ميمد )سمخ 

 ( 3/634()ضم٣مسمؿ 6/6/054ؽم٣مئ٤م َمقلم أم ؽمٙمٚم٥م فمـ أم ؽمٙمٚم٥م )سمخ 

 ( 3/635()ضم٣مسمؿ 2/304ؽم٣مئ٤م َمقلم فم٣مئُم٥م زمٛم٦م فمثامن فمـ فمروة )ضم٤م  

 (.3/461ؽم٣مزمط اجلٚمحل وايمد فمٌد ايمرمحـ زمـ ؽم٣مزمط )ضم٣مسمؿ

 ؽم٣مزمؼ ايمػمزمري: هق ازمـ فمٌد اهلل .

 (.3/2ؽم٣مزمؼ زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ ضمِمـ )يم٣ًمن

 (.61/6()فم٣ًمىمر3/5()يم٣ًمن2/344أزمق ؽمٔمٝمد ايمػمزمري )وم٣مل احل٣مهمظ: واهل( )ضم٤م ؽم٣مزمؼ زمـ فمٌد اهلل ايمرومل

 (.3/407()ضم٣مسمؿ6/6/617ؽم٣مري٥م اخلٙمجٌل َمديٛمل فمـ ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ َمرؽمؾ )سمخ

 (.61/09ؽم٣مري٥م زمـ زيٛمؿ إؽمدي )يمف صح٥ٌم وم٣ميمف ازمـ فم٣ًمىمر()فم٣ًمىمر

 (.3/437ؽم٣مري٥م زمـ فمٌد اهلل )ضم٤م

 (.3/407)ضم٣مسمؿ ؽم٣مري٥م ىمقدم فمـ ازمـ َمًٔمقد

 (.3/460ضم٣مسمؿ)(6/0/601ؽم٣مفمدة زمـ ضمرام فمـ حمٝمِم٥م )سمخ

 (.0/401زمـ فمٌٝمد اهلل اظمزين )دفم٣مء  ؽم٣مفمدة

 (.61/88ؽم٣ممل أزمق ايمزفمٝمزفم٥م )جمٜمقل ضم٣مل()فم٣ًمىمر

 (.3/9ؽم٣ممل أزمق مح٣مد ص٣مضم٤م ايمًدي فمـ ايمًدي )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()يم٣ًمن

 (.3/090ؽم٣ممل أزمق زي٣مد فمـ أيب َمْمر )ضم٣مسمؿ

 (.3/090فمت٣مب َمقلم أيب فمٝمٝمٛمف زمـ َمٜمٙم٤م )ضم٣مسمؿ ؽم٣ممل أزمق

 (.3/9ؽم٣ممل أزمق فمالء َمقلم إزمراهٝمؿ ايمْم٣مئل فمـ أيب ص٣ميما )ؤمٖمف ازمـ صم٣مرود()يم٣ًمن

 (.3/01ؽم٣ممل أزمق نمٝم٣مث ايمٔمت٘مل فمـ أٞمس ونمغمه )ٓ رء وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم ووم٣مل أمحد: ؤمٝمػ احلدي٧م()يم٣ًمن

 (.735ؽم٣ممل إصٌٜم٣مين )ذىمر

 (.566ؽمالم )يقٞمسؽمقد أزمق إؽم٣ممل اخليص 
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 (.3/01ؽم٣ممل ايمدورومل )ٓ يدري َمـ هق وم٣ميمف ايمذهٌل()يم٣ًمن 

 (.3/2ؽم٣ممل زمـ إزمراهٝمؿ )يمٝمس زمث٦ٌم وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل()يم٣ًمن

 (.3/079ؽم٣ممل زمـ أيب أؾمٔم٧م )ضم٣مسمؿ

 (.3/2ؽم٣ممل زمـ أيب مح٣مد )سم٘مٙمؿ همٝمف أزمق ضم٣مسمؿ( وهق ؽم٣ممل أزمق مح٣مد )يم٣ًمن

 (.6/6/017()سمخ3/087ؽم٣ممل زمـ أيب فم٣مصؿ ايمثٗمٖمل )ضم٣مسمؿ

 (.3/087ؽم٣ممل زمـ أيب َمريؿ اظمدين )ضم٣مسمؿ

 (.3/2ؽم٣ممل زمـ زمريدة أزمق َمٝمٚمقن ايمرؽمٔمٛمل )جمٜمقل ضم٣مل()يم٣ًمن

 (.3/2ؽم٣ممل زمـ شم٣مزم٦م )وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: جمٜمقل/وهق ؽم٣ممل َمقلم شم٣مزم٦م()يم٣ًمن

 (.6/6/006()سمخ2/318()ضم٤م3/079ؽم٣ممل زمـ شمقزم٣من ىمقدم )ضم٣مسمؿ

 (.3/2ؽم٣ممل زمـ صمقن )يم٣ًمن

 (.61/68(. )فم٣ًمىمر00/026)ؽمغمؽم٣ممل زمـ ضم٣مَمد 

 (.3/412ؽم٣ممل زمـ طم٣ٌمب َمقلم هم٣مؿمٚم٥م )ضم٤م

 (.6/6/006(.)سمخ61/69( )فم٣ًمىمر3/080ؽم٣ممل زمـ رزمٝمٔم٥م )ضم٣مسمؿ 

 (.3/086ؽم٣ممل زمـ زرير أزمق فمٌد اهلل )ضم٣مسمؿ 

 ( .3/086ؽم٣ممل زمـ ؽم٣ممل أزمق ؾمداد ايمٗمٝمز احلٚميص أو ايمٔمٛمز )ضم٣مسمؿ

 (.61/30()فم٣ًمىمر3/7()يم٣ًمن3/086زمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿؽم٣ممل زمـ ؽمٙمٚم٥م اهلذرم أو ؽمػمة )جمٜمقل وم٣ميمف أ

 (.3/7ق ؽمػمة اهلٚمداين يٟميت دم ايم٘مٛمك )يم٣ًمنزمؽم٣ممل زمـ ؽمغمة أ

 (.3/084ؽم٣ممل زمـ ؾمداد أزمق رضار ايمٔمدوي )ضم٣مسمؿ

 (.3/084()ضم٣مسمؿ3/418ؽم٣ممل زمـ ؾمٜم٣مب زمـ َمديم٨م ايمٔمٛمػمي زمٌمي )ضم٤م

ازمـ صمقزي ووم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ: ٓ ؽم٣ممل زمـ ص٣ميما زمـ إزمراهٝمؿ زمـ ص٣ميما ايمرازي ايمزهري )ٓ ئمرف وم٣ميمف 

 (.3/084()ضم٣مسمؿ3/7أفمرهمف()يم٣ًمن

 (3/8)يم٣ًمن (، ووم٣مل احل٣مهمظ: َمؼموك٘مقدم )َمؼموك وم٣ميمف ايمٛم٣ًمئل وايمٌخ٣مري ونمغممه٣مايمؽم٣ممل زمـ فمٌد إفمعم أزمق ايمٖمٝمض 

 .(327)حتٖم٥م/ (3/082)ضم٣مسمؿ
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 ؽم٣ممل زمـ فمٌد ايمرمحـ ويٗم٣مل ازمـ نمٝمالن: هق ازمـ فمٌد إفمعم أزمق ايمٖمٝمض سمٗمدم.

 (.61/75()فم٣ًمىمر3/085()ضم٣مسمؿ2/318ؽم٣ممل زمـ فمٌد اهلل أزمق فمٌد اهلل اظمح٣مريب )جمٜمقل ضم٣مل()ضم٤م

 (.3/082ؽم٣ممل زمـ فمٌد اهلل أزمق فمٌد اهلل أو فمٌٝمد اهلل رأى ؽمٔمٝمد زمـ صمٌغم )ضم٣مسمؿ

 (.3/8ؽم٣ممل زمـ فمٌد اهلل أزمقَمٜم٣مصمر ايمرومل ايم٘ماليب )هق دم ايمتٗمري٤م()يم٣ًمن

 (.3/8وم٣ميمف ايمًٚمٔم٣مين()يم٣ًمنؽم٣ممل زمـ فمٌد اهلل إٞمِم٣مري )جمٜمقل 

 (.3/8ؽم٣ممل زمـ فمٌد اهلل زمـ حمٚمد ايمٖمرَم٣ميت )جمٜمقق وم٣ميمف َمًٙمٚم٥م()يم٣ًمن

ؽم٣ممل زمـ فمقم زمـ شم٣مزم٦م زمـ أيب يزيد ايمٕم٣ًمين ايمٝمامين أزمق يزيد )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمـ طمٝم٣مر اظمًٙمٚمكم ذا رواي٥م واؽمٔم٥م...( 

 (.568)صف/

 (.3/084سمؿ()ضم٣م4/058ؽم٣ممل زمـ فمٚمغم َمقلم ؽمٙمٚمك زمٛم٦م َمٔم٣مذ )ضم٤م

 (.738ؽم٣ممل زمـ حمٚمد اخلزافمل )ك

 (.3/9()يم٣ًمن3/087وم٣مء )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿرؽم٣ممل زمـ خمراق أزمق ايمق

 (.0/027ؽم٣ممل زمـ َمٔمٗمؾ: هق َمقلم أيب ضمذيٖم٥م ايمِمح٣ميب اظمُمٜمقر )ؽمغم

 (.3/087ؽم٣ممل زمـ َمٛمٗمذ)ضم٣مسمؿ

 (.3/096()ضم٣مسمؿ2/300ؽم٣ممل زمـ َمقلم فم٘م٣مؾم٥م اظم٘مل )ضم٤م

 (.3/087هاج أزمق ٞمٔمامن )جمٜمقل ضم٣مل()ضم٣مسمؿ ؽم٣ممل زمـ ٞمٔمامن زمـ

 (.3/9()يم٣ًمن2/319()ضم٤مفمٛمف حيل ايمٗمْم٣من ونمغمه، ووم٣مل احل٣مهمظ: سم٘مٖمٝمف روايتف فمٛمف دم سمقشمٝمٗمفؽم٣ممل زمـ هالل ايمٛم٣مصمل )

 (.3/096ؽم٣ممل صم٣مر يمًٖمٝم٣من ايمثقري فمـ حمٚمد زمـ ىمٔم٤م )جمٜمقل ضم٣مل()ضم٣مسمؿ

 ؽم٣ممل فمـ زي٣مد: هق ازمـ ؾمداد.

 (.3/096زمـ أيب ؽمٖمٝم٣من )ضم٣مسمؿؽم٣ممل َمـ زمٛمل فمدي فمـ زي٣مد 

 (.3/090ؽم٣ممل َمقلم أيب صمٔمٖمر ايم٣ٌمومر فمـ أيب صمٔمٖمر )ضم٣مسمؿ

 (.3/089()ضم٣مسمؿ6/6/017)سمخ -سمٗمدم دم ازمـ َمٔمٗمؾ  –ؽم٣ممل َمقلم أيب ضمذيٖم٥م )صح٣ميب( 

 (.3/094ؽم٣ممل َمقلم شم٣مزم٦م فمـ ؽم٣ممل َمقلم أيب صمٔمٖمر )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ

 ؽم٣ممل َمقلم شمٌٝمتف: هق ازمـ فمٚمغم سمٗمدم.



782 
 

 (.3/091ؽم٣ممل َمقلم فمٌد اهلل زمـ فمٚمرو )ضم٣مسمؿ

 (.0/406زمـ ومٝمس إٞمِم٣مري )دفم٣مء  زمـ فم٣ٌمس أزمق ىمٔم٤م فمٛمف إؽمامفمٝمؾ اهلل زمـ فمٌد ؽم٣ممل َمقلم فمقم

 (.3/096()ضم٣مسمؿ2/301ؽم٣ممل َمقلم َمٔم٣موي٥م ايم٣ٌمهقم أزمق فمٌد ايمرضمٝمؿ فمـ فم٘مرَم٥م )ضم٤م

 (.0/401زمـ زمٛم٣مين فمـ أيب ه٣مٞمئ )دفم٣مء  ؽم٣ممل

 (.0/400زمـ طم٣ميمد )دفم٣مء  اظمٙمؽ زمـ ضمذمل فمٛمف فمٌد ؽم٣ممل

 (.564اهلل ايمتقين دَمٝم٣مؿمل َمٌمي )يقٞمس زمـ فمٌد ؽم٣ممل

 (.666( )نمرزم٣مء/401زمـ أزم٣م أٞمديمز )ت اهلل زمـ فمٌد ؽم٣ممل

 (.666زمـ حمٚمد ايمٗمِم٣مر )َمٌم  ؽم٣ممل

 (61/80)فم٣ًمىمر( 329)حتٖم٥م/ (2)رومف/ )وم٣مل احل٣مهمظ: ىم٣من ؾم٣مفمرًا فمٖمٝمٖم٣ًم َمتديٛم٣ًم( زمـ َمٔمٌد فمـ أزمٝمف زمـ وازمِم٥م ؽم٣ممل 

 (.3/088)ضم٣مسمؿ

 (.457زمـ يزيد ايمرؽمٔمٛمل أزمق َمٝمٚمقن )ضمدث زمحدي٧م َمٛم٘مر( )صمر  ؽم٣ممل

 ( 61/063()فم٣ًمىمر 3/406ؽم٣ٌمع اظمقصقم ايمزاهد فمـ فمٌد ايمقاضمد زمـ زيد ) ضم٣مسمؿ 

 ( 3/406()ضم٣مسمؿ 4/080ؽم٣ٌمع زمـ فمرهمْم٥م ) صح٣ميب ( )ضم٤م 

 .(3/692()ضم٣مسمؿ 6/6/088ؽمػمة زمـ أيب ؽمػمة اجلٔمٖمل ) سمخ 

 (.371صمرضم٣ًم وٓ سمٔمديالً وم٣ميمف احل٣مهمظ( )حتٖم٥م/ َمقلم ومريش )مل أر همٝمف ؽمػمة زمـ ضمٝم٣من

 ( 3/695ؽمػمة زمـ رصمؾ َمـ ايمِمح٣مزم٥م ) حمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( )ضم٣مسمؿ 

 ( 3/692()ضم٣مسمؿ 3/01ؽمػمة زمـ فمٌد اهلل ضمٛمش ايم٘مقدم ) جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( )يم٣ًمن 

 ( 61/062ؽمػمة زمـ فمالء ايمدَمُمٗمل )فم٣ًمىمر

 (4/072ٙمٝمط إٞمِم٣مري ) ضم٤م ؽمػمة زمـ فمٚمرو زمـ ؽم

 ( 3/695ؽمػمة زمـ فمٚمرو زمـ ومٝمس زمـ َم٣ميمؽ ) ضم٣مسمؿ 

 ( 3/695()ضم٣مسمؿ 4/075ـ هم٣مسمؽ ايمُم٣مَمل إؽمدي ) يمف صح٥ٌم وم٣ميمف أزمقضم٣مسمؿ ( )ضم٤م زمؽمػمة 

 ( 3/692()ضم٣مسمؿ 3/430ؽمػمة زمـ َمًٝم٤م زمـ ٞمج٥ٌم ايمٖمزاري ) ضم٤م 

 ( 3/695()ضم٣مسمؿ 6/6/088ؽمػمة زمـ ٞمخػ فمـ ازمـ فم٣ٌمس ) سمخ 



783 
 

 (3/01أٞمس ) ٓ يدري َمـ هق وم٣ميمف ازمـ ضم٣ٌمن ( )يم٣ًمن  ؽمػمة فمـ

 (.664( )نمرزم٣مء/403زمـ َمذىمر ايمتٚمٝمٚمل )ت ؽمػمة

 (.637ؽمٌالن فمٛمف يمٝم٧م ومج٣مفم٥م )نمرزم٣مء/

 (3/419()ضم٣مسمؿ 6/6/612ؽمٌٝمع ايمًٙمقرم ىمقدم فمـ ضمذيٖم٥م ونمغمه ) سمخ 

 ( 3/419ؽمٌٝمع زمـ طم٣ميمد ايمٝمُم٘مري زمٌمي ) جمٜمقل ضم٣مل ()ضم٣مسمؿ 

 ( 3/419()ضم٣مسمؿ 4/077ؽمٌٝمع زمـ ومٝمس زمـ فمٛم٥ًٌم إٞمِم٣مري ايمٌدري ) صح٣ميب ()ضم٤م 

 (61/030ؽمٌٝمع زمـ يزيد إٞمِم٣مري احليَمل ) فم٣ًمىمر 

 ( 3/460ؽمٌٝمؼ زمـ ضم٣مؿم٤م زمـ ضم٣مرث ) صح٣ميب ()ضم٣مسمؿ 

 ( 3/01()ٓ ر ()يم٣ًمن 205ؽم٦م ايمٔم٣ٌمد اظمٌمي ) ت 

 ( 3/467()ضم٣مسمؿ 8/412ؽمجػ زمـ َمٛمٓمقر ايمٔمٛمػمي زمٌمي )ضم٤م 

 (3/466() ضم٣مسمؿ 6/6/603ؽمجػ فمـ َمٔم٣مذ زمـ صمٌؾ ونمغمه ) سمخ 

 (758ؽمحٌؾ زمـ حمٚمد زمـ أيب حيٝمك ) ذىمر /

 (.663ايمًالم وؽمحٛمقن يمٗم٤م )نمرزم٣مء/ ( اؽمٚمف فمٌد631زمـ ؽمٔمٝمد ايمتٛمقطمل أزمق ؽمٔمٝمد )ت ؽمحٛمقن

 ( 3/413وم٣مؽمؿ يٟميت ) ضم٣مسمؿ زمـ ؽمحٝمؿ احلراين : اؽمٚمف حمٚمد 

 .(3/414()ضم٣مسمؿ 3/434ؽمحٝمؿ زمـ ضمٖمص ٞمقهمؾ إؾمجٔمل ىمقدم ) ضم٤م 

  (.370ؽمحٝمؿ زمـ َمٔم٣موي٥م )َم٣م فمرهمتف وم٣ميمف احل٣مهمظ( )حتٖم٥م/

 ( 6/6/094()سمخ 2/369ؽمحٝمؿ زمـ ه٣مٞمئ ) ضم٤م 

 (3/414ؽمحٝمؿ فمـ رويٖمع زمـ شم٣مزم٦م )ضم٣مسمؿ 

 ( 3/414ؽمحٝمؿ َمقلم أيب هريرة فمـ أيب أيقب )ضم٣مسمؿ 

 ( 3/413ؽمحٝمؿ َمقلم وزمرة ايمتٝمٚمل فمـ فمٌٝمد اهلل زمـ فمٚمرو ) ضم٣مسمؿ 

 (.978ٜم٣مين )ذىمرؽمخ٦م إصٌ

 (3/465ؽمخ٦م زمـ ضمٖمص ايمْم٣مئل ) ضم٣مسمؿ 

 ( 8/417ؽمخ٦م زمـ يزيد ايمٖمالس ) ضم٤م 
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 ( 8/417ؽمختقن زمـ َم٣مري٣م )ضم٤م 

 (.568زمـ َم٣ميمؽ احليَمل )صح٣ميب وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( )يقٞمس ؽمخرور

()ضم٣مسمؿ 3/00ؽمد ير زمـ ضم٘مٝمؿ زمـ صٜمٝم٤م ايمِمغمدم ايم٘مقدم ) ىمذزمف ازمـ فمٝمٝمٛمف ووه٣مه ايمدار ومْمٛمل وايمٛم٣ًمئل ونمغمهؿ ( )يم٣ًمن 

3/464 ) 

 (3/00ؽمداد اجلٔمٖمل ) ٓ ئمرف وم٣ميمف ايمذهٌل ( )يم٣ًمن 

 ( 3/400٘مقدم فمـ رزمٝمع زمـ طمثٝمؿ ) جمٜمقل ضم٣مل ( )ضم٣مسمؿ ايمؽمدوس 

 ( 3/00ؽمدوس زمـ ضمٌٝم٤م ايمٗمٝمز زمٌمي ) جمٜمقل ضم٣مل ( )يم٣ًمن 

 (3/401ؽمدوس فمـ أٞمس ) ضم٣مسمؿ 

 ( 3/06()يم٣ًمن 61/038ؽمديػ زمـ َمٝمٚمقن ايمراهميض ) ٓ رء ( )فم٣ًمىمر 

 ( 3/467هاب زمـ فمٌد ايمٔمزيز ايمٗمرئمل زمٌمي ) ضم٣مسمؿ 

 (.687هاج )َمقلم ومٔمٛم٤م اظمٔم٣مهمري(: )فمٙمامء 

 ( )وم٣مل ازمـ ىمري٤م: ىم٣من همٗمٝمٜم٣ًم ضم٣مذوم٣ًم، ووم٣مل ازمـ طمزرج: ىم٣من366ِهاج زمـ ِهاج زمـ حمٚمد زمـ هاج ايمٗمرؿمٌل أزمق ايمزٞم٣مد )ت

 (.502َمـ أهؾ ايمٔمٙمؿ ومديؿ آفمتٛم٣مء زمف شمٗم٥م صدووم٣ًم..( )صف/

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من ؾمٝمخ٣ًم فمٖمٝمٖم٣ًم ضمٙمٝماًم فمعم 352هاج زمـ فمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ هاج ايمٗمرؿمٌل أزمق وم٣مؽمؿ ايمٗم٣م  )ت

 (.08/078( )ؽمغم 507َمٛمٜم٣مج ايمًٙمػ اظمتٗمدم...( )صف/

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣مٞم٦م يمف فمٛم٣مي٥م ىم٣مَمٙم٥م زم٘مت٤م 518أزمق ضمًكم )ت هاج زمـ فمٌد اظمٙمؽ زمـ هاج زمـ فمٌد اهلل ايمٗمرؿمٌل

 (.508أداب وايمٙمٕم٣مت وايمّمٌط ظمُم٘مٙمٜم٣م َمع احلٖمظ واإلسمٗم٣من ظم٣م مجٔمف َمٛمٜم٣م...( )صف/

 (3/402هاج زمـ فمٗم٥ٌم زمـ ؿمٙمؼ زمـ فمقم احلٛمٖمل ) وشمٗمف ازمـ َمٔمكم ()ضم٣مسمؿ 

 ايمناج: طمٙمػ زمـ حمٚمد إٞمِم٣مري.

 ( 3/467ٔمٖمل ) ضم٣مسمؿ هار اجلٔمٖمل ىمقدم فمـ صم٣مزمر اجل

 ( 6/6/650()سمخ 8/415هار زمـ جممم أزمق فمٌٝمدة ايمٔمٛمزي ايمٔمجقم ) ضم٤م 

 (61/059هاوم٥م إزدي ) فم٣ًمىمر 

 ( 3/418()ضم٣مسمؿ 61/053هاوم٥م زمـ فمٚمرو زمـ فمْمٝم٥م إٞمِم٣مري زمدري )صح٣ميب ()فم٣ًمىمر 
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 ( 3/418هاوم٥م زمـ ىمٔم٤م زمـ فمٌد ايمٔمزى أٞمِم٣مري زمدري ) صح٣ميب ()ضم٣مسمؿ 

ؽمٛم٥م وأٞمف صح٣ميب وايمِمح٣مزم٥م مل ئمٝمُمقا زمٔمد اظمئ٥م 951ي ) ىمذاب أذ ودصم٣مل زمال ضمٝم٣مء وٓ فمٗمؾ أدفمل أٞمف سمٔمٚمر هزم٣مسمؽ اهلٛمد

 ( 3/04إولم() يم٣ًمن 

 ( 61/026هح ايمغمَمقىمل ) فم٣ًمىمر 

 .(3/462هضم٣من فمـ فم٘مرَم٥م ) ؾمٝمخ زمٌمي ( )ضم٣مسمؿ 

رهمف، ووم٣مل احل٣مهمظ: هق َمٔمروف وهق همٗمٝمف هطم٣مب زمـ يقٞمس زمـ حمٚمد أزمق ايمْم٣مهر ايمرازي ايمػميدي )وم٣مل ايمذهٌل: ٓ أفم

  (.376َمُمٜمقر( )حتٖم٥م/

 (.569زمـ أؽمد اجلٜمٛمل )صح٣ميب وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( )يقٞمس هق

 (.569( )صف/490هواس زمـ محقد ايمِمٛمٜم٣مصمل أزمق حمٚمد فمٛمف ايمِم٣مضم٣ٌمن، وىم٣من َمٔمٙماًم يمٙمٗمرآن )ت

 ( 9/647هور زمـ فمٌد اهلل ايمروَمل ) طمط 

 ( 8/410()ضم٤م 3/03ر زمٌمي ؽم٘مـ واؽمط ) جمٜمقل ضم٣مل ()يم٣ًمن هور زمـ َمٕمغمة زمـ زاذان أزمق فم٣مَم

 ( 9/093هي زمـ أمحد زمـ هي أزمق ضمًـ ايم٘مٛمدي ) طمط  

 ( 3/683هي زمـ ضمٝم٣من زمـ فمقم ) جمٜمقل ضم٣مل ()ضم٣مسمؿ 

 ( 3/03هي زمـ طم٣ميمد ) ٓ ئمرف وم٣ميمف ايمذهٌل ()يم٣ًمن 

 ( 751()ك 8/416()ضم٤م 675هي زمـ طمزيٚم٥م زمـ َمٔم٣موي٥م إيٌقري أزمقحمٚمد )  

 (.400( هق ازمـ ؽمٜمؾ زمـ فمٙمٗمٚم٥م ) ؿم٤م 689هي زمـ ؽمٜمؾ اجلٛمدي٣ًمزمقري )ت  

( 321هي زمـ ؽمٜمؾ زمـ فمٙمٗمٚم٥م زمـ طمززم٣من اخلززم٣مين اجلٛمدي٣ًمزمقري )وم٣مل ايمٌٝمٜمٗمل: ٓ حيت٨م زمف وٓ زمُمٝمخف( )إرؾم٣مد/ 

 (.3/03)يم٣ًمن

 ( 3/03هي زمـ ؽمٜمؾ فمـ فمٌد اهلل ) ٓ حيت٨م زمف وم٣ميمف ايمٌٝمٜمٗمل ( اؽمؿ صمده فمٙمٗمٚم٥م( سمٗمدم )يم٣ًمن  

 ( 8/091()طمط 3/03هي زمـ فم٣مصؿ زمـ ؽمٜمؾ أزمق فم٣مصؿ اهلٚمداين ) ىمذزمف ازمـ طمراش ( )يم٣ًمن  

 ( 3/05يٟميت ()يم٣ًمن  –هي زمـ فمٌد احلٚمٝمد ؾمٝمخ يمٌٗمٝم٥م ) َمؼموك () صقازمف : فمٌد احلٚمٝمد زمـ هي  

 ( 3/686زمـ فمٌد ايمرمحـ ضمج٣مزي ) ضم٣مسمؿ هي  

 ( 3/683هي زمـ فمٌد اهلل ايمٌٌمي ) ٓ زمٟمس زمف وم٣ميمف أزمقزارفم٥م ()ضم٣مسمؿ  
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 ( 03/05هي زمـ فمٌد اهلل ايمًٙمٚمل ) جمٜمقل ضم٣مل ( )يم٣ًمن  

 ( 3/680هي زمـ ىمٔم٤م إزدي ) ضم٣مسمؿ  

 (3/05هي زمـ خمٙمد ) ٓ أفمرهمف وم٣ميمف ايمذهٌل ( )يم٣ًمن  

 ( 9/094هي زمـ َمرشمد ) طمط  

هي زمـ َمٌمف زمـ فمٚمرو زمـ ىمٔم٤م ىمقدم ) وم٣مل أزمقضم٣مسمؿ : مل ي٘مـ ص٣مضم٤م ضمدي٧م ،ووم٣مل ازمـ ومْم٣من : ٓ ئمرف()يم٣ًمن  

 ( 3/683()ضم٣مسمؿ 3/02

 ( 3/686( ) ضم٣مسمؿ 6/6/075هي زمـ َمٔم٣مرك ىمقدم ) جمٜمقل ضم٣مل ( )سمخ  

 (3/02()يم٣ًمن 9/087()طمط 654( )ت  وم٣مل احل٣مهمظ: ايمزاهد اظمُمٜمقرهي زمـ َمٕمٙمس أزمق ضمًـ ايمًٗمْمل ايمٌٕمدادي )  

 ( 61/025)فم٣ًمىمر 

 ( 3/685هي زمـ َمٜمران أزمقؽمٜمؾ ايمرازي )صدوق وم٣ميمف ازمـ أيب ضم٣مسمؿ () ضم٣مسمؿ  

 ( 3/685()ضم٣مسمؿ 8/416ومٝمس زمـ ؿمٙمؼ احلٛمٖمل ) ضم٤م  زمـ هي زمـ هقذة 

 (9/082هي زمـ واصؾ اظمدائٛمل ) طمط  

 ( 3/680هي زمـ ووم٣مص احل٣مرشمل ) ضم٣مسمؿ  

()ك 3/685()صدوق وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( )ضم٣مسمؿ 673زمـ َمِمٔم٤م ايمتٚمٝمٚمل أزمقفمٌٝمدة ىمقدم ) ت  هي زمـ حيٝمك زمـ هي 

750 ) 

 (.421زمـ إزمراهٝمؿ أزمق فمالء ايمٖمٗمٝمف )صمر  زمـ أمحد زمـ إؽمامفمٝمؾ هي

 ( 3/413هي٨م أزمق أَمٝمف رأي فمٙمٝم٣مً ) ضم٣مسمؿ 

 ( 3/415هي٨م زمـ َمًٙمؿ أزمق فمٚمرو ايمٔم٣مزمد ىمقدم ) وشمٗمف أزمق ضم٣مسمؿ ( )ضم٣مسمؿ 

 ( 3/413هي٨م فمـ إضمٛمػ زمـ ومٝمس ) ضم٣مسمؿ 

 ( 3/417هيع ايمْم٣مئل فمـ فمٌٝمد زمـ ئمعم ) جمٜمقل ضم٣مل ()ضم٣مسمؿ 

 ( 61/024هيع اظمخزوَمل ) فم٣ًمىمر 

 ( 3/03()يم٣ًمن3/417هيع زمـ فمٌد اهلل ) جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( )ضم٣مسمؿ 

 ( 3/417هيع فمـ فم٘مرَم٥م ) ضم٣مسمؿ 
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 ( 3/417هيع َمقلم ؽمقادة زمـ رزمٝمع زمٌمي ) ضم٣مسمؿ 

 ( 3/417هيع َمقلم فمٚمرو زمـ ضمري٧م ) ضم٣مسمؿ 

 ( 61/611ؽمٔم٣مدة زمـ ضمًـ ايمٖم٣مرومل )فم٣ًمىمر 

 ( 3/674ؽمٔم٣مر زمـ أؾمٔم٦م ) ضم٣مسمؿ 

 ؽمٔمٌد زمـ أيب ؽمٔمٝمد ايمٛمٝم٣ًمزمقري: هق ازمـ حمٚمد زمـ أمحد ازمـ صمٔمٖمر .

 (.3/97ؽمٔمد أزمق زيد فمـ ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ )ضم٣مسمؿ

 .دؽمٔمد أزمق فم٣مصؿ َمقلم ؽمٙمٝمامن: هق ازمـ زي٣م

 (.69ؽمٔمد أزمق نم٣ميم٤م إصٌٜم٣مين )ذىمر

 (.3/98()ضم٣مسمؿ569زري )شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم()فم٨ماجلؽمٔمد أزمق ه٣مؾمؿ ايمًٛمج٣مري 

 (.637ؽمٔمد إؽمدي )َمٌم 

 (.3/99ؽمٔمد إؽمٝمدي)ضم٣مسمؿ

 (.3/99ؽمٔمد إفمرج )ضم٣مسمؿ

 (.61/317ؽمٔمد إفمن ايمؼمىمل )فم٣ًمىمر

 (.3/618()ضم٣مسمؿ6/6/611ؽمٔمد ايمتٚمٝمٚمل زمٌمي فمـ فمقم )سمخ

 (.3/011وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ ليمرزمٝمٔمل فمـ إضمٛمػ زمـ ومٝمس )جمٜمقؽمٔمد ا

 (.3/99ؽمٔمد ايمُمٝم٣ٌمين أزمق نمٝمالن )ضم٣مسمؿ

 (.3/97)يمف صح٥ٌم()ضم٣مسمؿ -ازمـ وٚمغمة :ويٗم٣مل-ؽمٔمد ايمّمٚمري 

 (.3/97ؽمٔمد ايمٓمٖمري فمـ ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ )ضم٣مسمؿ

 (.3/99ؽمٔمد اظم٘مل فمـ ازمـ فمٚمر )ضم٣مسمؿ

 (.60/8)فم٣ًمىمر ؽمٔمد زمـ أزم٣من زمـ فمٝمٝمٛمف ايمٖمزاري

 (.722ؽمٔمد زمـ أيب زم٘مر أزمق ؽمٔمد اجلٝمقم )خم٤م

 ( 3/86() ضم٣مسمؿ 6/6/35ؽمٔمد زمـ أيب ذزم٣مب احلج٣مزي ) يمف صح٥ٌم ( )سمخ 

 ( 61/645ؽمٔمد زمـ أيب ؽمٔمد أزمق ص٣ميما ايمٖمرنم٣مين ) ص٣ميما ( )فم٣ًمىمر 
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 ( 3/85ؽمٔمد زمـ أيب ؽمٔمد ايمًٔمدي ) ضم٣مسمؿ 

 ( 3/08)يم٣ًمن  –ازمـ ؽمٔمد  –ودم ٞمًخ٥م  –ؽمٔمد زمـ أيب ؽمٔمٝمد اجلرصم٣مين ) جمٜمقل ( 

 ؽمٔمد زمـ أضم٘مؿ اظمٌمي احلٚمغمي : هقازمـ ضم٘مؿ يٟميت 

 ( 61/614ؽمٔمد زمـ أمحد ايمٛمًقي ) فم٣ًمىمر 

 ( 3/81ؽمٔمد زمـ أوس أزمق زيد إٞمِم٣مري ) ضم٣مسمؿ 

 ( 3/79ؽمٔمد زمـ إي٣مس ايمْم٣مئل )ضم٣مسمؿ 

 ( ٣61/662مىمر ()فم3/80ً()ضم٣مسمؿ 4/054ؽمٔمد زمـ متٝمؿ إؾمٔمري ايمُم٣مَمل أزمق زمالل ايمً٘مقين ) صح٣ميب ()ضم٤م 

 ( 3/08() يم٣ًمن 3/80ؽمٔمد زمـ ضمٌٝم٤م ) جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( )ضم٣مسمؿ 

 (9/064()طمط 3/80()ضم٣مسمؿ 3/693ؽمٔمد زمـ ضمذيٖم٥م زمـ يامن )جمٜمقل ضم٣مل () ضم٤م 

 ( 6/6/53()سمخ 3/80ؽمٔمد زمـ ضمرَمٙم٥م )ضم٣مسمؿ 

 ( 3/86ؽمٔمد زمـ ضمًـ أزمقمه٣مم ) جمٜمقل ضم٣مل ()ضم٣مسمؿ 

 ( 3/80ؽمٔمد زمـ ضم٘مؿ َمٌمي محغمي ) ضم٣مسمؿ 

 ( 3/80ؽمٔمد زمـ ضمٛمٓمٙم٥م أزمق ضم٣مرث ) صح٣ميب ( )ضم٣مسمؿ 

 ( 3/86() ضم٣مسمؿ 4/050ؽمٔمد زمـ طمقيم٥م )صح٣ميب()ضم٤م 

 ( 3/86ؽمٔمد زمـ طمٝمثٚم٥م زمـ ضم٣مرث وهق ؽمٔمد طمغم ) صح٣ميب ()ضم٣مسمؿ 

 ( 3/86ؽمٔمد زمـ رزمٝمع زمـ فمٚمرو زمـ أيب زهغم زمدري )صح٣ميب ( )ضم٣مسمؿ 

 ( 3/84يب ( )ضم٣مسمؿ ؽمٔمد زمـ زرارة ) صح٣م

 (3/83) ضم٣مسمؿ  أيتؽمٔمد زمـ زٞمٌقر فمـ ايمٖمّمٝمؾ زمـ فمٝم٣مض هق

()طمط 3/83ه ي٘مذب ووم٣مل أزمقضم٣مسمؿ :جمٜمقل ()ضم٣مسمؿ اأر ) ووم٣مل ازمـ َمٔمكم :شمٗم٥م َم٣مهؽمٔمد زمـ زٞمٌقر فمـ هٝمثؿ ونمغم

 ( 3/08()يم٣ًمن9/067

 ( 6/646)فم٣ًمىمر (3/08()يم٣ًمن 3/84ؽمٔمد زمـ زي٣مد أزمق فم٣مصؿ )يمٝمس زم٣مظمتكم وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( )ضم٣مسمؿ 

 ( 6/6/55()سمخ 3/84ؽمٔمد زمـ زي٣مد زمـ ؽمٔمد إٞمِم٣مري ) ؾمٝمخ وم٣ميمف أزمقضم٣مسمؿ ( )ضم٣مسمؿ 

 ( 3/84ؽمٔمد زمـ زيد إٞمِم٣مري اؽمؿ صمده شم٣مزم٦م ) ضم٣مسمؿ 
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 ( 3/493ؽمٔمد زمـ زيد زمـ شم٣مزم٦م إٞمِم٣مري ) ضم٤م 

 (٤4/0039م ()ضم3/84ؽمٔمد زمـ زيد زمـ ؽمٔمد إؾمٜمقم إٞمِم٣مري اظمدين ) يمف صحٌف وم٣ميمف أزمقضم٣مسمؿ ( )ضم٣مسمؿ 

 (9/066ؽمٔمد زمـ زيد زمـ ودئم٥م اخلززصمل ) طمط 

 ( 3/85()ضم٣مسمؿ 6/6/57ؽمٔمد زمـ ؽم٣ممل ) سمخ 

 (3/492ؽمٔمد زمـ ؽمٖمٝم٣من ايمٗم٣مري ) ضم٤م 

 ( 61/642ؽمٔمد زمـ ؽمالم ايمدارين ) جمٜمقل ضم٣مل ()فم٣ًمىمر 

 ( 6/6/57()سمخ 3/693ؽمٔمد زمـ ؽمٚمرة زمـ صمٛمدب ايمٖمزاري ) ضم٤م 

 ( 3/83ؽمٔمد زمـ ؽمقيد زمـ ومٝمس زمـ فم٣مَمر ) ضم٣مسمؿ 

 ( 3/82ؽمٔمد زمـ ؾمٌؾ ) ضم٣مسمؿ 

 ( 3/85()ضم٣مسمؿ 2/482ؽمٔمد زمـ ذاح اظمٔم٣مهمري َمٌمي ) ضم٤م 

 ( 3/09ؽمٔمد زمـ ذضمٌٝمؾ أزمق ذاضمٝمؾ ) جمٜمقل وم٣ميمف أزمقضم٣مسمؿ ( ) يم٣ًمن 

 ( 3/09()يم٣ًمن 6/82ؽمٔمد زمـ ؾمٔم٥ٌم زمـ ضمج٣مج ) صدوق وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ وسم٘مٙمؿ همٝمف ؾمٔم٥ٌم ( )ضم٣مسمؿ 

 (.372)حتٖم٥م/(3/82()ضم٣مسمؿ 9/407( ) ؽمغم  وم٣مل احل٣مهمظ: ؤمٝمػ)  -ؽمٔمٝمد :ويٗم٣مل-ؽمٔمد زمـ صٙم٦م زمـ زمرد زمـ أؽمٙمؿ 

 دم ضمديثف ؤمػ(ؾمٝمخ ص٣ميما  ايمُمٝم٣ٌمين ) ٓ زمٟمس زمف وم٣ميمف أزمق زارفم٥م / ووم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ : ٝمالنؽمٔمد زمـ ؿم٣ميم٤م أزمق نم

 ( 3/87( ) ضم٣مسمؿ 3/09)يم٣ًمن

 (3/61فمٌد ايمقه٣مب أزمق اظم٘م٣مرم ايمرازي ؾمٝمٔمل ) يم٣ًمن ؽمٔمد زمـ ؿم٣ميم٤م أو ازمـ أيب ؿم٣ميم٤م زمـ 

 ( 3/88ؽمٔمد زمـ ؿمٙمح٥م ايم٘مقدم )صدوق وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ()ضم٣مسمؿ  

 (.723ؽمٔمد زمـ فمٌد ايمرمحـ أزمق حمٚمد اإلؽمؼمازم٣مذي )خم٤م

 ( 6/6/59()سمخ 3/692ؽمٔمد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ أيب أيقب إٞمِم٣مري )ضم٤م 

 ( 3/91ٜمقل ضم٣مل ()ضم٣مسمؿؽمٔمد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ ه٣مؾمؿ زمـ فمت٥ٌم ايمزهري) جم

 ( 768ؽمٔمد زمـ فمٌد ايمرمحـ وايمد يمٝم٧م زمـ ؽمٔمد )ذىمر /

 (61/676ؽمٔمد زمـ فمٌد اهلل ايمٔمجٚمل )فم٣ًمىمر 

 .(8/683ؽمٔمد زمـ فمٌد اهلل زمـ أيب فمرازمف ايمُم٣مر ) ضم٤م 
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  (.377ؽمٔمد زمـ فمٌد اهلل زمـ ضم٣مرشم٥م زمـ طمٙمٝمٖم٥م )وم٣مل احل٣مهمظ دم ؽمٛمد هذا همٝمف: إؽمٛم٣مد جمٜمقل( )حتٖم٥م/

 (3/61 زمـ ضمًكم أزمق وم٣مؽمؿ ايمٛمٝمقم اظمٝمٚمقين)ؤمٖمف ؾمغمويف ( )يم٣ًمن ؽمٔمد زمـ فمٌد اهلل

ؽمٔمد زمـ فمٌد اهلل زمـ فمٌد ضم٘مؿ اظمٌمي أزمق فمٚمغم ) صدوق وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ووم٣مل ازمـ يقٞمس: ىم٣من شمٗم٥م شمٌت٣ًم ص٣محل٣ًم ووشمٗمف 

 (4/0190()ضم٣ٌمن3/96()ضم٣مسمؿ 678اخلٙمٝمقم()ت

 ( 3/90ؽمٔمد زمـ فمٌد اهلل فمـ أيب َمٔممم )ضم٣مسمؿ 

 (3/89فمٌٝمد إٞمِم٣مري )يمف صح٥ٌم وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿؽمٔمد زمـ 

 (.3/697)ضم٤م (3/91٘م٣مهقم )ضم٣مسمؿ ايمؽمٔمد زمـ فمٌٝمد اهلل 

 (.6/6/26()3/89ؽمٔمد زمـ فمتٝمؼ ايمٗمٝمز )ضم٣مسمؿ

 (.3/89()ضم٣مسمؿ4/50ؽمٔمد زمـ فمثامن زمـ طمٙمدة إٞمِم٣مري زمدري)صح٣ميب()ضم٤م

 (.767ؽمٔمد زمـ فمثامن َمقلم زم٣مهٙم٥م)ذىمر

 (.3/90()ضم٣مسمؿ6/6/26)سمخؽمٔمد زمـ فمْمٝم٥م زمـ ومٝمس ايم٘ماليب 

 (.61/675ؽمٔمد زمـ فمقم زمـ حمٚمد أزمق ايمقهم٣مء ايمٛمًقي ايمٗم٣م  )روى فمٛمف مج٣مفم٥م()فم٣ًمىمر

 (.6/88()ضم٣مسمؿ4/039ؽمٔمد زمـ فمامرة اظمديٛمل )يمف صح٥ٌم وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٤م

 (.3/90()ضم٣مسمؿ2/472ؽمٔمد زمـ فمٚمر فمـ َمٔم٣مذ زمـ صمٌؾ َمرؽمؾ )جمٜمقل ضم٣مل()ضم٤م

 (.3/60()يم٣ًمن3/90أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ ؽمٔمد زمـ فمٚمران زمـ هٛمد زمـ ؽمٔمد )وه٣مه

 (.3/91ؽمٔمد زمـ فمٚمرو ايمرازي )ضم٣مسمؿ

 (.8/683ؽمٔمد زمـ وم٣مؽمؿ اهل٣مؾمٚمل )ضم٤م

 (.3/96()ضم٣مسمؿ2/479ؽمٔمد زمـ ومٔمٗم٣مع )ضم٤م

 (.3/695ؽمٔمد زمـ ىمٔم٤م زمـ فمجرة ايم٣ًمظمل )ضم٤م

 (.3/94ؽمٔمد زمـ َم٣ميمؽ ايم٣ًمفمدي )صح٣ميب()ضم٣مسمؿ

 (.3/618()ضم٣مسمؿ3/435ؽمٔمد زمـ َم٣ميمؽ ايمٔمٌز )ضم٤م

 (.3/94َم٣ميمؽ ايمٔمذري )صح٣ميب()ضم٣مسمؿؽمٔمد زمـ 

 (.61/672()فم٣ًمىمر3/95ؽمٔمد زمـ حمٚمد ايمٌغمويت أزمق حمٚمد )شمٗمف وم٣ميمف ازمـ أيب ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ
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 (.3/95ؽمٔمد زمـ حمٚمد ايمتٚمٝمٚمل )ضم٣مسمؿ

 (.9/068( )طمط425ؽمٔمد زمـ حمٚمد زمـ إؽمح٣مق أزمق إؽمح٣مق ازمـ أيب فم٣ٌمس ايمِمغمدم)وشمٗمف ايمػموم٣مين وأزمق ٞمٔمٝمؿ( )ت

 (.9/062()طمط3/60 )ؤمٖمف اخلْمٝم٤م()يم٣ًمندمـ فمْمٝم٥م ايمٔمقؽمٔمد زمـ حمٚمد زمـ ضمًـ زم

 (.9/041ؽمٔمد زمـ حمٚمد زمـ ؽمٔمد زمـ وم٣مؽمؿ أزمق زم٘مر ايمْم٣مئل إهبري )صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م()طمط

 (.727ؽمٔمد زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اجل٣ٌمر زمـ فمقم اإلؽمٖمرايٝمٛمل )خم٤م

 (.9/041ؽمٔمد زمـ حمٚمد زمـ يقؽمػ أزمق رصم٣مء ايمٗمزويٛمل )َم٣م فمٙمٚم٦م زمف زمٟمؽم٣ًم وم٣ميمف اخلْمٝم٤م()طمط

 (.61/311ؽمٔمد زمـ َمًٔمقد أزمق َمًٔمقد ايمِمددم )فم٣ًمىمر

 (.3/93ؽمٔمد زمـ َمًٔمقد ايمتجٝمٌل ايم٘مٛمدي َمٌمي )جمٜمقل ضم٣مل()ضم٣مسمؿ

ؽمٔمد زمـ َمًٔمقد ايمثٗمٖمل )يمف صح٥ٌم وم٣ميمف ايمْمػماين وازمـ فمٌد ايمػم وذىمره ايمٌخ٣مري دم 

 (.0/402()دفم٣مء3/93()ضم٣مسمؿ6/6/051ايمِمح٣مزم٥م()سمخ

 (.725ؽمٔمد زمـ َمًٔمقد ايمِم٣مئغ )خم٤م

 (.3/93()ضم٣مسمؿ3/692زمـ َمًٔمقد ايمٗمٝمز )جمٜمقل ضم٣مل( )ضم٤مؽمٔمد 

 (3/93( )ضم٣مسمؿ 6/6/39ؽمٔمد زمـ َمًٔمقد ايم٘مٛمدي )سمخ 

 (61/314ؽمٔمد زمـ َمًٔمقد اظم٣مزين )فم٣ًمىمر 

 (.3/95ؽمٔمد زمـ َمًٔمقد اظمروزي )صدوق وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( )ضم٣مسمؿ 

 (.3/94ؽمٔمد زمـ َمٛمذر )يمف صح٥ٌم وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ

 (.3/64أفمرهمف وم٣ميمف ايمذهٌل()يم٣ًمن ؽمٔمد زمـ َمٛمِمقر اجلذاَمل )ٓ

 (.3/95ؽمٔمد زمـ َمٝمٚمقن زمـ صمٛمدب )ضم٣مسمؿ

 (.754ؽمٔمد زمـ ٞمٌم زمـ َمٛمِمقر أزمق فمثامن ايمثٗمٖمل ايمٌزار )صدوق()ك

 (.3/95ؽمٔمد زمـ ٞمٔمامن )ضم٣مسمؿ

 (.6/6/611()سمخ20()ذيؾ2/346ؽمٔمد زمـ ٞمٗمذة إؽمدي )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٤م

 (.3/92()ضم٣مسمؿ6/6/22ؽمٔمد زمـ ٞمقهمؾ اجل٣مري )سمخ

 (.320( )إرؾم٣مد/696ؽمٔمد زمـ حيٝمك زمـ يزيد زمـ فمٌد احلٚمٝمد ايمرومل إَم٣مم َمًجد ايمروم٥م )ت
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 (.3/92ؽمٔمد زمـ يرزمقع )ضم٣مسمؿ

 (.61/313ؽمٔمد زمـ يزيد ايمدَمُمٗمل فمـ واشمٙم٥م)فم٣ًمىمر

 (.01/381( )ؽمغم8/684ؽمٔمد زمـ يزيد ايمٕمراء )ضم٤م

 (.4/0197()ضم٣ٌمن8/486( )ضم٤م641ؽمٔمد زمـ يزيد ايمٖمراء ايمٛمٝم٣ًمزمقري )حمٙمف ايمِمدق وم٣ميمف ايمذهٌل()ت

 (61/313ؽمٔمد زمـ ي٣ًمر اجلٜمٛمل )فم٣ًمىمر

 (.3/98ؽمٔمد َمقلم أؽمقد زمـ ؽمٖمٝم٣من )ضم٣مسمؿ

 (.3/97ؽمٔمد َمقلم إؽمٙمٚمٝمكم )ضم٣مسمؿ

 (.3/97ؽمٔمد َمقلم ضم٣مؿم٤م )ضم٣مسمؿ

 (.3/98ؽمٔمد َمقلم ضمًـ زمـ فمقم فمـ فمقم )ضم٣مسمؿ

 (.3/99ؽمٔمد َمقلم زيد زمـ شم٣مزم٦م فمـ ازمـ فمٚمر )ضم٣مسمؿ

 (.3/98إٓ زمحدي٧م واضمد وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ ؽمٔمد َمقلم ؿمٙمح٥م فمـ ازمـ فمٚمر )ٓ ئمرف

 (.3/97ؽمٔمد َمقلم فمت٥ٌم )صح٣ميب زمدري()ضم٣مسمؿ

 (.3/99ؽمٔمد َمقلم فمٚمر )ضم٣مسمؿ

 (.420زمـ إزمراهٝمؿ أزمق ؽمٔمٝمد اإلؽمامفمٝمقم )صمر  زمـ أمحد زمـ إؽمامفمٝمؾ ؽمٔمد

 (.435رَمل أزمق وم٣مؽمؿ )صمر احلزمـ ضمًـ  ؽمٔمد

 (.430)صمر  -ؽمٔمدويف  -زمـ ؽمٔمٝمد اجلرصم٣مين أزمق ؽمٔمٝمد  ؽمٔمد

 (.662( )نمرزم٣مء/412زمـ ؽمٔمٝمد َمـ أهؾ وؾمٝمٗمف أزمق فمثامن )ت ؽمٔمد

 (.540( )ىم٣مٞم٦م يمف فم٣ٌمدة وهمّمؾ وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( )يقٞمس074زمـ ؽمٔمد اظمٔم٣مهمري أزمق فمٚمر اإلؽم٘مٛمدراين )ت اهلل زمـ فمٌد ؽمٔمد

 (08/485.( )ؽمغم زمـ فمقم ايمزٞمج٣مين ايمِمقدم أزمق وم٣مؽمؿ )وم٣مل ايمًٚمٔم٣مين: ىم٣من ضم٣مهمٓم٣ًم َمتٗمٛم٣ًم شمٗم٥م ورفم٣ًم.. زمـ حمٚمد زمـ فمقم ؽمٔمد

 (.61/746)فم٣ًمىمر

 (.546زمـ أومٝمٌم إزدي أيب ايم٘مٛمقد اظمٌمي)يقٞمس زمـ َم٣ميمؽ ؽمٔمد

 (.544( )يقٞمس417زمـ ؽمٝمػ ايمتجٝمٌل ايمٛمح٣مس )ت اهلل زمـ فمٌد زمـ َم٣ميمؽ ؽمٔمد
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( 426زمـ ضمًـ أزمق اظمح٣مؽمـ اجلرصم٣مين اجلقيم٘مل )ص٣مر فم٣مظم٣ًم زم٣مرفم٣ًم... وم٣ميمف ايمًٜمٚمل( )صمر  زمـ َمٛمِمقر زمـ حمٚمد ؽمٔمد

 (.724)خم٤م

 (.695زمـ فمٚمرو: )فمٙمامء  زمـ َمٔم٣مذ ؽمٔمد

 (.006( )رومف 696احلٚمٝمد ايمرومل )ت  زمـ فمٌد زمـ يزيد زمـ حيٝمك ؽمٔمد

 (.434زمـ يزيد اجلرصم٣مين أزمق َمًٔمقد )صمر  ؽمٔمد

 (.3/07()يم٣ًمن3/691ؽمٔمدان زمـ أؾمقع اهلٚمداين ىمقدم )جمٜمقل ضم٣مل()ضم٣مسمؿ

 (.3/07ايمدارومْمٛمل()يم٣ًمنؽمٔمدان زمـ زممم أزمق جم٣ميمد )يمٝمس زم٣ميمٗمقي وم٣ميمف 

 (.3/07( )3/691ؽمٔمدان زمـ ؽمٔمد احل٘مٚمل )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ

 (.3/07()يم٣ًمن8/415ؽمٔمدان زمـ ؽمٔمد ايمٙمٝمثل )جمٜمقل ضم٣مل()ضم٤م

 (.3/689()ضم٣مسمؿ6/6/092ؽمٔمدان زمـ فمٌد اهلل زمـ صم٣مزمر زمـ فم٣مَمر)سمخ

 (3/07ؽمٔمدان زمـ فمٌدة ايمٗمداضمل )نمغمَمٔمروف وم٣ميمف ازمـ فمدي( )يم٣ًمن 

 (9/614زمـ َم٣ٌمرك ازمقفمثامن ايميير)طمط ؽمٔمدان 

 (.06/457()ؽمغم3/691( )ضم٣مسمؿ9/615زمقضم٣مسمؿ وازمٛمف( )طمط أؽمٔمدان زمـ ٞمٌم ايمٌٕمدادي )صدوق وم٣ميمف 

 (3/08( )يم٣ًمن 3/691زمقضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ أؽمٔمدان زمـ هُم٣مم ايمرومل )جمٜمقل وم٣ميمف 

 (.3/691ؽمٔمدان زمـ هُم٣مم ايمّمٌل )جمٜمقل/ هق ايمرومل()ضم٣مسمؿ

 (3/08)ايمٙمخٚمل()ٓ زمٟمس زمف وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل ووم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: حمٙمف ايمِمدق()يم٣ًمنؽمٔمدان زمـ حيٝمك ايمٌٙمخل 

 (.6/6/092)سمخ

 (.3/08ؽمٔمدان زمـ حيٝمك احلٙمٌل )يمٝمس زمذاك وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل()يم٣ًمن

 (06/458( )ؽمغم9/613()طمط574()صدوق وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()ومط626ؽمٔمدان زمـ يزيد أزمق حمٚمد ايمٌزار )ت

 (.3/691)ضم٣مسمؿ

 (.758ؽمٔمدان ويمٝمد )ك

 (.326ؽمٔمدون زمـ ؽمٜمٝمؾ زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ أيب ذؤي٤م ايمٔم٘م٣مري )إرؾم٣مد/
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ؽمٔمدون زمـ حمٚمد زمـ أيقب ايمزهري أزمق همتا اإلؾمٌٝمقم )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمتٛم٣مهٝم٣ًم دم همّمؾ ذا فمٙمؿ زم٣ميمرأي وَمُم٣مرىم٣ًم دم 

 (.563( )صف/345نمغمه، ومقي ايمٖمٜمؿ ضم٣مهمٓم٣ًم يمألطم٣ٌمر..( )ت

 (.667نمرزم٣مء/( )403زمـ ؿم٣ميمقت إٞمديمز )ت ؽمٔمدون

 (.798ؽمٔمدويف زمـ فمٚمر زمـ ؽمٔمدويف أزمق ؽمٔمد ايمٛمًقي )خم٤م

 (.6/6/411()سمخ4/086ؽمٔمر زمـ ؾمٔم٥ٌم ايمدؤرم )ضم٤م

 (.217ؽمٔمؾ زمـ ؽمٙمٝمامن ايمٛمٝمقم)ومط

 ( 801ؽمقد ) خم٤م إؽمٔمٝم٤م زمـ فمقم زمـ ضمٙمٝمؿ أزمق ٞمٌم 

 (.528ؽمٔمٝم٥م ايمُمٔم٣ٌمين أزمق ؽمٙمٝمط فمٛمف ازمٛمف ؽمٙمٝمط )يقٞمس

 (.3/53()يم٣ًمن3/72إفمٚمش)ضم٣مسمؿؽمٔمٝمد أزمق ايمييس فمـ 

 ؽمٔمٝمد أزمق نم٣مٞمؿ: هق ؽمٔمٝمد زمـ زي٣مد.

 (.3/75ؽمٔمٝمد إزدي فمـ أيب أَم٣مَم٥م )ضم٣مسمؿ

 (.3/53ؽمٔمٝمد إصٙمع )ٓ وصمقد يمف إٞمام هق طمْمٟم َمـ زمٔمض ايمرواه()يم٣ًمن

 (.3/72()ضم٣مسمؿ3/53ؽمٔمٝمد ايمتامر فمـ أٞمس )ٓ أدري َمـ هق وم٣ميمف ازمـ ضم٣ٌمن ووم٣مل ايمٌخ٣مري: همٝمف ٞمٓمر ()يم٣ًمن

 (.545زمـ أؽمقد احلجري )يقٞمس احلجري فمٛمف طم٣ميمد ؽمٔمٝمد

 (.3/54()يم٣ًمن3/77ؽمٔمٝمد احلرر فمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ فمٌد اهلل )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ

 (.3/77()ضم٣مسمؿ3/54ؽمٔمٝمد ايمرفمٝمٛمل ويٗم٣مل ايمرزمٝمٔمل فمـ إضمٛمػ زمـ ومٝمس )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()يم٣ًمن

 (.3/77ؽمٔمٝمد ايمزي٣مت فمـ ازمـ ضمٛمٖمٝم٥م )ضم٣مسمؿ

 (.60/448)فم٣ًمىمر ؽمٔمٝمد ايمناج

 (.3/77ؽمٔمٝمد ايمُم٣مَمل احلٚميص فمـ شمقزم٣من )ضم٣مسمؿ

 (.3/72ؽمٔمٝمد ايمّمٌل فمـ فمقم )ضم٣مسمؿ

 (.3/53()يم٣ًمن3/78ؽمٔمٝمد ايمْم٣مطمل فمـ َمْمرف )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ

 (.3/53()يم٣ًمن3/72ؽمٔمٝمد ايمٔمالف اظم٘مل فمـ ازمـ فم٣ٌمس )يمكم احلدي٧م وم٣ميمف أزمق زرفم٥م()ضم٣مسمؿ

 (.3/53ازمـ َمٔمكم ()يم٣ًمنؽمٔمٝمد اظم٠مذن )ٓ أفمرهمف وم٣ميمف 
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 (.3/3ؽمٔمٝمد زمـ إزمراهٝمؿ اجلريري)جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ

 (.8/624ؽمٔمٝمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ أيب ايمٔمْمقف احلراين)ضم٤م

 (.60/00ؽمٔمٝمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ ؿمٙمح٥م زمـ فمٚمرو اجلٜمٛمل )فم٣ًمىمر 

 (.3/64ؽمٔمٝمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ فمقف )جمٜمقل إٓ أن ي٘مقن ؽمٔمد همثٗم٥م)يم٣ًمن

 (.746ٔمٝمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد أزمق فمثامن اظمٙمٗم٣مزم٣مذي )خم٤مؽم

 (744ؽمٔمٝمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ حمٚمقيف أزمق فمثامن ايمٛمِم٣مرازم٣مذي )خم٤م

 (.3/65()يم٣ًمن3/3ؽمٔمٝمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ َمٔمٗمؾ زمـ َمٛمٌف ايمٝمامين )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ

 (.2/452ؽمٔمٝمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ َمٖمّمؾ )ضم٤م

 (.3/54)يم٣ًمن_دم ؽمٔمٝمد فمـ أيب أؽمقد –ؽُمٔمٝمد زمـ أيب أؽمقد )جمٜمقل( 

 (.3/65()يم٣ًمن3/2ؽمٔمٝمد زمـ أيب إزمٝمض )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ

 (.759( )ك3/5ؽمٔمٝمد زمـ أيب أَمٝم٥م زمـ فمٚمر زمـ ؽمٔمٝمد زمـ فم٣مص )جمٜمقل ضم٣مل()ضم٣مسمؿ 

 (.3/2ًٝم٤م )جمٜمقل ضم٣مل()ضم٣مسمؿاظمؽمٔمٝمد زمـ أيب أوس فمـ ازمـ 

 (.3/2ذم )ضم٣مسمؿؽمٔمٝمد زمـ أيب أو

 (.3/67ؽمٔمٝمد زمـ أيب زم٘مر زمـ أيب َمقؽمك إؾمٔمري )جمٜمقل وضمديثف َمٛم٘مر()يم٣ًمن

 (.3/9ؽمٔمٝمد زمـ أيب زم٘مر زمـ ضمٖمص زمـ فمٚمر زمـ ؽمٔمد زمـ أيب ووم٣مص ومرر )ضم٣مسمؿ 

 (.3/05()ضم٣مسمؿ6/0/325ؽمٔمٝمد زمـ أيب ضمرة زمٌمي )سمخ

 (.3/40( )يم٣ًمن3/09ؽمٔمٝمد زمـ أيب راؾمد فمـ فمْم٣مء )ٓ ئمرف وم٣ميمف ايمذهٌل( )

 (.3/40ؽمٔمٝمد زمـ أيب رزيـ )ٓ يدري َمـ هق وم٣ميمف ازمـ ضمزم ونمغمه()يم٣ًمن

 (.3/46()يم٣ًمن3/61ؽمٔمٝمد زمـ أيب رفمدة ايمٌٛم٣مين )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ

 ( .532()يقٞمس3/40ؽمٔمٝمد زمـ أيب ؽم٣ممل اجلٝمُم٣مين )ضم٣مسمؿ

 (.579ؽمٔمٝمد زمـ أيب ؽمٔمد )ومط

 (.3/44()وهق ازمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ ٞمٔمٝمؿ()يم٣ًمن357ؽمٔمٝمد زمـ أيب ؽمٔمٝمد ايمٔمٝم٣مر ايمِمقدم )وم٣مل ايمذهٌل: صدوق()ت

 (.60/92ؽمٔمٝمد زمـ أيب ؽمٔمٝمد اظمروزي )فم٣ًمىمر
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 (.3/43ؽمٔمٝمد زمـ أيب ؽمٔمٝمد اظمٜمري أزمق ؽمٚمط َمقٓهؿ )جمٜمقل ضم٣مل()يم٣ًمن 

 (.2/423ؽمٔمٝمد زمـ أيب ؽمٔمٝمد زمـ صمقزمٛمد )ضم٤م

 (.4/052ؽمٔمٝمد زمـ أيب ؽمٔمٝمد زمـ فم٣مص زمـ أَمٝم٥م )ضم٤م

 (.556()يقٞمس3/43()ضم٣مسمؿ3/683)جمٜمقل ضم٣مل()ضم٤مؽمٔمٝمد زمـ أيب ؾمٚمر ايم٣ًٌمئل 

 (.3/689ؽمٔمٝمد زمـ أيب فمٚمرة إٞمِم٣مري )جمٜمقل( وؽمٝمٟميت )ضم٤م

 (.3/36ؽمٔمٝمد زمـ أيب فمٚمرة فمـ ؽمٙمامن )جمٜمقٓن( ودم ٞمًخف )ازمـ أيب فمٚمرو فمـ ؽمٙمٝمامن()يم٣ًمن

 (.3/54ؽمٔمٝمد زمـ أيب فمٚمرو إٞمِم٣مري )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ

 (.2/427ؽمٔمٝمد زمـ أيب نمٙمٝمظ )ضم٤م

 /.0()دفم٣مء3/57ؽمٔمٝمد زمـ أيب ىمٔم٤م ايمٌٌمي ايمٔمٌدي)ؾمٝمخ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ

 ( 3/28ؽمٔمٝمد زمـ أيب َمريؿ ) ضم٣مسمؿ 

 (3/39()يم٣ًمن 3/29ؽمٔمٝمد زمـ أيب ٞمٌم ايمً٘مقين )سمرىمف أزمق زرفم٥م ( )ضم٣مسمؿ 

  .ؽمٔمٝمد زمـ أيب ه٣مينء : هق ازمـ إؽمامفمٝمؾ

 ( 3/75() ضم٣مسمؿ 2/473ؽمٔمٝمد زمـ أيب حيٝمك يامين )ضمؾ 

 زمـ أمحد ايمُمٔمٝمٌل ايم٘مرازمٝمز: اؽمؿ صمده: أمحد زمـ صمٔمٖمر.ؽمٔمٝمد 

 (.755ؽمٔمٝمد زمـ أمحد زمـ أيب ضمًـ أزمق ٞمٌم ايمٕم٣مزي )خم٤م

 ( 9/013ؽمٔمٝمد زمـ أمحد زمـ أيب فمٚمرو أزمق حمٚمد )طمط 

 (.733ؽمٔمٝمد زمـ أمحد زمـ ضم٣مسمؿ زمـ حمٚمد أزمق فم٣ٌمس ايمت٣ٌمن )شمٗم٥م وم٣ميمف ايمٖم٣مرد( )خم٤م

 (.9/013)طمط ؽمٔمٝمد زمـ أمحد زمـ ضمًكم أزمق زم٘مر ايمٌميٖمٛمل

 (.377ؽمٔمٝمد زمـ أمحد زمـ طم٣ميمد زمـ فمٌد اهلل اجلذاَمل أزمق فمثامن ايمٗمرؿمٌل )صف/

 ( 9/013ؽمٔمٝمد زمـ أمحد زمـ ؽمٔمٝمد أزمق يمٝم٧م إصؿ ) طمط 

 ( 9/019ؽمٔمٝمد زمـ أمحد زمـ ؽمٔمٝمد زمـ فمثامن أزمق يمٝم٧م إٞمامؿمل )همرق زمكم هذا وإصؿ اخلْمٝم٤م ( )طمط 

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمـ أهؾ ايمٖمْمٛم٥م 311زمق فمثامن إٞمديمز )ت ٞمحق/ؽمٔمٝمد زمـ أمحد زمـ ؽمٔمٝمد زمـ ىمقشمر إٞمِم٣مري أ

 (.380وايمٔمٙمؿ وايمرواي٥م وايمده٣مء وأطمذ ايمٛم٣مس فمٛمف( )صف/
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 (.9/95ؽمٔمٝمد زمـ أمحد زمـ فمثامن ص٣مضم٤م اظمٗم٣مزمري )طمط

 (.732ؽمٔمٝمد زمـ أمحد زمـ حمٚمد أزمق زم٘مر ايمقاضمدي )وشمٗمف ايمٖم٣مرد()خم٤م

 (.372( )صف/313)ت -ازمـ سمرىمل -ثامنؽمٔمٝمد زمـ أمحد زمـ حمٚمد ايمٗمرؿمٌل أزمق فم

 (.9/000ؽمٔمٝمد زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ صمٔمٖمر ايمٛمٝم٣ًمزمقري أزمق فمثامن )طمط

 (.9/92ؽمٔمٝمد زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ ضمٛمٌؾ )طمط

 (.9/012ؽمٔمٝمد زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ ؽمٔمٝمد أزمق وم٣مؽمؿ ايمٌزاز )طمط

وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمـ أهؾ ايمٛمٖم٣مذ دم احلدي٧م ( )333ؽمٔمٝمد زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل اهلذرم أزمق فمثامن اإلؾمٌٝمقم )ت

 (.514وايمرأي ومقي ايمٖمٜمؿ...( )صف/

 (.9/017( )طمط099ؽمٔمٝمد زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ َمقؽمك أزمق وم٣مؽمؿ ايمٔمراد )فمٛمف مج٣مفم٥م( )ايمديمٝمؾ/

همظ: ؽمٚمع ، ووم٣مل احل٣مؽمٔمٝمد زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ ٞمٔمٝمؿ أزمق فمثامن ايمِمقدم ايمٔمٝم٣مر ايمٛمٝم٣ًمزمقري ايمِمغمدم )وم٣مل ايمذهٌل: صدوق

 .(378)حتٖم٥م/ (736( )خم٤م3/65()يم٣ًمن60/4()فم٣ًمىمرايم٘مثغم واٞمتٜمك إيمٝمف فمٙمق اإلؽمٛم٣مد

 (.3/62ؽمٔمٝمد زمـ أمحد زمـ َم٘مل ايمٛمٌقم ايمُم٣مفمر )ؾمٝمٔمل()يم٣ًمن

٣مق أزمق فمثامن اإلؾمٌٝمقم )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمـ أهؾ ايمذىم٣مء وايمٖمٜمؿ وايمْمٙم٤م  ؽمٔمٝمد زمـ أمحد زمـ حيٝمك زمـ زىمري٣م اظمرادي ايمُمٗمَّ

 (.395( )صف/365وىم٣من ضم٣مهمٓم٣ًم يمٙمتقاريخ وأطم٣ٌمر ايمٛم٣مس...( )تايمٗمديؿ 

ؽمٔمٝمد زمـ أمحد زمـ حيٝمك زمـ ؽمٔمٝمد احلديدي ايمتجٝمٌل أزمق ؿمٝم٤م إٞمديمز )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمٔمٓمَّاًم فمٛمد اخل٣مص٥م 

 (.397( )صف/368وايمٔم٣مَم٥موىم٣من أهؾ اظمممق يٗمقيمقن: َم٣م َمر فمٙمٝمٛم٣م ومط َمثٙمف..( )ت

ل اظمٗمرئ أزمق فمثامن اإلؾمٌٝمقم )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من ومقي احلٖمظ ضمًـ ايمٙمٖمظ جمقدًا ؽمٔمٝمد زمـ إدريس زمـ حيٝمك ايمًٙمٚم

 (.398( )صف/369يمٙمٗمرآن...( )ت 

 (.751ؽمٔمٝمد زمـ إؽمح٣مق أزمق حمٚمد ايمٛمٝمقم )خم٤م

 (.3/5ؽمٔمٝمد زمـ إؽمح٣مق زمـ مح٣مر )ىمٟمٞمف اظمٌمي إول وإٓ همٚمجٜمقل)ضم٣مسمؿ 

 (.60/00ؽمٔمٝمد زمـ إؽمح٣مق فمٛمف فم٣ٌمس احلداء )فم٣ًمىمر

 (.3/62()يم٣ًمن3/5د زمـ إؽمح٣مق َمٌمي )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ وسمػمأ ازمـ طمزيٚم٥م َمـ فمٜمدسمف()ضم٣مسمؿؽمٔمٝم

 (.3/5()ضم٣مسمؿ 8/670ؽمٔمٝمد زمـ أؽمد زمـ َمقؽمك اظمٌمي )ضم٤م
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( 618() فمٛمف مج٣مفم٥م( )ت688ؽمٔمٝمد زمـ إهائٝمؾ زمـ فمٌد اهلل اهلروي أزمق فمثامن ايمٗمْمٝمٔمل )ت 

 (.324( )إرؾم٣مد/671()ومط406()ؿم٤م9/98)طمط

 (.3/3()ضم٣مسمؿ 6/0/358ؽمٔمد إَم٣مم صم٣مَمع ايمٌٌمة )جمٜمقل ضم٣مل()سمخؽمٔمٝمد زمـ أ

 (.3/4()ضم٣مسمؿ 3/678ؽمٙمؿ )ضم٤مأؽمٔمٝمد زمـ  

 (.60/00ؽمٔمٝمد زمـ إؽمامفمٝمؾ ايمٌغمويت )فم٣ًمىمر 

 (.3/62ؽمٔمٝمد زمـ إؽمامفمٝمؾ اظمج٣مؾمٔمل )يٕمرب فمٛمف وم٣ميمف ازمـ ضم٣ٌمن()يم٣ًمن

 (.703ؽمٔمٝمد زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ طمٙمٝمٖم٥م )ذىمر

 (.03/26()ؽمغم9/99()طمط698ؽمٔمٝمد زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ ؽمٔمٝمد زمـ َمٛمِمقر ايمٛمٝم٣ًمزمقري )أشمٛمقا فمٙمٝمف()ت 

 (.756ؽمٔمٝمد زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ فمٌد ايمرمحـ أزمق ؽمٔمد ايمِم٣مزمقين )خم٤م

 (.753ؽمٔمٝمد زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ فمقم زمـ فم٣ٌمس أزمق فمْم٣مء ايمِمقدم )ؽم٣مومط ايمرواي٥م نمغم حمت٨م زمف وم٣ميمف ايمٖم٣مرد()خم٤م

 (.3/62قم زمـ فم٣ٌمس أزمق فمْم٣مء ايمِمقدم )ؽم٣مومط ايمرواي٥م وم٣ميمف ايمٖم٣مرد()يم٣ًمنؽمٔمٝمد زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ فم

 (.60/00ؽمٔمٝمد زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ َم٣ًمضمؼ )فم٣ًمىمر

 (60/06ؽمٔمٝمد زمـ أؽمقد اخلقٓين )فم٣ًمىمر

 (.3/6يمٝمعم ايم٘مٛمدي )ضم٣مسمؿ  ؽمٔمٝمد زمـ أذف زمـ أيب

 (.3/5ؽمٔمٝمد زمـ أؾمٔم٧م زمـ ؽمٔمٝمد ايمًامن )صدوق وهق ازمـ أيب رزمٝمع ايمًامن()ضم٣مسمؿ  

 (.702ٔمٝمد زمـ أؾم٘مٝم٤م زمـ ىمقدم زمـ رؽمتف )ذىمرؽم

 (.3/62ؽمٔمٝمد زمـ أٞمس )جمٜمقل وم٣ميمف ايمٔمٗمٝمقم()يم٣ًمن

 (.403()ؿم٤م60/06ؽمٔمٝمد زمـ أوس اخلٖم٣مف / ومٝمؾ هق: ازمـ ضم٘مؿ زمـ أوس )فم٣ًمىمر

 (.3/6()ضم٣مسمؿ 2/450ؽمٔمٝمد زمـ أيٚمـ فمـ ىمثغم زمـ فم٣ٌمس )ضم٤م

 (.3/6()ضم٣مسمؿ 6/6/636ؽمٔمٝمد زمـ أيٚمـ َمقلم ىمٔم٤م زمـ ؽمقر )جمٜمقل ضم٣مل()سمخ

 (.3/8ؽمٔمٝمد زمـ زمث٣مث)ضم٣مسمؿ 

 (572)ومط (، ووم٣مل احل٣مهمظ: إؽمٛم٣مده َمقشمؼ()وشمٗمف اخلْمٝم٤م654ؽمٔمٝمد زمـ زمحر ايمٗمراؿمٝمز أزمق فمثامن ويٗم٣مل أزمق فمٚمرو )ت

 .(379)حتٖم٥م/ (4/0011)ضم٣ٌمن (9/94)طمط
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 (.3/8()ضم٣مسمؿ9/582()ؽمغم60/04ؽمٔمٝمد زمـ زمريد أزمق فمٌد اهلل ايمٛم٣مصمل ايمزاهد )جمٜمقل ضم٣مل()فم٣ًمىمر

 (.3/8زمزيغ احلراين )صدوق وم٣ميمف فمٌد ايمرضمٝمؿ( )ضم٣مسمؿؽمٔمٝمد زمـ 

 (.4/008()أصٌٜم٣من 705ؽمٔمٝمد زمـ زممم زمـ مح٣مد اجلرواءاين )ذىمر

 (.3/67()يم٣ًمن3/8ؽمٔمٝمد زمـ زمُمغم ايمٗمرر )وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: جمٜمقل()ضم٣مسمؿ

 (.60/43ؽمٔمٝمد زمـ زمُمغم فمـ ايمثقري )فم٣ًمىمر

 (.3/67()يم٣ًمن3/8ؽمٔمٝمد زمـ زمُمغم فمـ ضمًـ َمرؽمؾ )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ 

 (.60/45()فم٣ًمىمر9/018ؽمٔمٝمد زمـ سمرىم٣من أزمق صمٔمٖمر ايمِمقدم )طمط

 (.3/67ؽمٔمٝمد زمـ شمامَم٥م َم٘مل )ؤمٖمف إزدي()يم٣ًمن

 (.3/9ؽمٔمٝمد زمـ شمقزم٣من )ضم٣مسمؿ 

 (.3/01()ضم٣مسمؿ 2/456ؽمٔمٝمد زمـ صم٣مزمر ايمرفمٝمٛمل ؾم٣مَمل )ضم٤م

 (.60/42ؽمٔمٝمد زمـ صم٣مزمر ايمًٕم٣مئذي )فم٣ًمىمر

)ٞم٥ًٌم طم٣ميمد زمـ ؽمٔمد إلم ايم٘مذب وىم٣من حمٚمد زمـ وم٣مؽمؿ : يثٛمل فمٙمٝمف ويِمٖمف  ؽمٔمٝمد زمـ صم٣مزمر زمـ َمقؽمك ايم٘مالفمل إٞمديمز

 (3/68زم٣ميمِمدق( )يم٣ًمن

 (.3/68ؽمٔمٝمد زمـ صمٌٙم٥م فمـ ؿم٣مووس )ؤمٖمف ايمُمغمازي()يم٣ًمن

 (.3/00ؽمٔمٝمد زمـ صمرؾمٝمف )ضم٣مسمؿ

 (.60/42ؽمٔمٝمد زمـ صمرير زمـ ززمر)فم٣ًمىمر

 (.60/47ؽمٔمٝمد زمـ صمٔمٖمر أزمق همرج )فم٣ًمىمر

 (.2/455()ضم٤م6/0/326)سمخؽمٔمٝمد زمـ صمٔمٖمر زمـ َمْمٙم٤م ايمًٜمٚمل  

 (.3/01ؽمٔمٝمد زمـ مج٣من ايمًٙمٚمل )ضم٣مسمؿ 

 (.3/00()ضم٣مسمؿ 2/454ؽمٔمٝمد زمـ مجٝمؾ ايمٔمٌز )ضم٤م

 (.8/670ؽمٔمٝمد زمـ صمٛم٣مح أزمق ضمًـ ايمزاهد )ضم٤م

 (.60/47ؽمٔمٝمد زمـ صمٛمدب زمـ ٞمٔمامن إزدي )فم٣ًمىمر

 (.3/68ؽمٔمٝمد زمـ صمٛمدب وفمٛمف ويمده فمٚمر )جمٜمقل()يم٣ًمن
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 (.3/06ؽمٔمٝمد زمـ ضم٣مرث )ضم٣مسمؿ 

 (.60/48ٜم٣مصمريـ إلم احلٌُم٥م إول()فم٣ًمىمراظمزمـ ضم٣مرث زمـ ومٝمس زمـ فمدي ايمًٜمٚمل ايمٗمرر )َمـ ؽمٔمٝمد 

 (.3/677ؽمٔمٝمد زمـ ضم٣مؿم٤م اجلٚمحل )ضم٤م

 (.720ؽمٔمٝمد زمـ ضمجقاين )ك

 (.2/453ؽمٔمٝمد زمـ ضمدير أزمق فمٛمٝمؿ )ضم٤م

 (.3/683ؽمٔمٝمد زمـ ضمرب ايمٔمٌدي )ضم٤م

 (.3/68()يم٣ًمن3/06ؽمٔمٝمد زمـ ضمري٧م فمـ ضمًـ )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ 

 (.765ؽمٔمٝمد زمـ ضمًـ أزمق ؽمٜمؾ إصٌٜم٣مين )ذىمر

 (.9/017ؽمٔمٝمد زمـ ضمًـ أزمق فمثامن ايمٗمِمغم ايمقاؽمْمل )طمط

 (.8/625ؽمٔمٝمد زمـ ضمًـ ايمٔمٝمٛمل )ضم٤م

 (.761ؽمٔمٝمد زمـ ضمًـ زمـ ؽمٔمٝمد اإلؽم٘م٣مف )ذىمر

 ( 9/013ؽمٔمٝمد زمـ ضمًـ زمـ فمقم ايمرور هب٣من )طمط 

 (.9/92ؽمٔمٝمد زمـ ضمًـ زمـ يقؽمػ ازمـ هرش )طمط

 (.9/015د زمـ ضمًكم أزمق ضمًكم ايمدراج ايمِمقدم )طمطؽمٔمٝم

 (.60/36ؽمٔمٝمد زمـ ضمًكم أزمق همتا ايمٌزاز )فم٣ًمىمر

 (.720ؽمٔمٝمد زمـ ضمًكم زمـ حمٚمد أزمق وم٣مؽمؿ ايمٌزار )خم٤م 

 (.60/34()فم٣ًمىمر323ؽمٔمٝمد زمـ ضم٘مؿ زمـ أوس زمـ حيٝمك ايمًٙمٚمل )فمٛمف مج٣مفم٥م( )إرؾم٣مد/

 (.3/05أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ  ؽمٔمٝمد زمـ ضم٘مٝمؿ أزمق زيد ايمْمح٣من ايم٘مقدم ايمٔمٌز )ؾمٝمخ وم٣ميمف

 (.8/628ضم٤م)( 3/68()يم٣ًمن3/03ؽمٔمٝمد زمـ مح٣مدي أزمق فمثامن إٞمِم٣مري )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ

 (.3/69()يم٣ًمن478ؽمٔمٝمد زمـ محدون زمـ حمٚمد أزمق فمثامن ايمٗمٝمز إٞمديمز)دصم٣مل ايمٖمٗمٜم٣مء()ت

 (.3/03ؽمٔمٝمد زمـ محٝمد إؽمدي )ضم٣مسمؿ 

 (.3/03ضم٣مل()ضم٣مسمؿ ؽمٔمٝمد زمـ ضمٛمٓمٙم٥م ايمٔم٣مئذي )جمٜمقل 

 (.3/68()يم٣ًمن3/03ؽمٔمٝمد زمـ ضمقؾم٤م )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( )ضم٣مسمؿ 
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 (.3/03ؽمٔمٝمد زمـ ضمل اخلقٓين شمؿ اجلٔمقم )ضم٣مسمؿ 

 (.3/04ؽمٔمٝمد زمـ ضمٝم٣من إزدي ايمٝمحٚمدي )جمٜمقل ضم٣مل()ضم٣مسمؿ 

 (.3/04ؽمٔمٝمد زمـ ضمٝم٣من ايمْم٣مئل زمٌمي )جمٜمقل ضم٣مل()ضم٣مسمؿ 

 (.4/052ؽمٔمٝمد زمـ ضمٝمدة )ضم٤م

 (.3/00زمـ ومٝمس ايم٣ٌمهقم ايمٌٌمي )ضم٣مسمؿ  ؽمٔمٝمد زمـ ضمٝمقة

 (.2/459()ضم٤م6/0/371ؽمٔمٝمد زمـ طم٣مزم أزمق فمٌد ايمرمحـ )سمخ

 (.3/05ؽمٔمٝمد زمـ طم٣ميمد ايمٗمرر )ضم٣مسمؿ

 (.3/02ؽمٔمٝمد زمـ طم٣ميمد زمـ سمرمج٣من )ضم٣مسمؿ 

 (.60/35)فم٣ًمىمر -ازمـ أيب ايمٔمج٣مئز –ؽمٔمٝمد زمـ طم٣ميمد زمـ محٝمد زمـ صٜمٝم٤م إزدي 

 (.3/05( )ضم٣مسمؿ 60/35فم٣مص)صح٣ميب()فم٣ًمىمرؽمٔمٝمد زمـ طم٣ميمد زمـ ؽمٔمٝمد زمـ 

 (.60/39ؽمٔمٝمد زمـ طم٣ميمد زمـ فمٌد اهلل زمـ طم٣ميمد ايمٔمٌُمٚمل ايمٗمرر ؽم٘مـ دَمُمؼ)فم٣ًمىمر

 (.60/56ؽمٔمٝمد زمـ طم٣ميمد زمـ فمٌد اهلل زمـ يزيد زمـ أؽمد زمـ ىمرز ايمٌجقم شمؿ ايمٗمني )فم٣ًمىمر

 (.3/05()ضم٣مسمؿ 6/0/329ؽمٔمٝمد زمـ طم٣ميمد زمـ فمٚمرو زمـ ضمزم )سمخ

 (.3/02زمـ ؾمٝم٥ٌم اظمدين ايمزهري )ضم٣مسمؿ ؽمٔمٝمد زمـ طم٣ميمد زمـ وم٣مرض

 (.9/013ؽمٔمٝمد زمـ طم٣ميمد زمـ حمٚمد زمـ خمٙمد أزمق فمثامن ايمؼمَمذي )جمٜمقل()طمط

 (.3/68()يم٣ًمن3/07ؽمٔمٝمد زمـ طمداش )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ

 (.501ؽمٔمٝمد زمـ طمٙمػ زمـ صمٔمد ايم٘ماليب أزمق فمثامن ايمٕمرٞم٣مؿمل فمٛمف أزمق زم٘مر زمـ فمْمٝم٥م )صف/

 (.3/07ؾمجٔمل )ضم٣مسمؿؽمٔمٝمد زمـ طمٙمػ زمـ طمٙمٝمٖم٥م إ

 (.567( )ىم٣من َمٗمرئ٣مً هم٣مواًل َمتٖمٛمٛم٣ًم دم ؿمٙم٤م ايمٔمٙمؿ فمٚمره ىمٙمف..( )صف/536ؽمٔمٝمد زمـ طمٙمػ زمـ ؽمٔمٝمد ايمٗمرؿمٌل أزمق ضمًـ )ت

 (.3/07ؽمٔمٝمد زمـ طمٝمُمٛم٥م)ضم٣مسمؿ 

 (.3/69ؽمٔمٝمد زمـ دهثؿ اظمٗمدد )يمٝمس زمٚمٔمروف وم٣ميمف ايمٔمٗمٝمقم()يم٣ًمن

 –يٟميت  -ؽمٔمٝمد زمـ ديٛم٣مر : هق ازمـ فمٌد اهلل زمـ ديٛم٣مر

 (.3/69()يم٣ًمن3/08ٔمٝمد زمـ ديٛم٣مر ايمدَمُمٗمل )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()ؽم
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 (.3/08ؽمٔمٝمد زمـ ديٛم٣مر فمـ ايمُمٔمٌل )ضم٣مسمؿ 

 (.2/424ؽمٔمٝمد زمـ ذىمقان أزمق ايمٔمراف )ضم٤م

 .(381)حتٖم٥م/ (3/69()يم٣ًمن، ووم٣مل احل٣مهمظ: أضمد ايمّمٔمٖم٣مءؽمٔمٝمد زمـ ذي يمٔمقة )دصم٣مل وم٣ميمف ازمـ ضم٣ٌمن

 (3/41()يم٣ًمن، ووم٣مل احل٣مهمظ: واهاحلدي٧م وم٣ميمف ايمٌخ٣مري ووم٣مل ايمٛم٣ًمئل: َمؼموك ؽمٔمٝمد زمـ راؾمد اظم٣مزين ايمًامك زمٌمي )َمٛم٘مر

 .(380)حتٖم٥م/

 (.3/40)ٓ ئمرف وم٣ميمف احل٣مهمظ()يم٣ًمن أزمق فم٣مزمس ؽمٔمٝمد زمـ راؾمد اظمرادي

 (.386ؽمٔمٝمد زمـ رزمٝمٔم٥م )جمٜمقل وم٣ميمف احل٣مهمظ( )حتٖم٥م/

 (.3/40ؽمٔمٝمد زمـ رمح٥م زمـ ٞمٔمٝمؿ اظمِمٝميص )ؤمٖمف ازمـ ضم٣ٌمن()يم٣ًمن

 (.389فمٛمف ازمـ أزمٝمض وأشمٛمك فمٙمٝمف )صف/ -ازمـ دضمٝم٥م -زيـ زمـ طمٙمػ إَمقي أزمق فمثامن إٞمديمزؽمٔمٝمد زمـ ر

 (.3/46ؽمٔمٝمد زمـ رهم٣مفم٥م )جمٜمقل()يم٣ًمن

 (.3/09()ضم٣مسمؿ3/678ؽمٔمٝمد زمـ رومٝمش)صح٣ميب( )ضم٤م

 (.3/61ؽمٔمٝمد زمـ رىمكم ايم٘مٙمٝمٌل )ضم٣مسمؿ

 (.3/46ؽمٔمٝمد زمـ رواضم٥م زمٌمي )جمٜمقل وم٣ميمف إزدي ونمغمه()يم٣ًمن

 (.3/46()يم٣ًمن3/64ي٣م أطمق إؽمامفمٝمؾ )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿؽمٔمٝمد زمـ زىمر

 (.8/627ؽمٔمٝمد زمـ زٞمٌقيف أزمق إؽمح٣مق )ضم٤م

 (.8/670ؽمٔمٝمد زمـ زٞمجؾ أزمق فمثامن )ضم٤م

، أو ايمثٔمٙمٌل ايمٌٌمي)يمٝمس زمًمء وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم ووم٣مل ايمٛم٣ًمئل: َمؼموك ووم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: ؤمٝمػ صمداً  -ؽمٔمٝمد زمـ زون ايمتٕمٙمٌل

 .(383)حتٖم٥م/ (3/46()يم٣ًمنفمٛمدهؿووم٣مل احل٣مهمظ: ؤمٝمػ 

 (.8/626ؽمٔمٝمد زمـ زي٣مد اظم٠مذن )ضم٤م

 (.709ؽمٔمٝمد زمـ زي٣مد زمـ طم٣مرصم٥م أزمق فمٚمرو )ذىمر/

ؽمٔمٝمد زمـ زي٣مد زمـ هم٣مئدة زمـ زي٣مد ايمداري فمـ أزمٝمف فمـ صمده )وم٣مل إزدي َمؼموك، ووم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن: ٓ أدري ايمٌالء َمٛمف أو َمـ أزمٝمف 

 (.3/44()يم٣ًمن60/59أو َمـ صمده()فم٣ًمىمر

 (.3/66زمـ زي٣مد فمـ صم٣مزمر )ؤمٝمػ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ ؽمٔمٝمد
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 (.60/95ؽمٔمٝمد زمـ زيد ايم٘مٙمٌل َمقٓهؿ )فم٣ًمىمر

 (.3/41()ضم٣مسمؿ2/620ؽمٔمٝمد زمـ ؽم٣مزمؼ ايمرازي )جمٜمقل ضم٣مل()ضم٤م

 (.09ر()صم474)ت وهق أيت: ازمـ ؽمالم ؽمٔمٝمد زمـ ؽم٣ممل أزمق فمثامن ايمٗمغمواين اظمٕمريب

 (.3/40دق وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿؽمٔمٝمد زمـ ؽم٣ممل ايمٌٌمي فمـ ازمـ فمقن )حمٙمف ايمِم

 (.2/455ؽمٔمٝمد زمـ ؽم٣ممل ايم٘مٛمدي )ضم٤م

 (.60/59ؽمٔمٝمد زمـ ؽم٣ممل فمـ إوزافمل )فم٣ًمىمر

 (.9/018ؽمٔمٝمد زمـ ؽمٔمد أزمق وم٣مؽمؿ اظمٗمرئ )طمط

 (.3/65ؽمٔمٝمد زمـ ؽمٔمد ايمٌجقم ىمقدم )ضم٣مسمؿ

 (.9/014()طمط404ؽمٔمٝمد زمـ ؽمٔمدان أزمق وم٣مؽمؿ ايم٘م٣مسم٤م )صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م()ت

 (.396ايمُمٛمتجٝم٣مرم أزمق فمثامن إٞمديمز فمٛمف حمٚمد زمـ ٞم٣ٌمت )صف/ؽمٔمٝمد زمـ ؽمٔمٝمد 

 (.3/67()ضم٣مسمؿ3/678ؽمٔمٝمد زمـ ؽمٖمٝم٣من ايمٗم٣مري ايمُم٣مَمل )جمٜمقل ضم٣مل()ضم٤م

 (.3/67ؽمٔمٝمد زمـ ؽمٖمٝم٣من فمـ ؾمٔم٥ٌم )ذاه٤م احلدي٧م وم٣ميمف ازمـ َمديٛمل ويمٝمس هق اجلحدري()ضم٣مسمؿ

 (.02/461()ؽمغم9/006ؽمٔمٝمد زمـ ؽمالم أزمق فمثامن اظمٕمريب ايمٗمغمواين صقدم )طمط

 (3/43()يم٣ًمن9/81()طمط، ووم٣مل احل٣مهمظ: َمؼموكؽمٔمٝمد زمـ ؽمالم ايمٔمْم٣مر أزمق ضمًـ إفمقر زمٌمي)ىمذزمف أمحد ونمغمه

 .(388)حتٖم٥م/

 (.9/73ؽمٔمٝمد زمـ ؽمٙمؿ زمـ ومتٝم٥ٌم زمـ َمًٙمؿ أزمق حمٚمد ايم٣ٌمهقم )طمط

 (.3/45()يم٣ًمن3/69ؽمٔمٝمد زمـ ؽمٙمٚم٥م اظمٌمي )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من هم٣مواًل و٣مزمْم٣ًم ظم٣م رواه فم٣مظم٣ًم زمام 304ايمٗمرؿمٌل أزمق فمثامن )ت ؽمٔمٝمد زمـ ؽمٙمٚم٥م زمـ فم٣ٌمس زمـ ؽمٚما

 (.383حيدث زمف، فمقيم٦م فمٙمٝمف دم ايمرواي٥م يمّمٌْمف وَمٔمرهمتف..، وىم٣مٞم٦م ىمتٌف دم نم٣مي٥م ايمِمح٥م وهن٣مي٥م ايمّمٌط( )صف/

 (9/014ؽمٔمٝمد زمـ ؽمٙمٚمف زمـ ىمٝم٣ًمن أزمقفمٚمرو ايمتقزي )وشمٗمف اخلْمٝم٤م()طمط 

 : اٞمٓمره دم ازمـ ؽمٙمٝمامن.ؽمٔمٝمد زمـ ؽمٙمٝمؿ ايمّمٌل

 .(3/65ؽمٔمٝمد زمـ ؽمٙمٝمؿ زمـ ومٝمس زمـ همٜمد )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ 

 (.3/62()ضم٣مسمؿ60/98ؽمٔمٝمد زمـ ؽمٙمٝمامن ايمدَمُمٗمل أزمق فمٌد اظمٙمؽ )جمٜمقل ضم٣مل()فم٣ًمىمر
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، ووم٣مل احل٣مهمظ: همٝمف ؽمٔمٝمد زمـ ؽمٙمٝمامن ايمّمٌل ويٗم٣مل ازمـ ؽمٙمٝمؿ )ؤمٝمػ وم٣مل ازمـ فمدي ووم٣مل إزدي: َمؼموك

 .(385)حتٖم٥م/ (3/45()يم٣ًمنؤمػ

 (.3/62ؽمٔمٝمد زمـ ؽمٙمٝمامن ايمٔمٌدي )ضم٣مسمؿ

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمـ أهؾ ايمٔمٙمؿ زم٣ميمٗمرآن وايمٔمرزمٝم٥م 360)ت  -ٞم٣مهمع -ؽمٔمٝمد زمـ ؽمٙمٝمامن اهلٚمداين أزمق فمثامن إٞمديمز

 (.382وَمـ أهؾ ايمّمٌط واإلسمٗم٣من وايمًؼم ايمٓم٣مهر..( )صف/

 (2/451()ضم٤م 3/65وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ ؽمٔمٝمد زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ زيد زمـ شم٣مزم٦م )ص٣ميما احلدي٧م 

 (.60/97ؽمٔمٝمد زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ فمت٣مب )فم٣ًمىمر 

 (.3/45ؽمٔمٝمد زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ َم٣مٞمع احلٚمغمي )صمّٜمٙمف ازمـ ومْم٣من()يم٣ًمن

 (.9/25ؽمٔمٝمد زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ ٞمقهمؾ زمـ َم٣ًمضمؼ اظمديٛمل )طمط

 (.382ؽمٔمٝمد زمـ ؽمٙمٝمامن فمـ فمٌٝمدة زمـ محٝمد )وم٣مل احل٣مهمظ: أضمد ايمثٗم٣مت( )حتٖم٥م/

 (3/42)يم٣ًمن (، ووم٣مل احل٣مهمظ: ؤمٝمػزمـ ؽمامك زمـ ضمرب ايمذهقم ايم٘مقدم ايمٌ٘مري)َمؼموك احلدي٧م وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ؽمٔمٝمد

 .(387)حتٖم٥م/ (4/0016)ضم٣ٌمن

 (.9/017ؽمٔمٝمد زمـ ؽمٜمؾ زمـ مجٔم٥م أزمق حمٚمد ايمرازي )طمط

 (.60/010 فم٣ًمىمرؽمٔمٝمد زمـ ؽمٜمؾ زمـ ؽمٛم٣من )

 (.60/010ؽمٔمٝمد زمـ ؽمٜمؾ زمـ حمٚمد ايمٛمٝم٣ًمزمقري)فم٣ًمىمر

 (.3/407ؽمٜمٝمؾ زمـ فمٌد إؾمٜمؾ إٞمِم٣مري )صح٣ميب زمدري ()ضم٣مسمؿ ؽُمٔمٝمد زمـ

 (.8/626()ضم٤م728ؽمٔمٝمد زمـ ؽمقيد ايم٣ًمَمري )ك

 (.60/99()فم٣ًمىمر3/42()يم٣ًمن2/420ؽمٔمٝمد زمـ ؽمقيد ايم٘مٙمٌل احلٚميص ايمُم٣مَمل)جمٜمقل ضم٣مل()ضم٤م

 (.3/42()يم٣ًمن3/69ؽمٔمٝمد زمـ ؽمقيد فمـ زي٣مد زمـ أيب ايمِمديؼ )ضم٣مسمؿ

 (.3/42فمٚمغم )يم٣ًمنؽمٔمٝمد زمـ ؽمقيد فمـ فمٌد اظمٙمؽ زمـ 

 (.4/0000()ضم٣ٌمن3/69ؽمٔمٝمد زمـ ؽمقيد فمـ َمٔم٣موي٥م )ضم٣مسمؿ  

 ؽمٔمٝمد زمـ ؽمٝم٣مر ايمقاؽمْمل: هق ازمـ حمٚمد زمـ ؽمٝم٣مر.

 (.370ؽمٔمٝمد زمـ ؽمٝمد زمـ ؽمٔمٝمد احل٣مؿمٌل أزمق فمثامن اإلؾمٌٝمقم فمٛمف ازمـ فمٌد ايمػم )صف/
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 (.3/42()يم٣ًمن3/41ؽمٔمٝمد زمـ ؽمغميـ )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ

 (.60/016فمثامن )فم٣ًمىمر ؽمٔمٝمد زمـ ؾمداد أزمق

 (.60/014ؽمٔمٝمد زمـ ذيا زمـ فمروة ايم٘مٛمدي )جمٜمقل ضم٣مل()فم٣ًمىمر

 (.3/46()ضم٣مسمؿ550٘مقدم )وشمٗمف أزمق زرفم٥م وايمٔمجقم()فم٨مايمٚمدين اهلؽمٔمٝمد زمـ ؾمٖمل 

 (.60/013ؽمٔمٝمد زمـ ؾمٚمر فمٛمف حمٚمد زمـ طم٣ميمد )فم٣ًمىمر

 (.3/44ؽمٔمٝمد زمـ ؾمٝم٣ٌمن أزمق ؽمقرة ايمْم٣مئل )جمٜمقل ضم٣مل()ضم٣مسمؿ

 (.3/43ٕؽمدي إؾم٨م )شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم ووم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: ٓ زمٟمس زمف()ضم٣مسمؿؽمٔمٝمد زمـ ص٣ميما ا

 (.3/47ؽمٔمٝمد زمـ ص٣ميما ايمًٙمٚمل )ٓ أفمرهمف وم٣ميمف ايمذهٌل()يم٣ًمن

 (.3/43ؽمٔمٝمد زمـ ص٣ميما ايمٗمزويٛمل )صدوق وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ وأزمق زرفم٥م()ضم٣مسمؿ

 (.24ؽمٔمٝمد زمـ ص٣ميما فمـ ؽمٔمٝمد زمـ َمًٝم٤م )ؾمٝمخ يمٝمس زم٣مظمُمٜمقر وم٣ميمف اخلْمٝم٤م()ذيؾ

 (.3/43ؽمٔمٝمد زمـ ص٣ٌمح ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ٓ أفمرهمف وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم()يم٣ًمن

 (.3/47()يم٣ًمن3/43ؽمٔمٝمد زمـ صخر ايمدارَمل أزمق أمحد )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ

ؽمٔمٝمد زمـ صخر زمـ ؽمٔمٝمد زمـ ضمٌٝم٤م إٞمامري أزمق فمثامن اظمرؾم٣مين إٞمديمز )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمـ أهؾ اخلغم وايمٖمّمؾ َمع 

( 369ايمٖمٜمؿ، وافمتٛمك زمْمٙم٤م ايمٔمٙمؿ ومدياًم وىم٣من َمُم٣مرىم٣ًم دم فمٙمقم ىمثغمة ضم٣مهمٓم٣مً يمألطم٣ٌمر...( )تصح٥م ايمٔمٗمؾ وومقة 

 (.399)صف/

 (.3/43( )ضم٣مسمؿ2/425ؽمٔمٝمد زمـ صٖمقان ايمتجٝمٌل ؾم٣مَمل )ضم٤م

 (.753()ك692ؽمٔمٝمد زمـ صٙم٦م زمـ زمرد زمـ أؽمٙمؿ أزمق صٙم٦م ايمٌجقم ايم٘مقدم)ت

 .(6/0004()ضم٣ٌمن3/43ؽمٔمٝمد زمـ صٙم٦م َمٌمي )جمٜمقل ضم٣مل()ضم٣مسمؿ

 (.3/47()يم٣ًمن3/682ؽمٔمٝمد زمـ ؿمٜمامن )جمٜمقل ضم٣مل()ضم٤م

 (.3/38()ضم٣مسمؿ4/055( )ضم٤م60/034ؽمٔمٝمد زمـ فم٣مَمر زمـ ضمذيؿ اجلٚمحل )يمف صح٥ٌم()فم٣ًمىمر

 (.60/025ؽمٔمٝمد زمـ فم٣مَمر زمـ فمٌد اهلل إؾمٔمري ايم٘مقدم )وشمٗمف أمحد زمـ ص٣ميما()فم٣ًمىمر

 ؽمٔمٝمد زمـ فم٣ٌمس أزمق فمثامن ايمٗمرر: اؽمؿ صمده: حمٚمد زمـ فمقم.
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هـ( )وم٣مل اخلْمٝم٤م: ىم٣من شمٗم٥م، ووم٣مل ايمٖم٣مرد: ٣ٌ344مس زمـ حمٚمد زمـ فمقم ايمٗمرر أزمق فمثامن اهلروي اظمزىمل )تؽمٔمٝمد زمـ فم

َمُمٜمقر شمٗم٥م َمزىمل هراة وراوي٥م احلدي٧م هب٣م.. ووم٣مل ايمذهٌل: اإلَم٣مم اظمًٛمد ايمٔمدل وىم٣من َمـ هواة ايمرصم٣مل وزمٗم٣مي٣م اظمًٛمديـ 

( 01/93( )إٞم٣ًمب4/651رات ايمذه٤م( )ؾمذ9/004هبراة. ووم٣مل ايمًٚمٔم٣مين: ىم٣من شمٗم٥م صدووم٣ًم( )طمط

 (.21( )إحت٣مف/9/004()طمط3/53( )ضم٣مسمؿ07/556()ؽمغم762)خم٤م

 (.759ؽمٔمٝمد زمـ فمٌد اجلٙمٝمؾ زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ َمٛمِمقر أزمق ايمٌدر ايمزاهد )خم٤م

 (.739ؽمٔمٝمد زمـ فمٌد احلٚمٝمد زمـ إؽمح٣مق أزمق ؽمٔمٝمد ايمًقاري )خم٤م

 (.3/35ايمرازي )صدوق وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿؽمٔمٝمد زمـ فمٌد احلٚمٝمد زمـ ومٝمس اظمٗمري ايمدارَمل ايمتٚمٝمٚمل 

 (.325ؽمٔمٝمد زمـ فمٌد ايمرمحـ إدي٣ٌمصمل ايمتًؼمي )إرؾم٣مد/

 (.9/92ؽمٔمٝمد زمـ فمٌد ايمرمحـ ايمٌٕمدادي )طمط

ٗمْم٣من ووم٣مل ايمٛم٣ًمئل : يمٝمس زم٣ميمٗمقي ووشمٗمف ازمـ َمٔمكم وايمٔمجقم وازمـ َمٜمدي ايميمٝمٛمف ازمـ )ؽمٔمٝمد زمـ فمٌد ايمرمحـ ايمروم٣مر زمٌمي 

 (.3/48ونمغمهؿ()يم٣ًمن

 (3/36ٝمد زمـ فمٌد ايمرمحـ اظمخزوَمل أزمق فمٌٝمد اهلل اظم٘مل )ضم٣مسمؿؽمٔم

 (.3/678ؽمٔمٝمد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ أيب فمٝم٣مش ايمزرومل )ضم٤م

 ( 60/080ؽمٔمٝمد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ فمت٣مب إَمقي ) فم٣ًمىمر 

 (.3/36()ضم٣مسمؿ2/456ؽمٔمٝمد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ وائؾ إٞمِم٣مري )ضم٤م

 (.3/36ضم٣مل()ضم٣مسمؿ  ؽمٔمٝمد زمـ فمٌد ايمرمحـ فمـ ضمٌٝم٤م زمـ َمًٙمٚم٥م )جمٜمقل

 (.60/091ؽمٔمٝمد زمـ فمٌد ايمرمحـ فمٛمف حمٚمد زمـ ضمًكم )فم٣ًمىمر

 (.9/014ؽمٔمٝمد زمـ فمٌد ايمرضمٝمؿ أزمق فمثامن ايميير اظم٠مدب )طمط

 ( 742ؽمٔمٝمد زمـ فمٌد ايمرضمٝمؿ زمـ أمحد زمـ حمٚمد أزمق ٞمٌم )خم٤م 

 (.60/604ؽمٔمٝمد زمـ فمٌد ايمٔمزيز ايمٌغمويت )فم٣ًمىمر

 ( 741ٚمد أزمق ؽمٜمؾ ايمٛمٝمقم ) خم٤م ؽمٔمٝمد زمـ فمٌد ايمٔمزيز زمـ فمٌد اهلل زمـ حم

ؽمٔمٝمد زمـ فمٌد ايمٔمزيز زمـ َمروان احلٙمٌل ايمزاهد )اظمحدث ايمِم٣مدق ايمزاهد ..وم٣ميمف ايمذهٌل ، وأشمٛمك فمٙمٝمف نمغم  

 (.4/0005()ضم٣ٌمن60/090()فم٣ًمىمر03/504()ؽمغم407واضمد()ت
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 (.3/49ؽمٔمٝمد زمـ فمٌد ايمٔمزيز فمـ أزمٝمف فمـ صمده )جم٣مهٝمؾ()يم٣ًمن

 (.3/49ؽمٔمٝمد زمـ فمٌد ايم٘مريؿ زمـ ؽمٙمٝمط ايمقاؽمْمل )وم٣مل إزدي: َمؼموك()يم٣ًمن 

 (.391ؽمٔمٝمد زمـ فمٌد اهلل اجلٚمحل )ٓ ئمرف وم٣ميمف احل٣مهمظ( )حتٖم٥م/

 (.9/014ؽمٔمٝمد زمـ فمٌد اهلل احلدشم٣مين )طمط

 (.3/48ؽمٔمٝمد زمـ فمٌد اهلل ايمده٣من زمٌمي )نمغم شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م()يم٣ًمن

 (.3/48ٕرذاين )جمٜمقل ضم٣مل()ضم٣مسمؿؽمٔمٝمد زمـ فمٌد اهلل ايمرازي ايمْمالس ا

 (.3/47ؽمٔمٝمد زمـ فمٌد اهلل ايمًامن )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ

 (.8/626ؽمٔمٝمد زمـ فمٌد اهلل ايمٔمٌدي )ضم٤م

 (.3/47ؽمٔمٝمد زمـ فمٌد اهلل ايمٔمدوي )ضم٣مسمؿ 

ت٣مب ووم٣مل: ىم٣من يمف ( )فمٛمف َم٘مل زمـ أيب ؿم٣ميم٤م وأزمق فمٌد اهلل زمـ فم301ؽمٔمٝمد زمـ فمٌد اهلل ايم٘مٛم٣مين ايمزاهد أزمق فمثامن ايمٗمرؿمٌل )ت

 (.384رواي٥م ودراي٥م..( )صف/

 (.3/47ؽمٔمٝمد زمـ فمٌد اهلل اظمح٣مريب زمٌمي)جمٜمقل ضم٣مل()ضم٣مسمؿ

 (.3/47ؽمٔمٝمد زمـ فمٌد اهلل اظمرادي )ضم٣مسمؿ

 (.60/075ؽمٔمٝمد زمـ فمٌد اهلل ايمٛمقايت )فم٣ًمىمر

 ()وهق ؤمٝمػ(.8/623دم فمٌٝمد اهلل)ضم٤م يٟميت ومري٣ٌمً  –ؽمٔمٝمد زمـ فمٌد اهلل ايمقص٣مدم 

()ٓ زمٟمس زمف وم٣ميمف 698أزمق فمثامن إٞم٣ٌمري )ت -ازمـ فمج٤م -اهلل زمـ أيب رصم٣مء ؽمٔمٝمد زمـ فمٌد

 (.012()ىمؼ8/016ايمدارومْمٛمل()طمط

 (.3/47()ضم٣مسمؿ8/626ؽمٔمٝمد زمـ فمٌد اهلل زمـ أيب َمريؿ )ضم٤م

 (.3/42()ضم٣مسمؿ2/423ؽمٔمٝمد زمـ فمٌد اهلل زمـ صم٣مزمر )ضم٤م

)وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من فم٣مظم٣ًم زم٣ميمٛمحق إَم٣مَم٣مً دم ىمت٣مب  (369ؽمٔمٝمد زمـ فمٌد اهلل زمـ دضمٝمؿ إزدي ايمٖمريًم أزمق فمثامن ايمٛمحقي )ت

 (.511ؽمٝمٌقيف...( )صف/

 (.3/48()يم٣ًمن60/071ؽمٔمٝمد زمـ فمٌد اهلل زمـ ديٛم٣مر ايمتامر )فم٣ًمىمر

 (.3/48()ضم٣مسمؿ8/624ؽمٔمٝمد زمـ فمٌد اهلل زمـ رزمٝمع زمـ طمثٝمؿ )جمٜمقل ضم٣مل()ضم٤م
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 (.8/624ؽمٔمٝمد زمـ فمٌد اهلل زمـ زي٣مد زمـ صمٌغم ايمثٗمٖمل )ضم٤م

 (.3/47()ضم٣مسمؿ8/620د اهلل زمـ ؽمٔمد إيقم )جمٜمقل ضم٣مل()ضم٤مؽمٔمٝمد زمـ فمٌ

 (.404ؽمٔمٝمد زمـ فمٌد اهلل زمـ ؽمٔمٝمد زمـ إؽمامفمٝمؾ أزمق فمٚمرو ايمٛمٝم٣ًمزمقري فمٛمف احل٣مىمؿ )ٞمٝم٣ًمزمقر/

 (.9/012ؽمٔمٝمد زمـ فمٌد اهلل زمـ ؽمٜمؾ ايمٌٕمدادي )طمط

 (.3/42ؽمٔمٝمد زمـ فمٌد اهلل زمـ رضار إؽمدي )يمٝمس هق زمٗمقي وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ

 (3/48ـ فمٌد اهلل زمـ فمٌد اهلل زمـ فمٌد اهلل)ضم٣مسمؿ ؽمٔمٝمد زم

 (60/076ؽمٔمٝمد زمـ فمٌد اهلل زمـ فمثامن إَمقي )فم٣ًمىمر 

 ؽمٔمٝمد زمـ فمٌد اهلل زمـ فمج٤م :هق ازمـ فمٌد اهلل زمـ أيب رصم٣مء سمٗمدم

( )ىم٣مٞم٦م ؽمامفمتف ىمثغمة همّم٣مفم٦م: وم٣ميمف احل٣مىمؿ( 434ؽمٔمٝمد زمـ فمٌد اهلل زمـ حمٚمد ايمزاهد أزمق فمثامن ايمًٚمرومٛمدي )ت

 (.414)ٞمٝم٣ًمزمقر/

 (.60/074)فم٣ًمىمر -سمٗمدم -ؽمٔمٝمد زمـ فمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ فمج٤م زمـ أيب رصم٣مء هق ازمـ فمٌد اهلل زمـ أيب رصم٣مء

 (.3/42()ضم٣مسمؿ3/679ؽمٔمٝمد زمـ فمٌد اهلل زمـ ي٣ًمر )ضم٤م

 (.3/47ؽمٔمٝمد زمـ فمٌد اهلل فمـ ازمـ فمٚمر )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()يم٣ًمن

 (.3/47ٜمقل()ضم٣مسمؿؽمٔمٝمد زمـ فمٌد اهلل فمـ ضمًـ )وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ جم

 (.3/47ؽمٔمٝمد زمـ فمٌد اهلل فمـ همالن )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ()يم٣ًمن

 (.60/607ؽمٔمٝمد زمـ فمٌد اظمٙمؽ ايمدَمُمٗمل )فم٣ًمىمر

 (.3/33()ضم٣مسمؿ60/604ؽمٔمٝمد زمـ فمٌد اظمٙمؽ زمـ َمروان زمـ ضم٘مؿ أزمق ؽمٙمٝمامن )وفمٛمف مج٣مفم٥م()فم٣ًمىمر

ٝمف روى أضم٣مدي٧م ىمذب، وؤمٖمف ؽمٔمٝمد زمـ فمٌد اظمٙمؽ زمـ واومد احلراين )وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: يت٘مٙمٚمقن هم

 (.3/35()ضم٣مسمؿ 3/31ايمدارومْمٛمل()يم٣ًمن

 ( 738ؽمٔمٝمد زمـ فمٌد اظمٙمؽ زمـ حيٚمد زمـ حمٚمد أزمق َمٛمِمقر ايمٗم٣مري ) خم٤م 

 (.60/600مح٣مد )جمٜمقل ضم٣مل()فم٣ًمىمر و ؽمٔمٝمد زمـ فمٌد اظمٙمؽ فمـ ايمثقري 

 (.3/35ؽمٔمٝمد زمـ فمٌد اظمٙمؽ فمـ صمٔمٖمر زمـ حمٚمد )جمٜمقل ضم٣مل()ضم٣مسمؿ

 (.60/072أزمق فمثامن زمـ همٛمدومل )فم٣ًمىمرؽمٔمٝمد زمـ فمٌد ضم٘مؿ 
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 (.322( )إرؾم٣مد/402()ؿم٤م2/97ؽمٔمٝمد زمـ فمٌد رزمف زمـ ؽمٔمٝمد أزمق فمثامن ايمِمٖم٣مر)جمٜمقل ضم٣مل( )طمط

 (.9/017ؽمٔمٝمد زمـ فمٌدان زمـ ؽمٜمالن زمـ َمٜمره٣من أزمق فمثامن ايميير )وشمٗمف اخلْمٝم٤م()طمط 

 (.3/54ؽمٔمٝمد زمـ فمٌدوس زمـ أيب زيدون ايمرَمقم )صدوق وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ 

 (.3/37ؽمٔمٝمد زمـ فمٌٝمد ايم٣ٌمهقم )وشمٗمف ازمـ َمٔمكم()ضم٣مسمؿ 

 ( 745ؽمٔمٝمد زمـ فمٌٝمد اهلل زمـ أمحد ضمًٛمقي٥م أزمق ؽمٔمد احلِمغمي ) وشمٗمف ايمٖم٣مرد ( )خم٤م 

 (.60/075()فم٣ًمىمر3/31()يم٣ًمن336ؽمٔمٝمد زمـ فمٌٝمد اهلل زمـ همْمٝمس أزمق فمثامن ايمقراق )سم٘مٙمؿ همٝمف ايم٘مت٣مين()ت

 (.3/31()يم٣ًمن3/48ٖمف أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ ؽمٔمٝمد زمـ فمٌٝمد اهلل زمـ ويمٝمد ايمقص٣مدم )ؤم

 (.3/32ؽمٔمٝمد زمـ فمٌٝمد زمـ ومٝمس زمـ يمٗمٝمط زمـ فم٣مَمر )صح٣ميب()ضم٣مسمؿ

 (.3/30()يم٣ًمن3/32ؽمٔمٝمد زمـ فمٌٝمد زمـ ىمثغم ايمتٝمٚمل ىمقدم )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ 

ء وايمثٗم٥م..( ( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمـ أهؾ ايمذىم٣م359ؽمٔمٝمد زمـ فُمٌٝمدة زمـ ؿمٙمح٥م ايمٔمٌز أزمق فمثامن إٞمديمز )ت

 (.517)صف/

 (.9/95()طمط586ؽمٔمٝمد زمـ فمت٣مب زمـ أزم٣من أزمق فمثامن )ىم٣من شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م()ومط 

 (.60/640ؽمٔمٝمد زمـ فمثامن أزمق فمٚمرو ايمرازي )فم٣ًمىمر

 (.390ؽمٔمٝمد زمـ فمثامن إٞمديمز أزمق فمثامن )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمٔمتٛمٝم٣ًم زم٣محلدي٧م وؽمامفمف وسمٗمٝمٝمده..( )صف/

 (.516زمق فمثامن إٞمديمز... )صف/ؽمٔمٝمد زمـ فمثامن ايمٌٛم٣م أ

 (.3/37()ضم٣مسمؿ3/30ؽمٔمٝمد زمـ فمثامن ايمتٛمقطمل أزمق فمثامن احلٚميص )حمٙمف ايمِمدق وم٣ميمف ازمـ أيب ضم٣مسمؿ()يم٣ًمن 

 (.776ؽمٔمٝمد زمـ فمثامن اخلزاز )ك

 (.3/30ؽمٔمٝمد زمـ فمثامن ايم٘مريزي )اؽمؿ صمده فمٝمًك()يم٣ًمن

 (.3/30فمدي()يم٣ًمنؽمٔمٝمد زمـ فمثامن اظمٔم٣مهمري )نمغم َمٔمروف وم٣ميمف ازمـ 

 (758ؽمٔمٝمد زمـ فمثامن ايمٛمجُمقاين ) خم٤م 

 (.584ؽمٔمٝمد زمـ فمثامن ايمقراق )ومط

 (.3/30ؽمٔمٝمد زمـ فمثامن زمٌمي )جمٜمقل ضم٣مل()ضم٣مسمؿ

 (.323( )جمٜمقل ضم٣مل( )صف/489ؽمٔمٝمد زمـ فمثامن زمـ أيب ؽمٔمٝمد إٞمديمز )ت
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از -ؽمٔمٝمد زمـ فمثامن زمـ أيب ؽمٔمٝمد زمـ حمٚمد ايمػمزمري ايمٙمٕمقي ( )وم٣مل 493أزمق فمثامن ايمٗمرؿمٌل )ت -حٝم٥م ايمذزمؾيٙمٗم٤م زمٙم -ازمـ ومزَّ

اخلقٓين: ىم٣من َمـ أهؾ إدب ايم٣ٌمرع َمٗمدَم٣مً همٝمف يمٕمقي٣ًم، ووم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: وىم٣مٞم٦م يمف فمٛم٣مي٥م زم٣محلدي٧م ورواي٥م فم٣ميمٝم٥م وىم٣من شمٗم٥م( 

 (.327)صف/

 (.017()ىمؼ9/97ؽمٔمٝمد زمـ فمثامن زمـ زم٘مر إهقازي أزمق ؽمٜمؾ )صدوق وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل()طمط

 (.381زمـ ضم٣ًمن ايمٗمرؿمٌل أزمق فمثامن فمٛمف أزمق فمٚمر زمـ ؽُمٚمٝمؼ )صف/ ؽمٔمٝمد زمـ فمثامن

 (.07/615ؽمٔمٝمد زمـ فمثامن زمـ ؽمٔمٝمد إٞمديمز )ؽمغم

 ()وم٣مل احل٣مهمظ: َمع صماليمتف دم احلٖمظ واإلسمٗم٣منؽمٔمٝمد زمـ فمثامن زمـ ؽمٔمٝمد زمـ ؽم٘مـ اظمٌمي أزمق فمقم ايمٌٕمدادي احل٣مهمظ 

 .(394)حتٖم٥م/ (02/007)ؽمغم (60/608)فم٣ًمىمر

 (.371زمـ ؽمٔمٝمد زمـ فُمٚمر إَمقي أزمق فمثامن ايمٗمرؿمٌل ضمدث فمٛمف ازمٛمف )صف/ؽمٔمٝمد زمـ فمثامن 

 ؽمٔمٝمد زمـ فمثامن زمـ فمٌد إفمعم )أصٌٜم٣من(.

 (.394ؽمٔمٝمد زمـ فمثامن زمـ فمٌد ايمرمحـ ايمثٕمري أزمق فمثامن إٞمديمز فمٛمف أزمق فمٌد اهلل زمـ فمٌد ايمًالم )صف/

 (.8/622ؽمٔمٝمد زمـ فمثامن زمـ فمٌد اهلل زمـ فم٣مص ايمٗمرر )ضم٤م

 (.3/37()ضم٣مسمؿ 3/689()ضم٤م60/661فمثامن زمـ فمٌد اهلل زمـ فمٖم٣من اظمديٛمل )َمُمٜمقر ()فم٣ًمىمرؽمٔمٝمد زمـ 

 ؽمٔمٝمد زمـ فمثامن زمـ فمٚمرو اهلٚمداين: يٟميت ازمـ فمثامن زمـ حمٚمد.

 (.60/668()فم٣ًمىمر693ؽمٔمٝمد زمـ فمثامن زمـ فمٝم٣مش أزمق فمثامن ايمٌٕمدادي )روى فمٛمف مجع()ت

 (.704زمٟمصٌٜم٣من زمٚمٛم٣مىمغم()ذىمرؽمٔمٝمد زمـ فمثامن زمـ فمٝمًك ايم٘مريزي أزمق فمثامن )ضمدث 

 (60/641ؽمٔمٝمد زمـ فمثامن زمـ حمٚمد اهلٚمداين )جمٜمقل ضم٣مل()فم٣ًمىمر

 (.8/628ٗمرر )ضم٤مايمؽمٔمٝمد زمـ فمثامن زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل 

 (.3/30ؽمٔمٝمد زمـ فمثامن فمـ فمٚمرو زمـ ؾمٚمر )ٓ أفمرهمف وم٣ميمف ازمـ ومْم٣من()يم٣ًمن

 ؽمٔمٝمد زمـ فمج٤م: هق ازمـ فمٌد اهلل زمـ أيب رصم٣مء.

 (.3/36خيْمئ وخي٣ميمػ وم٣ميمف ازمـ ضم٣ٌمن()يم٣ًمنؽمٔمٝمد زمـ فمجالن )

 (.60/646ؽمٔمٝمد زمـ فمجالن إؿمرازمٙمز )فم٣ًمىمر 

 (.3/54()ضم٣مسمؿ2/429ؽمٔمٝمد زمـ فمروة زمٌمي )ضم٤م
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 (..3/53ؽمٔمٝمد زمـ فمْم٣مء اظمتٔمٌد )ضم٣مسمؿ

 (.773ؽمٔمٝمد زمـ فمْم٣مء زمـ أيب َمروان )ك

 (.760ؽمٔمٝمد زمـ فمْم٣مء زمـ ؽمٔمٝمد اجلرواءاين )ذىمر/

 (.60/642)فم٣ًمىمرؽمٔمٝمد زمـ فمْمٝم٥م ايمْمػماين 

 (.60/643ؽمٔمٝمد زمـ فمْمٝم٥م ايم٘ماليب )جمٜمقل ضم٣مل()فم٣ًمىمر

 (.3/36ؽمٔمٝمد زمـ فمٗم٥ٌم )جمٜمقل نمغم شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ فمدي()يم٣ًمن

 (.775ؽمٔمٝمد زمـ فمٗم٥ٌم ايمزرومل )ك 

 (.3/54ؽمٔمٝمد زمـ فمٗم٥ٌم اهلدادي زمٌمي )ضم٣مسمؿ

 (.3/53ؽمٔمٝمد زمـ فم٘مرَم٥م )ضم٣مسمؿ

 (.60/642ؽمٔمٝمد زمـ فم٘مرَم٥م اخلقٓين )فم٣ًمىمر

 (.3/50وم٥م أزمق هم٣مطمت٥م )جمٜمقل ضم٣مل()ضم٣مسمؿؽمٔمٝمد زمـ فمال

 (.03/77()روى فمٛمف مجع()ؽمغم696ؽمٔمٝمد زمـ فمقم زمـ فمامر إزدي أزمق فمثامن ايمػمذفمل احل٣مهمظ )ت

ؽمٔمٝمد زمـ فمقم زمـ ئمٝمش زمـ أمحد إَمقي احلّج٣مري أزمق فمثامن إٞمديمز فمٛمف ازمـ أزمٝمض ووم٣مل: ىم٣من َمـ أهؾ ايمًٛم٥م واخلغم ومقي 

 (.391همٝمٜمام )صف/

 (.325( )صف/481ر ايمٖمرصمل فمٛمف ايمِم٣مضم٣ٌمن ونمغممه٣م )ت ٞمٝمػؽمٔمٝمد زمـ فمٚم

 (.9/000()طمط60/626ؽمٔمٝمد زمـ فمٚمر زمـ همتا أزمق فمٚمرو ايمٖمٗمٝمف ايمٌٕمدادي )فم٣ًمىمر

 (.60/624ؽمٔمٝمد زمـ فمٚمر زمـ ٞمٌم )فم٣ًمىمر

 (.3/37ؽمٔمٝمد زمـ فمٚمر زمـ ٞمقح ايمٔم٣مَمري )ضم٣مسمؿ

 (.3/51ؽمٔمٝمد زمـ فمٚمر فمـ رصمؾ )ضم٣مسمؿ

 (.60/620ؽمٔمٝمد زمـ فمٚمرو ايمتٚمٝمٚمل )فم٣ًمىمر

 ؽمٔمٝمد زمـ فمٚمرو ايمززمغمي اؽمؿ صمده فمامر.

 (.60/626ؽمٔمٝمد زمـ فمٚمرو ايمٗمرر )فم٣ًمىمر

 (.3/51ؽمٔمٝمد زمـ فمٚمرو زمـ أيب ٞمٌم ايمً٘مقين ىمقدم )ضم٣مسمؿ
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 (.60/635ؽمٔمٝمد زمـ فمٚمرو زمـ أؽمقد زمـ َم٣ميمؽ احلرر )فم٣ًمىمر

 (.3/39( )ضم٣مسمؿ60/651ؽمٔمٝمد زمـ فمٚمرو زمـ صمٔمدة زمـ هٌغمة )صدوق وم٣ميمف ازمـ طمراش()فم٣ًمىمر

 (.2/471فمٚمرو زمـ صمٔمغمة اظمخزوَمل )ضم٤م ؽمٔمٝمد زمـ

 (.60/656ؽمٔمٝمد زمـ فمٚمرو زمـ ززمغم إؽمدي ايمززمغمي اظمدين )فم٣ًمىمر

 (.3/51ؽمٔمٝمد زمـ فمٚمرو زمـ ؽمٙمٝمؿ ايمزرومل )شمٗم٥م وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ

(هق ازمـ 03/77()ؽمغم60/659ؽمٔمٝمد زمـ فمٚمرو زمـ فمامر أزمق فمثامن إزدي ايمػمدفمل احل٣مهمظ )روى فمٛمف مج٣مفم٥م()فم٣ًمىمر

 -سمٗمدم -فمقم

 (.60/621ؽمٔمٝمد زمـ فمٚمرو زمـ َمرة اجلٜمٛمل )فم٣ًمىمر

 (.3/56ؽمٔمٝمد زمـ فمٚمغم احل٣مرشمل إٞمِم٣مري )جمٜمقل ضم٣مل()ضم٣مسمؿ

 (.3/34)يم٣ًمن فمٛمف ويمده جم٣ميمد زمـ ؽمٔمٝمد )وم٣مل احل٣مهمظ: ٓ أفمرف يمًٔمٝمد راوي٣ًم نمغم ازمٛمف( ؽمٔمٝمد زمـ فمٚمغم زمًْم٣مم اهلٚمداين

 (.3/688ؽمٔمٝمد زمـ فمٚمغم زمـ فمٌٝمد إٞمِم٣مري )ضم٤م

 (.3/36فمٚمغم زمـ فمٗم٥ٌم )ٓ أفمرف وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم()يم٣ًمن ؽمٔمٝمد زمـ

 .(395)حتٖم٥م/ (3/56()ضم٣مسمؿازمـ َمٔمكم ونمغمه، ووم٣مل احل٣مهمظ: ؤمٝمػ صمداً ايمرازي أزمق فمثامن اخلزاز )ىمذزمف  ٛم٥ًٌمؽمٔمٝمد زمـ فم

 (.3/34ؽمٔمٝمد زمـ فمٛم٥ًٌم ؾمٝمخ ٕيب ايمٔمري٣من )جمٜمقل()يم٣ًمن

 (.3/34ؽمٔمٝمد زمـ فمٛم٥ًٌم فمـ صمٔمٖمر زمـ ضمٝم٣من )يم٣ًمن

 (.4/34ٛم٥ًٌم فمـ فمٌد اهلل زمـ زممم )ٓ أفمرهمف وم٣ميمف ازمـ طمزيٚم٥م()يم٣ًمنؽمٔمٝمد زمـ فم

 (.3/56ؽمٔمٝمد زمـ فمٛم٥ًٌم فمـ فمٌٝمد اهلل زمـ فمٌٝمد )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ

 (.3/54ؽمٔمٝمد زمـ فمقن ايمٗمرر )صدوق وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ

 (.512فمٌد ايمرمحـ ايمٖمٗمٝمف )صف/( فمٛمف مج٣مهر زمـ 354ؽمٔمٝمد زمـ فمٝم٣مش زمـ هٝمثؿ ايمٗمّم٣مفمل اظم٣ميم٘مل أزمق فمٚمرو اإلؾمٌٝمقم )ت

 (.9/97ؽمٔمٝمد زمـ فمٝمدويف زمـ ؽمٔمٝمد أزمق فمثامن ايمِمٖم٣مر )جمٜمقل ضم٣مل()طمط

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من فم٣مظم٣ًم زم٣ميمٛمحق وايمٙمٕم٥م وإؾمٔم٣مر...( 321ؽمٔمٝمد زمـ فمٝمًك إصٖمر أزمق فمثامن إٞمديمز )ت ٞمحق/

 (.518)صف/

 (.9/87ؽمٔمٝمد زمـ فمٝمًك ايمٌٙمخل أزمق فمثامن )جمٜمقل ضم٣مل( )طمط
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 (.3/53ؽمٔمٝمد زمـ فمٝمًك ايمٗمراؿمٝمز)ضم٣مسمؿ

 (.60/676ؽمٔمٝمد زمـ فمٝمًك ايمٗمرر )فم٣ًمىمر

 (.9/93()طمط3/34ؽمٔمٝمد زمـ فمٝمًك ايم٘مريزي )ؤمٝمػ وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل()يم٣ًمن

 (.8/470ؽمٔمٝمد زمـ فمٝمًك ايمقراق )ضم٤م

َم٣مً همٝمٜم٣م. وم٣ميمف ازمـ ؽمٔمٝمد زمـ فمٝمًك زمـ أيب فمثامن اجلٛمجٝمقم أزمق فمثامن إٞمديمز )ىم٣من ضم٣مهمٓم٣ًم يمٙمٚم٣ًمئؾ فم٣مرهم٣ًم زم٣ميمقشم٣مئؼ َمٗمد

 (.393زمُم٘مقال( )صف/

( )وم٣مل اخلقٓين: ىمت٤م وفمٛمل زم٣ميمٔمٙمؿ وىم٣من شمٌت٣ًم صدووم٣ًم ىمثغم 366ؽمٔمٝمد زمـ فمٝمًك زمـ دؽمٝمؿ ايمٕم٣مهمٗمل أزمق فمثامن ايمٗمرؿمٌل )ت

 (.388ايمًامع َمـ ايمٛم٣مس وايمٙمٗم٣مء هلؿ..( )صف/

 (.3/34ؽمٔمٝمد زمـ فمٝمًك زمـ َمٔمـ اظم٘مل )يٛمٓمر()يم٣ًمن

 (.3/50ٝمع )جمٜمقل ضم٣مل()ضم٣مسمؿؽمٔمٝمد زمـ فمٝمًك فمـ صمدسمف أم رزم

 (.3/33()يم٣ًمن60/674ؽمٔمٝمد زمـ نمٛمٝمؿ ايم٘مالفمل أزمق ؾمٝم٥ٌم )ٓ ئمرف وم٣ميمف ايمذهٌل()فم٣ًمىمر

 (.374( )صف/310ؽمٔمٝمد زمـ نمٝم٣مث اإلؾمٌٝمقم )ت

 (.520ؽمٔمٝمد زمـ همحؾ اظمٌمي )يقٞمس

 (.02/50ؽمٔمٝمد زمـ همحٙمقن أزمق فمثامن إٞمديمز )وشمٗمف ايمذهٌل( )ؽمغم

 (.2/471)ضم٤مؽمٔمٝمد زمـ همّمؾ ايمٗمرر 

 (3/55()ضم٣مسمؿ3/33)يم٣ًمن(ؽمٔمٝمد زمـ همّمؾ زمـ شم٣مزم٦م ايمٌٌمي )يمٝمس زم٣ميمٗمقي َمٛم٘مر احلدي٧م وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ

 (.60/675)فم٣ًمىمر

 (.3/33ؽمٔمٝمد زمـ همّمؾ فمـ فم٣مصؿ هق إول )ؤمٝمػ()يم٣ًمن

 (.9/83ؽمٔمٝمد زمـ وم٣مؽمؿ أزمق حمٚمد ايمٌٕمدادي )طمط

 (.8/629ؽمٔمٝمد زمـ وم٣مؽمؿ زمـ ضمًـ زمـ راؾمد اهل٣مؾمٚمل )ضم٤م

()أضمد احلٖم٣مظ وم٣ميمف أزمق ٞمٔمٝمؿ ووم٣مل ايمذهٌل: اإلَم٣مم 426وم٣مؽمؿ زمـ فمالء اظمْمقفمل أزمق فمٚمرو ايمػمذفمل ايمٌّمازي )تؽمٔمٝمد زمـ 

اظمحدث ايمٔم٣ممل، ووم٣مل ازمـ ىمثغم: أضمد احلٖم٣مظ، ووم٣مل ازمـ فمامد: َمـ احلٖم٣مظ اظمٔمتػميـ( 

 (.611( )ايمديمٝمؾ/02/76()ؽمغم9/001()طمط777()ك763)ذىمر/
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 (.3/33()يم٣ًمن3/52ٝمخ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿؽمٔمٝمد زمـ ومْمـ ايمٗمْمٝمٔمل )ايمٗمْمٔمل()ؾم

 (.3/55()ضم٣مسمؿ3/688ؽمٔمٝمد زمـ ومٝمس اهلٚمداين )جمٜمقل ضم٣مل()ضم٤م

 (.4/0009()ضم٣ٌمن3/55ؽمٔمٝمد زمـ ومٝمس زمـ فمٚمرو إٞمِم٣مري )جمٜمقل ضم٣مل()ضم٣مسمؿ

 (.778ؽمٔمٝمد زمـ ىمثغم زمـ حيٝمك )ك

 (.3/33()يم٣ًمن3/57ؽمٔمٝمد زمـ ىمرز ) وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: جمٜمقل( )ضم٣مسمؿ

 (.3/57صم٣مزمر زمـ زيد )ضم٣مسمؿ ؽمٔمٝمد زمـ ىمٔم٤م فمـ

 (.3/57()ضم٣مسمؿ2/688ؽمٔمٝمد زمـ ىمٔم٤م ىمقدم )ضم٤م

 (.8/670ؽمٔمٝمد زمـ ىمٙمٝم٤م ايمٔمدين )ضم٤م

 (.3/33ؽمٔمٝمد زمـ يمٗمامن )ٓ حيت٨م زمحديثف وم٣ميمف إزدي()يم٣ًمن

 (.60/690ؽمٔمٝمد زمـ َم٣ميمؽ زمـ زمحدل ايم٘مٙمٌل )فم٣ًمىمر 

 (.376ل )صف/( أشمٛمك فمٙمٝمف ازمـ زمُم٘مقا310ؽمٔمٝمد زمـ حمًـ ايمٕم٣مؽمؾ أزمق فمثامن ايمٗمرؿمٌل )ت

 (.417ؽمٔمٝمد زمـ حمِمـ ايمٖمٗمٝمف أزمق فمثامن ايم٘مًم )ٞمٝم٣ًمزمقر/

 (018س زمف وم٣ميمف ايمدار ومْمٛمل ( )ىمؼ ٟماؽمؿ صمده ؽمٔمٝمد ) ٓ زم :ؽمٔمٝمد زمـ حمٚمد أزمق فمثامن إٞمجذاين

 ( 60/691ؽمٔمٝمد زمـ حمٚمد أزمق همرج فمـ أيب فمثامن )فم٣ًمىمر 

 ( 754ؽمٔمٝمد زمـ حمٚمد أزمق همّمؾ ايمٗم٣مين )خم٤م 

 ( 3/32يم٣ًمن  )أمحد حمٚمد : ل ايمذهقم ) َمٛم٘مر احلدي٧م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ( اؽمؿ صمدهؽمٔمٝمد زمـ حمٚمد إضمق

 ( 3/35ؽمٔمٝمد زمـ حمٚمد إصٌغ ) ؤمٖمف ايمدار ومْمٛمل ( )يم٣ًمن 

 (.370ؽمٔمٝمد زمـ حمٚمد ايمذراع ايمٌٌمي )إرؾم٣مد/

 .يمره٣موياؽمٔمٝمد زمـ حمٚمد 

  (.397ؽمٔمٝمد زمـ حمٚمد ايمزاهد )وم٣مل احل٣مهمظ دم ؽمٛمد هذا همٝمف: إؽمٛم٣مد صحٝما( )حتٖم٥م/

 ( 3/58()ضم٣مسمؿ 3/35ؽمٔمٝمد زمـ حمٚمد ايمزهري ) روى ضمدي٧م َمًتٗمٝماًم واضمدًا ()يم٣ًمن 

 ( 3/33)يم٣ًمن  –سمٗمدم  –ؽمٔمٝمد زمـ حمٚمد اظمدين ) واهـ ( اؽمؿ صمده أزمق َمقؽمك 

 (.378( )جمٜمقل ضم٣مل( )صف/311)ت زمٔمد/ -ازمـ ضمداد –ؽمٔمٝمد زمـ حمٚمد اظمٔم٣مهمري ايمٙمٕمقي أزمق فمثامن ايمٗمرؿمٌل 
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 ( 3/32()وشمٗمف ايمٖم٣مرد و ومٝمؾ سمٕمغم زمآطمره ( )يم٣ًمن 367ؽمٔمٝمد زمـ حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ أزمق فمثامن ايمزفمٖمراين ) ت 

 ( 3/58ؽمٔمٝمد زمـ حمٚمد زمـ أيب َمقؽمك اظمديٛمل ) يمٝمس زمًمء وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( )ضم٣مسمؿ 

ٌل: صدوق( ؽمٔمٝمد زمـ حمٚمد زمـ أمحد أزمق فمثامن ايمٌٕمدادي ايمٌٝمع أطمق ززمغم احل٣مهمظ )وشمٗمف ايمٗمقاس/ ووم٣مل ايمذه

 (.05/64()ؽمغم9/012)طمط

 (.583ؽمٔمٝمد زمـ حمٚمد زمـ أمحد احلٛم٣مط )ومط

 (.762ؽمٔمٝمد زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ إزمراهٝمؿ أزمق حمٚمد ايمٔم٣ًمل )ذىمر

 (.415ؽمٔمٝمد زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ صمٔمٖمر ايمُمٔمٝمٌل أزمق ؽمٔمد )ٞمٝم٣ًمزمقر/

ٔمٝمٌل ؾمٝمخ يمٙمٌٝمٜمٗمل وأىمثر فمٛمف  )وم٣مل ايمٖم٣مرد: ايمٔمدل َمٔمروف َمـ أهؾ ؽمٔمٝمد زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ صمٔمٖمر ايم٘مرازمٝمس ايمُمُّ

( 20احلدي٧م، ؽمٚمع ايم٘مثغم، ورضمؾ دم ؿمٙم٤م احلدي٧م وأدرك إؽم٣مٞمٝمد ايمٔم٣ميمٝم٥م وصٛمػ ومجع إزمقاب وأهم٣مد إوٓد( )إحت٣مف/

 .(767)خم٤م (7/437)إٞم٣ًمب

ل ايمذهٌل: ايمُمٝمخ ؽمٔمٝمد زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ ؽمٔمٝمد أزمق فمثامن ايمٌٝمع ايم٘مرطمل احلٛم٣مط )ذىمره ايمٗمقاس دم ؾمٝمقطمف ايمثٗم٣مت، ووم٣م

 (.610( )ايمديمٝمؾ/9/012( )طمط460اظمحدث ايمِمدوق وشمٗمف ايمٗمقاس( )ت

 ( 748ؽمٔمٝمد زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ ؽمٔمٝمد أزمق وم٣مؽمؿ إصٌٜم٣مين ) خم٤م 

 ( 9/003()صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ( )طمط 443ؽمٔمٝمد زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ ؽمٔمٝمد إصٌٜم٣مين ايمٌٗم٣مل ) ت 

 (.9/000( )طمط403أزمق فمثامن ايمٛمٝم٣ًمزمقري )َمدضمف احل٣مىمؿ ورهمٔمف( )ٞمٝم٣ًمزمقر/ؽمٔمٝمد زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ ؽمٔمٝمد ايمِمقدم 

 (.9/019ؽمٔمٝمد زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ حمٚمد أزمق أمحد ايمذهقم إضمقل ) َمٛم٘مر احلدي٧م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ( )

 ( 757ٖمرايت ) اشمٛمقا فمٙمٝمف ( )خم٤م ايمؽمٔمٝمد زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ حمٚمد أزمق فمٌد اهلل 

 ( 769ٚمد أزمق فمثامن ايمٌحغمي ) وشمٗمف ايمٖم٣مرد ( )خم٤م حم زمـ ؽمٔمٝمد زمـ حمٚمد زمـ أمحد

، ووم٣مل احل٣مهمظ دم ؽمٛمد ؽمٔمٝمد زمـ حمٚمد زمـ شمقاب ايمٌٌمي احلٌمي )وم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن: َمًتٗمٝمؿ احلدي٧م ، وروى فمٛمف مجع نمٖمغم

 (.4/0065()ضم٣ٌمن9/93( )طمط8/676()ضم٤مهذا همٝمف: رواسمف شمٗم٣مت، ووم٣مل صدوق

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من هم٣مواًل فمٖمٝمٖم٣ًم ديٛم٣مً شمٗم٥م...( 338ٕٞمديمز )تؽمٔمٝمد زمـ حمٚمد زمـ صمٔمٖمر إَمقي أزمق فمثامن ا

 (.513)صف/

 ( 734ؽمٔمٝمد زمـ حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ ضم٣مسمؿ أزمق وم٣مؽمؿ ايمِمقدم ) خم٤م 
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 (.60/687ؽمٔمٝمد زمـ حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ وم٣مؽمؿ اإلدريز )فم٣ًمىمر

 (.3/32ؽمٔمٝمد زمـ حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ حمٚمد ايمٛمٝم٣ًمزمقري أزمق رؾمٝمد )سم٣ميمػ()يم٣ًمن

 (.3/696حمٚمد زمـ ضمٛمْم٤م )ضم٤مؽمٔمٝمد زمـ 

 ( 9/92()صدوق ٓزمٟمس زمف وم٣ميمف ايمدار ومْمٛمل ( )طمط 685ؽمٔمٝمد زمـ حمٚمد زمـ ؽمٔمٝمد أزمق فمثامن إٞمجذاين ) ت 

) أومرأ ايمٛم٣مس زمٌٙمده وأطمذ فمٛمف نمغم واضمد َمـ  -ازمـ ومقؿم٥م -ؽمٔمٝمد زمـ حمٚمد زمـ ؽمٔمٝمد اجلٚمحل اظمٗمرئ أزمق ضمًـ إٞمديمز

 (.500( )صف/518ؾمٝمقطمٛم٣م. وم٣ميمف ازمـ زمُم٘مقال( )ت

 (.418ؽمٔمٝمد زمـ حمٚمد زمـ ؽمٔمٝمد ايمٖمٗمٝمف أزمق أمحد اظمْمقفمل )ٞمٝم٣ًمزمقر/

 (.3/35ايم٘مقدم )ؤمٝمػ وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل()يم٣ًمن -أو احلجقاين -ؽمٔمٝمد زمـ حمٚمد زمـ ؽمٔمٝمد زمـ زمُمغم احلجراين

 (.328ؽمٔمٝمد زمـ حمٚمد زمـ ؽمٔمٝمد زمـ محزة اظمخزوَمل اظمٌمي )إرؾم٣مد/

، ووم٣مل احل٣مهمظ دم ؽمٛمد هذا أزمق مه٣مم ايمٌ٘مراوي زمٌمي )همٝمف يمكم وم٣ميمف اإلؽمامفمٝمقم ةؽمٔمٝمد زمـ حمٚمد زمـ ؽمٔمٝمد زمـ ؽمٙمٝمؿ زمـ أيب زم٘مر

 (.398)حتٖم٥م/( 407()ؿم٤م /3/32( )يم٣ًمن  همٝمف: رصم٣ميمف شمٗم٣مت

 (.9/004( )طمط419( )ٞمٝم٣ًمزمقر/474ؽمٔمٝمد زمـ حمٚمد زمـ ؽمٙمٚم٥م ايمٔمرف أزمق فمثامن ايمزاهد )ت

 (.371ؽمٔمٝمد زمـ حمٚمد زمـ ؽمٝم٣مر ايمقاؽمْمل )إرؾم٣مد/

زمـ ؽمٝمد أزمٝمف زمـ َمًٔمقد إَمقي ايمٌٙمدي أزمق فمثامن إٞمديمز )رضمؾ إلم اظمممق وؽمٚمع احلدي٧م ووم٣مل اخلقٓين: ؽمٔمٝمد زمـ حمٚمد 

 (.329ىم٣من رصمالً ص٣محل٣ًم ىمثغم ايمرزم٣مط واجلٜم٣مد..( )صف/

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من ؾمٝمخ٣مً ص٣محل٣ًم َمـ 361ؽمٔمٝمد زمـ حمٚمد زمـ ؾمٔمٝم٤م زمـ أمحد إدي٤م أزمق فمثامن اخلْمٝم٤م )ت ٞمحق/

 (.385ؾ ايمٗمرآن فم٣مظم٣ًم زمٚمٔم٣مٞمٝمف وومراءاسمف فم٣مظم٣ًم زمٖمٛمقن ايمٔمرزمٝم٥م َمتٗمدَم٣م دم ذيمؽ ىمٙمف ضم٣مهمٓم٣مً همٝمٜم٣م شمٌت٣ًم..( )صف/أئٚم٥م أه

 ( 03/615يب ) َمُمٜمقر ()ؽمغم رؽمٔمٝمد زمـ حمٚمد زمـ صٌٝما أزمق فمثامن ازمـ ضمذاء اظمٕم

ًا هم٣موالً 313ؽمٔمٝمد زمـ حمٚمد زمـ فمٌد ايمػم زمـ وه٤م ايمثٗمٖمل أزمق فمثامن ايمنومًْمل )ت  (.375..( )صف/( )ىم٣من طمغمِّ

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من رصمالً ص٣محل٣ًم 311٘مٙمٌل أزمق فمثامن اإلؾمٌٝمقم )ت ٞمحق/ايمؽمٔمٝمد زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ أمحد زمـ 

 (.379زاهدًا واؽمع ايمرواي٥م ىمثغم ايمٔمٛم٣مي٥م زم٣ميمٔمٙمؿ روى ايمٛم٣مس فمٛمف..( )صف/

زمـ زمُم٘مقال: ىم٣من أدي٣ًٌم فم٣مظم٣ًم زم٣مٕدب وايمٙمٕم٥م...( ؽمٔمٝمد زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ ومرة ايمٗمرؿمٌل أزمق فمثامن إٞمديمز )وم٣مل ا

 (.515)صف/
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 ٝمد زمـ حمٚمد زمـ فمٌدان: اؽمؿ صمده: حمٚمد زمـ فمٌدان.ٔمؽم

 ( 730ؽمٔمٝمد زمـ حمٚمد زمـ فمقم زمـ فمٌد ايمرمحـ أزمق َمٛمِمقر ايمٛمًقي ) وشمٗمف ايمٖم٣مرد ( )خم٤م 

 (.406/ؽمٔمٝمد زمـ حمٚمد زمـ همّمؾ ايمٖمٗمٝمف أزمق ؽمٜمؾ ايمٛمٝم٣ًمزمقري )فمٛمف احل٣مىمؿ ونمغمه( )ٞمٝم٣ًمزمقر

 ( 750ؽمٔمٝمد زمـ حمٚمد زمـ َم٠مَمؾ أزمق ٞمٌم ايمًٌتل ) خم٤م 

 ( 768ؽمٔمٝمد زمـ حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ أزمق فمثامن ايمزفمٖمراين ) وشمٗمف ايمٖم٣مرد ( )خم٤م 

 ( 743ؽمٔمٝمد زمـ حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ أمحد أزمق ؽمٜمؾ ايمًٌتل ) خم٤م 

 (.26حت٣مف/ؽمٔمٝمد زمـ حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ فمٌدان ايمٛمٝم٣ًمزمقري أزمق فمثامن ؾمٝمخ يمٙمٌٝمٜمٗمل )إ

 ( 740ؽمٔمٝمد زمـ حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ حمٚمد أزمق فمثامن ايم٘مرازمٝمز ) خم٤م 

 ( 408ؽمٔمٝمد زمـ حمٚمد زمـ َمٕمغمة اظمٌمي ) ؿم٤م 

 (3/35ؽمٔمٝمد زمـ حمٚمد زمـ ٞمٌم ايمٗمْم٣من ) يمٝمس زمذاك وم٣ميمف ص٣ميما زمـ أمحد ( )يم٣ًمن 

 ( 9/99ؽمٔمٝمد زمـ حمٚمد زمـ ٞمٌموي٥م أزمق فمثامن ايمٌٙمخل ) طمط 

 ( 747ق فمثامن ايمًٚم٣ًمر) وشمٗمف ايمٖم٣مرد ( )خم٤م ؽمٔمٝمد زمـ حمٚمد زمـ حيٝمك أزم

 ( 3/32ؽمٔمٝمد زمـ حمٚمقد ايمْمقد) َمٛم٘مر احلدي٧م وم٣ميمف أزمق أمحد اظم٘مل ( )يم٣ًمن 

 ( 3/24()ضم٣مسمؿ 3/696ؽمٔمٝمد زمـ َمرداٞم٥ٌم َمقلم فمٚمرو زمـ ضمري٧م ) جمٜمقل ()ضم٤م 

 ( 520()فم٨م 0730( )آصمرى 3/24ؽمٔمٝمد زمـ َمرؾمد ايمرضمٌل ؾم٣مَمل ) شمٗم٥م وم٣ميمف أزمق داود وايمٔمجقم ( )ضم٣مسمؿ 

 ( 60/694ؽمٔمٝمد زمـ َمًٌا اظم٘مل ) فم٣ًمىمر 

 ( 3/22ؽمٔمٝمد زمـ َمنوق ايم٘مٛمدي ) جمٜمقل ضم٣مل ()ضم٣مسمؿ 

 ( 01/612ؽمٔمٝمد زمـ َمًٔمد إطمٖمش ) ؽمغم 

 ( 426خم٤م  ؽمٔمٝمد زمـ َمًٔمقد زمـ فمٌد اهلل زمـ أمحد أزمق ضمًـ ايمٔمْم٣مر )

 ( 06/516()ؽمغم 781()ك 670ؽمٔمٝمد زمـ َمًٔمقد فمٌد ايمرمحـ أزمق فمثامن اظمروزي ) ت 

 ( 3/23ؽمٔمٝمد زمـ َمًٙمؿ ايمٗمرر زمٌمي ) جمٜمقل ضم٣مل ( )ضم٣مسمؿ 

 ( 3/23()ضم٣مسمؿ 3/32ؽمٔمٝمد زمـ َمًٙمؿ زمـ صمٛمدب اهلذرم ) ٓ أفمرهمف وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ()يم٣ًمن 

 ( 3/689ؽمٔمٝمد زمـ َمًٙمؿ زمـ مح٣مز اظم٘مل )ضم٤م 
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 ( 3/23ؽمٔمٝمد زمـ َمًٙمؿ زمـ ومامذيـ زمـ يامين)ضم٣مسمؿ 

 ( 3/696ؽمٔمٝمد زمـ َمًٙمؿ زمـ يزيد )ضم٤م 

 (.401ؽمٔمٝمد زمـ َمًٝم٤م أزمق فمثامن ايمُمغمازي )ٞمٝم٣ًمزمقر/

 (.400ؽمٔمٝمد زمـ َمُم٘م٣من أزمق فمثامن ايمٖم٣مري٣ميب )ٞمٝم٣ًمزمقر/

 ( 8/670ؽمٔمٝمد زمـ َمْمرف ايم٣ٌمهقم ) ضم٤م 

( )وم٣مل ازمـ طمزرج: ىم٣من ئمٙمؿ ايمٙمٕم٥م 360ي أزمق فمثامن اإلؾمٌٝمقم )تؽمٔمٝمد زمـ َمٔم٣موي٥م زمـ فمٌد اجل٣ٌمر زمـ فم٣ٌمس إَمقي ايمٛمحق

 (.387وايمٔمرزمٝم٥م وإؾمٔم٣مر..( )صف/

 (3/24ؽمٔمٝمد زمـ َمٔمٌد فمـ ازمـ فم٣ٌمس )ضم٣مسمؿ 

 (2/476ؽمٔمٝمد زمـ َمٔمدي ىمرب )ضم٤م 

 (3/37ؽمٔمٝمد زمـ َمٔمروف زمـ راهمع زمـ طمدي٨م ) يم٣ًمن 

 (3/37( )يم٣ًمن ؽمٔمٝمد زمـ َمٔمـ فمـ َم٣ميمؽ )ٓ ي٘م٣مد ئمرف واهتٚمف زمٔمّمٜمؿ وم٣ميمف ايمذهٌل 

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من طمْمٝم٣ًٌم زمٙمٝمٕم٣ًم ذىمٝم٣ًم ٞمٌٝمٜم٣ًم..( 314ؽمٔمٝمد زمـ َمٛمذر زمـ ؽمٔمٝمد ايمٗمرؿمٌل أزمق فمثامن إٞمديمز )ت

 (.373)صف/

 (4/057ؽمٔمٝمد زمـ َمٛمذر زمـ حمٚمد زمـ جلالج)ضم٤م 

 ( 735ؽمٔمٝمد زمـ َمٛمِمقر زمـ حمٚمد زمـ صمٔمٖمر ) خم٤م 

 ( 731ي ) وشمٗمف ايمٖم٣مرد ( )خم٤م ؽمٔمٝمد زمـ َمٛمِمقر زمـ َمًٔمر زمـ حمٚمد أزمق َمٓمٖمر ايمٗمُمغم

 (60/419ؽمٔمٝمد زمـ َمٜمران زمـ داود أزمق فمثامن ايم٘مردي )فم٣ًمىمر 

 (764ؽمٔمٝمد زمـ َمٜمران زمـ حمٚمد ايمْمٜمراين أزمق فمثامن )ذىمر /

 (.399)حتٖم٥م/ (3/37()يم٣ًمن  ، ووم٣مل احل٣مهمظ: َمتٜمؿ زم٣ميمقوعؽمٔمٝمد زمـ َمقؽمك إزدي )اهتٚمف ازمـ ضم٣ٌمن زم٣ميمقوع

 (60/419فمثامن ايمِمقدم )فم٣ًمىمر ؽمٔمٝمد زمـ َمقؽمك زمـ ؽمٔمٝمد أزمق 

 ايمٌخ٣مري وازمـ ضم٣ٌمن:و ووم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ ،ؽمٔمٝمد زمـ َمٝمنة أو فمٚمران ايمٌ٘مري ايمٌٌمي )َمٛم٘مر احلدي٧م وم٣ميمف احل٣مىمؿ أزمق أمحد

 (3/38()يم٣ًمن ، ووم٣مل احل٣مهمظ: ؤمٝمػيروي اظمقوقفم٣مت وىمذزمف حيٝمك ايمٗمْم٣من ووم٣مل ازمـ فمدي : وهق َمٓمٙمؿ إَمر

 (.511)حتٖم٥م/
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 (.3/92()ضم٣مسمؿ3/690ٞمِم٣مري )ضم٤م ؽمٔمٝمد زمـ ٞم٣مهمع إ

 (8/628ؽمٔمٝمد زمـ ٞمخل )ضم٤م 

 (3/39()يم٣ًمن 3/29ؽمٔمٝمد زمـ ٞمُمٝمط فمـ َمًٙمؿ زمـ فمٌد اهلل )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( )ضم٣مسمؿ 

 (07/81ؽمٔمٝمد زمـ ٞمٌم أزمق فمثامن إَمقي )ؽمغم 

أهؾ ايمرواي٥م وآصمتٜم٣مد  ؽمٔمٝمد زمـ ٞمٌم زمـ أيب همتا ايمٗمرؿمٌل َمقلم إَمغم فمٌد ايمرمحـ زمـ حمٚمد )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمـ

وايمدراي٥م زمْمٙم٤م ايمٔمٙمؿ واحلدي٧م وجتقيد ايم٘مت٤م.. ووم٣مل ازمـ ضمذاء: ىم٣من ؾمٝمخ٣مً هم٣مواًل ضمًـ ايمّمٌط يمروايتف، َمٗمٝمدًا يم٘متٌف، شمٗم٥م 

 (.327/6( )صف/495دم وم٣مؽمؿ زمـ أصٌغ ونمغمه( )ت 

()فم٣ًمىمر 413ٕشم٣ٌمت( )ٞمٝم٣ًمزمقر/ؽمٔمٝمد زمـ ٞمٌم زمـ فمٚمر إٞمديمز احل٣مهمظ ) وم٣مل احل٣مىمؿ: ىم٣من يٖمٜمؿ وحيٖمظ وَمـ ايمِم٣محلكم ا

60/406) 

 (.324( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من ضم٣مهمٓم٣ًم يمٙمحدي٧م( )صف/451ؽمٔمٝمد زمـ ٞمٌم زمـ فمٚمر زمـ طمٙمٖمقن إٞمديمز أزمق فمثامن )ت 

 (3/39()يم٣ًمن 3/28ؽمٔمٝمد زمـ ٞمٔمامن فمـ فمْم٣مء )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( )ضم٣مسمؿ 

 (9/013ؽمٔمٝمد زمـ ٞمٖمٝمس أزمق فمثامن اظمٌمي )جمٜمقل ضم٣مل ( )طمط 

 (3/39()يم٣ًمن 3/28( )ضم٣مسمؿ 60/404ؽمٔمٝمد زمـ ٞمٚمران اهلٚمداين )جمٜمقل ()فم٣ًمىمر 

 (3/29ؽمٔمٝمد زمـ ٞمقح ايمّمٌٔمل زمٌمي )صدوق طمٝم٣مر وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ()ضم٣مسمؿ 

 (.510( )صف/341)ت فمٛمد -ازمـ ص٣مضم٤م ايمِمالة -ؽمٔمٝمد زمـ ه٣مرون زمـ ؽمٔمٝمد اظمرد أزمق فمثامن

 ( 9/001ؽمٔمٝمد زمـ ه٣مؾمؿ أزمق فمثامن اخل٣ميمدي ) طمط 

 ( 523ؽمٔمٝمد زمـ ه٣مؾمؿ ايمٌخ٣مري : اؽمؿ صمده ص٣ميما وهق اظمخزوَمل )فم٨م 

 ؽمٔمٝمد زمـ ه٣مؾمؿ ايمًٛمج٣مري )وشمٗمف ازمـ ضمجر وٚمـ سمرمج٥م اظمخزوَمل(

()يم٣ًمن 625()ؤمٖمف ايمدار ومْمٛمل ووشمٗمف ايمٔمجقم ( )فم٨م603ؽمٔمٝمد زمـ ه٣مؾمؿ زمـ ص٣ميما ايمٖمٝمقَمل اظمٌمي اظمخزوَمل )ت

3/39) 

() فمٛمف مج٣مفم٥م ووم٣مل ازمـ صمقزي: َم٣م فمرهمٛم٣م همٝمف ومدضم٣ًم( 404ي أزمق فمثامن )تؽمٔمٝمد زمـ ه٣مؾمؿ زمـ َمرشمد زمـ ؽمٙمٝمامن ايمْمػم

 (786()ك404()ؿم٤م  376)إرؾم٣مد/
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()وم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن : َمًتٗمٝمؿ احلدي٧م ( 659ؽمٔمٝمد زمـ ه٣مؾمؿ زمـ َمٝمٚمقن ايمٔمت٘مل أزمق سمقزم٥م ايمًٚمرومٛمدي ايم٘م٣منمٛمدي ) ت 

 (8/676)ضم٤م

  –أزمق ضمًكم  ويٗم٣مل –ؽمٔمٝمد زمـ ه٥ٌم اهلل زمـ ضمًـ زمـ فمٝمًك ايمرواسمدي أزمق ضمًـ 

 ( 752ؽمٔمٝمد زمـ ه٥ٌم اهلل زمـ حمٚمد ايمًٌْم٣مَمل ) خم٤م 

 ( 3/50ؽمٔمٝمد زمـ هٌغمة زمـ فمديس زمـ أٞمس ايم٘مٔمٌل أزمق َم٣ميمؽ اظمروزي ) اهتٚمف ازمـ ضم٣ٌمن زم٣ميمقوع ( )يم٣ًمن 

 ( 3/70ؽمٔمٝمد زمـ هُمٝمؿ زمـ زمُمغم ) ضم٣مسمؿ 

 ( 3/56()يم٣ًمن 3/70ؽمٔمٝمد زمـ هٛم٣مد ايمٌقؾمٛمجل ) جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( )ضم٣مسمؿ 

 ( 3/56ؽمٔمٝمد زمـ هٛمد اخلزاز ) يمٝمس زمٗمقي وم٣ميمف ايمدار ومْمٛمل ووم٣مل ايمٛم٣ًمين : يمٝمس زمثٗم٥م ( )يم٣ًمن 

 ( 3/56واصؾ احلرر ) َمؼموك وم٣ميمف ايمٛم٣ًمئل ووم٣مل ازمـ َمديٛمل : ذه٤م ضمديثف/وؤمٖمف آطمرون ( )يم٣ًمن  زمـ ؽمٔمٝمد

 ( 9/74ؽمٔمٝمد زمـ وه٤م ايمٌٌمي )طمط 

 ( 707 )ذىمر /ؽمٔمٝمد زمـ وه٤م زمـ أيب ؽم٘مكم اجلرواءاين أزمق فمٌد اهلل

 ( 9/99ؽمٔمٝمد زمـ ي٣مؽمكم زمـ فمٌد اهلل ايمٌٙمخل ) جمٜمقل ضم٣مل ()طمط 

 ( 3/54()يم٣ًمن 706()ذىمر /667ؽمٔمٝمد زمـ حيٝمك ايمْمقيؾ إصٌٜم٣مين ايمٗمرر ) صدوق وم٣ميمف أزمق ٞمٔمٝمؿ ( )ت 

 ( 708ؽمٔمٝمد زمـ حيٝمك اظمٔمدل ) ذىمر 

 ( 3/73( ) ضم٣مسمؿ 8/624ؽمٔمٝمد زمـ حيٝمك زمـ ضمًـ زمـ فمثامن زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ فمقف ايمزهري ) جمٜمقل ضم٣مل ( )ضم٤م 

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمـ أهؾ ايمٔمٙمؿ وايمذىم٣مء 376ؽمٔمٝمد زمـ حيٝمك زمـ ؽمٔمٝمد احلديدي ايمتجٝمٌل أزمق ؿمٝم٤م إٞمديمز )ت 

 (.519وايمٖمٜمؿ درزم٣ًم زم٣مٕضم٘م٣مم شمٗم٥م همٝمٜم٣م...( )صف/

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمـ طمٝم٣مر ايمٛم٣مس وهمّمالئٜمؿ 362ك زمـ حمٚمد زمـ ؽمٙمٚم٥م ايمتٛمقطمل أزمق فمثامن اإلؾمٌٝمقم )تؽمٔمٝمد زمـ حيٝم

 (.392وفمٗمالئٜمؿ وأفمالَمٜمؿ...( )صف/

 ( 782ؽمٔمٝمد زمـ يزيد أزمق فمثامن ايمتٝمٚمل ) جمٜمقل ضم٣مل ( )ك 

 (. 645)نمرزم٣مء/ (3/76ؽمٔمٝمد زمـ يزيد إزور إزدي ) ضم٣مسمؿ 

 ( 50/441فم٣ًمىمر  ؽمٔمٝمد زمـ يزيد ايمٗمرر )

 ( 3/54ؽمٔمٝمد زمـ يزيد زمـ صٙم٦م ) ٓ ئمرف وم٣ميمف ايمذهٌل ( )يم٣ًمن 
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 ( 587( )ومط 9/94ؽمٔمٝمد زمـ يزيد زمـ َمروان اخلالل ) جمٜمقل ضم٣مل ( )طمط 

 ( 9/018ؽمٔمٝمد زمـ ئمٗمقب زمـ إؽمح٣مق أزمق فمثامن ايمٔمْم٣مر ) جمٜمقل ضم٣مل ( )طمط 

 ( 766( )ذىمر 3/053ؽمٔمٝمد زمـ ئمٗمقب زمـ ؽمٔمٝمد أزمق فمثامن ايمٗمرر ) اصٌٜم٣مين 

( )فمٛمف ايمِم٣مضم٣ٌمن، وىم٣من رصمالً هم٣مواًل. وم٣ميمف ازمـ 489ؽمٔمٝمد زمـ يٚمـ زمـ حمٚمد زمـ فمدل اظمرادي أزمق فمثامن إٞمديمز )ت 

 (.322زمُم٘مقال( )صف/

 (.3/54( )يم٣ًمن 3/75ؽمٔمٝمد زمـ يقؽمػ اهلجري ) جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( )ضم٣مسمؿ 

 (.328( )جمٜمقل ضم٣مل( )صف/497ؽمٔمٝمد زمـ يقؽمػ زمـ يقٞمس إَمقي أزمق فمثامن إٞمديمز )ت 

 (.3/54ؽمقد )جمٜمقل()يم٣ًمنإؽمٔمٝمد فمـ أيب 

 (.3/72ؽمٔمٝمد فمـ أيب هريرة )ضم٣مسمؿ

 (..3/77ؽمٔمٝمد فمـ جم٣مهد )ضم٣مسمؿ

 (.3/77ؽمٔمٝمد َمقلم ازمـ ضمزم أزمق فمٌد اهلل فمـ حمٚمد زمـ ىمٔم٤م)ضم٣مسمؿ

 (.3/78ؽمٔمٝمد َمقلم زمٛمل ؾمٝم٥ٌم )ضم٣مسمؿ

 (.3/407ؽُمٔمٝمد َمقلم طمٙمٝمٖم٥م فمـ أيب هريرة )ضم٣مسمؿ

 (.60/447ؽمٔمٝمد َمقلم ؽمٙمٝمامن زمـ فمٌد اظمٙمؽ )فم٣ًمىمر

 (.3/25()ضم٣مسمؿ2/474ؽمٔمٝمد يـ َمقؽمك زمـ ورادن )جمٜمقل ضم٣مل ()ضم٤م

 (.685ؽمٔمٝمد يـ يقٞمس ايمِمقاف: )فمٙمامء 

 (.696ؽمٖمٝم٣من زمـ شمٗمٖمل )اخل٣ٌمز(: )فمٙمامء 

ل أمحد: َم٣م أراه إٓ صدووم٣ًم، ووم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن: ئمتػم ضمديثف َمـ نمغم روايتف فمـ أزمٝمف( )سمؿ زمـ ؽمٔمٝمد ايمًامن )وم٣م زمـ أيب رزمٝمع ؽمٔمٝمد

 (.0/461( )دفم٣مء 050

 (.537زمـ أيب ؽمٔمٝمد احلجري )جمٜمقل ضم٣مل( )يقٞمس ؽمٔمٝمد

 (.95( )رومف/636زمـ أيب ؽمٔمٝمد ايمقاؽمْمل )ىم٣من ؾمٝمًخ٣م ص٣محًل٣م وم٣ميمف ايمٗمُمغمي( )ت  ؽمٔمٝمد

 (.526)فمٛمف مج٣مفم٥م( )يقٞمس زمـ أيب همٗمٝمف ايمرفمٝمٛمل ايمٗمت٣ٌمين ؽمٔمٝمد

 (.683زمـ صمٔمٖمر اظمٜمدي ايمِمقاف: )فمٙمامء  زمـ أمحد ؽمٔمٝمد
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 (.542( )يقٞمس466زمـ حيٝمك ايمٗمّم٣مفمل أزمق حمٚمد )سمٔمرف وسمٛم٘مر وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( )ت زمـ زىمري٣م زمـ أمحد ؽمٔمٝمد

 (.679زمـ فمٌده ايمُم٣مفمر: )فمٙمامء  زمـ حمٚمد زمـ أمحد ؽمٔمٝمد

 (.693زمـ أطمل ٞمامرق: )فمٙمامء  ؽمٔمٝمد

 (.433ؽمامفمٝمؾ اجلرصم٣مين )صمر زمـ إ ؽمٔمٝمد

 (. 686زمـ َمروان إزدي: )فمٙمامء  زمـ زممم ؽمٔمٝمد

 (.548( )يقٞمس619زمـ ٞم٣مهمع اجلٝمزي أزمق فمثامن )جمٜمقل ضم٣مل( )ت زمـ صمٜمؿ ؽمٔمٝمد

ًٓ فمٛمد ايمٗمّم٣مة وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( )يقٞمس ؽمٔمٝمد  (.548زمـ ضمٖمص ايمٖم٣مرض َمٌمي )ىم٣من َمٗمٌق

 (.436زمـ طم٣ميمد َمروزي )صمر  ؽمٔمٝمد

 (.065ايمرازي ؾمٝمخ يمٙمْمػمي )ؿمػميزمـ رزمٝمع  ؽمٔمٝمد

 (.537زمـ فمرهمْم٥م ايمِمددم ايمٗم٣م  )يقٞمس زمـ ضمٌٝمش زمـ رزمٝمٔم٥م ؽمٔمٝمد

 (.538زمـ خمرَم٥م ايمتجٝمٌل ايمزَمٝمقم )جمٜمقل ضم٣مل( )يقٞمس زمـ ؽمٙمٚم٥م ؽمٔمٝمد

 (.677زمـ إزمراهٝمؿ ايمتٛمٝمز: )فمٙمامء  زمـ إؽمح٣مق زمـ ؽمٙمٝمامن ؽمٔمٝمد

 (.539زمـ ؽمٚما ايمٌٙمقي َمٌمي )يقٞمس ؽمٔمٝمد

 (.551( )يقٞمس080ؽمٔمد ايمٙمخٚمل اظمٌمي ازمـ أفمرايب )تزمـ  زمـ ؽمٚمٝمخ ؽمٔمٝمد

 (.4/0012زمـ ؽمٛم٣من ايمْم٣مئل )ضم٣ٌمن  ؽمٔمٝمد

 (.0/466زمـ ؽمٝم٣مر ايمقاؽمْمل )دفم٣مء  ؽمٔمٝمد

 (.550زمـ فمذرة َمٌمي )يقٞمس زمـ ذيا ؽمٔمٝمد

 (.554زمـ َمرشمد ايمرفمٝمٛمل )يقٞمس زمـ َمْمٝمع زمـ صٖمقان ؽمٔمٝمد

 (.442ايمرمحـ اجلٚمحل )صمر  زمـ فمٌد ؽمٔمٝمد

 (.555زمـ حمٚمد ايمُمٝم٣ٌمين )وم٣م  ايمٌٗمرة( )يقٞمس ايمرمحـ زمـ فمٌد ؽمٔمٝمد

 (.0/464اهلل إودي )دفم٣مء  زمـ فمٌد ؽمٔمٝمد

 (.681زمـ ؽمٜمؾ ايمٌزاز: )فمٙمامء  اهلل زمـ فمٌد ؽمٔمٝمد

 (.669زمـ فمٌدوس أٞمديمز )نمرزم٣مء/ ؽمٔمٝمد
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 (.678زمـ فمثامن )ازمـ ؽمٖم٣مومز(: )فمٙمامء  ؽمٔمٝمد

 (.437زمـ فمثامن اجلرصم٣مين )صمر  ؽمٔمٝمد

 (.0013ٔمت٘مل )صمر زمـ فمثامن ايم ؽمٔمٝمد

 (.438زمـ فمثامن ايمٖمٛم٘مل )صمر  ؽمٔمٝمد

 (.432زمـ فمثامن ايمٗمْمراين )صمر  ؽمٔمٝمد

 (.552زمـ فمثامن َمقلم ايمٛمقار احلٚمغمي أزمق فمثامن )أشمٛمل فمٙمٝمف( )يقٞمس ؽمٔمٝمد

 (.439زمـ أمحد ايمٖمٗمٝمف أزمق فمثامن ايم٘مٔمٌل اخلقارزَمل )صمر  زمـ فمثامن ؽمٔمٝمد

 (.684 زمـ ؽم٘مـ أزمق فمقم احل٣مهمظ: )فمٙمامء زمـ فمثامن ؽمٔمٝمد

 (.557( )يقٞمس061زمـ ؽمٔمٝمد اجلٝمزي أزمق فمثامن ايمٌٙمقي )ت زمـ فمْم٣مء ؽمٔمٝمد

 (.306ايمٕمٛمل )َمٌم  زمـ فمقم إزدي أزمق احل٣مهمظ فمٌد ؽمٔمٝمد

 (.559( )يقٞمس469زمـ رصم٤م اخلقٓين أزمق ؽمٚمرة )ت زمـ فمٚمرو زمـ ضم٣مرث ؽمٔمٝمد

 (.524( )يقٞمس021زمـ رزيؼ احلٚمغمي اظمٌمي أزمق فمثامن )ت زمـ ؽمٙمٚم٥م زمـ وم٣مؽمؿ ؽمٔمٝمد

 زمـ صمٔمٖمر. زمـ حمٚمد زمـ أيب ضمًكم ايمٌحغمي: اؽمؿ صمده أمحد زمـ حمٚمد ؽمٔمٝمد

زمـ  زمـ صمٔمٖمر ايمٌحغمي أزمق فمثامن ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ايمُمٝمخ اجلٙمٝمؾ ايمثٗم٥م وم٣ميمف ايمذهٌل. ووم٣مل فمقم زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ حمٚمد ؽمٔمٝمد

 (.08/014( )ؽمغم 350ايمٕم٣مهمر احل٣مهمظ: شمٗم٥م دم احلدي٧م( )ت  حمٚمد احل٣مهمظ: ضمدث زَم٣مٞم٣ًم فمعم ايمًداد. ووم٣مل فمٌد

 (.641( )نمرزم٣مء/688زمـ َمًٔمدة احلج٣مزي أٞمديمز )ت ؽمٔمٝمد

 (.431زمـ َمًٙمؿ ايمٗمتٝمٌل )صمر  ؽمٔمٝمد

 (.525( )يقٞمس061زمـ صمٛم٣مدة أزمق فمثامن َمٌمي )ت زمـ َمٝمنة ؽمٔمٝمد

 (.646زمـ ٞم٣مهمع َمقلم شمٗمٝمػ )نمرزم٣مء/ ؽمٔمٝمد

 (.644( )نمرزم٣مء/629زمـ ضمًـ ايمٕم٣مهمٗمل ايمٌغمي )ت زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ ٞمٚمر ؽمٔمٝمد

 (.445زمـ ٞمٚمران اهلٚمداين ايم٘مقدم )صمر  ؽمٔمٝمد

 (.069زمـ ٞمٚمغم ؾمٝمخ يمٙمْمػمي )ؿمػمي ؽمٔمٝمد

 (.643( )نمرزم٣مء/408زمـ حيٝمك اخلُم٣مب إٞمديمز )ت ؽمٔمٝمد
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 (.60/431ايمًٖمر زمـ إؽمامفمٝمؾ ايمتٕمٙمٌل )فم٣ًمىمر

 (.516ايمًٖمر زمـ فمٖمغم زمـ زرفم٥م زمـ ؽمٝمػ زمـ ذي يزن )وم٣مل احل٣مهمظ دم إؽمٛم٣مد هذا َمٛمف: رصم٣ميمف جم٣مهٝمؾ( )حتٖم٥م/

 (.529ؽمٖمٔم٥م ايمٕم٣مهمٗمل )صح٣ميب وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( )يقٞمس

 (60/427ؽمٖمٝم٣من إضمقل ) فم٣ًمىمر 

 ( دم ازمـ زي٣مد3/641ؽمٖمٝم٣من ايمرؤاد فمـ مح٣مد زمـ زيد ونمغمه)ضم٣مسمؿ 

 ( 3/58ؽمٖمٝم٣من ايمزي٣مت فمـ رزمٝمع فمـ أٞمس ) جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( )يم٣ًمن 

 ( 3/666ؽمٖمٝم٣من ايمٔمٗمقم فمـ أيب فمٝم٣مض ونمغمه ) جمٜمقل ضم٣مل ( )ضم٣مسمؿ 

 ( 60/422) فم٣ًمىمر  -يٛمٓمر –ؽمٖمٝم٣من اهلذيؾ 

 (.3/55ؽمٖمٝم٣من زمـ إزمراهٝمؿ ايم٘مقدم )ؤمٝمػ زائغ وم٣ميمف إزدي()يم٣ًمن

 (.60/430ؽمٖمٝم٣من زمـ أزمرد زمـ أيب أَم٣مَم٥م ايم٘مٙمٌل )فم٣ًمىمر

 (.3/52ؽمٖمٝم٣من زمـ أيب ايمناج )جمٜمقل()يم٣ًمن

 (.3/661صدوق()ضم٣مسمؿؽمٖمٝم٣من زمـ أيب ضمٌٝم٥ٌم أزمق اظمخت٣مر )شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم ووم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ : 

 (.3/668()ضم٣مسمؿ8/688ؽمٖمٝم٣من زمـ أيب محزة )ضم٤م

 (.3/641ؽمٖمٝم٣من زمـ زمزيغ )ضم٣مسمؿ

 (.3/668()ضم٣مسمؿ2/314ؽمٖمٝم٣من زمـ زمُمغم إٞمِم٣مري َمٌمي )ضم٤م

 (.3/607ؽمٖمٝم٣من زمـ شم٣مزم٦م إٞمِم٣مري )صح٣ميب()ضم٣مسمؿ

 (.3/668()ضم٣مسمؿ2/315ؽمٖمٝم٣من زمـ ضم٣مرث أزمق صمٜمقر اجلرَمقزي ايمٌٌمي )ضم٤م

 (.3/660()ضم٣مسمؿ3/461حمٚمد زمـ ىمٔم٤م )ضم٤مؽمٖمٝم٣من زمـ ضم٣مرث فمـ 

 ( 795ؽمٖمٝم٣من زمـ ضمًكم زمـ حمٚمد زمـ همٛمجقيف أزمق وم٣مؽمؿ ايمثٗمٖمل ) خم٤م 

 (.3/640ؽمٖمٝم٣من زمـ ضم٘مٝمؿ )ضم٣مسمؿ

 (.3/55)يم٣ًمن -يتهق أ –ؽمٖمٝم٣من زمـ محزة 

 (.3/641ؽمٖمٝم٣من زمـ محزة اظمديٛمل )وم٣مل أزمق زرفم٥م: صدوق ووم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: ص٣ميما()ضم٣مسمؿ

 (.8/689)ضم٤مؽمٖمٝم٣من زمـ طمٙمٝمد ايمّمٌل 
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 (.3/55ؽمٖمٝم٣من زمـ زي٣مد ايمٌٌمي اظمٔمروف زم٣ميمرأس )وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: ىم٣من أضمد احلٖم٣مظ()يم٣ًمن

 (.3/55ؽمٖمٝم٣من زمـ زي٣مد ايمرؤاد )ٓ ي٘م٣مد ئمرف وم٣ميمف ايمذهٌل()يم٣ًمن

 (.3/55ؽمٖمٝم٣من زمـ زي٣مد ايمٕم٣ًمين )ٓ أدري َمـ هق وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()يم٣ًمن

 (.3/55ده )يم٣ًمنؽمٖمٝم٣من زمـ زي٣مد فمـ همٝم٣مض وفمٛمف داود زمـ همراهٝم٨م وضم

 (.3/609)ضم٣مسمؿ-ولهق إ-ؽمٖمٝم٣من زمـ زي٣مد َمقلم دواد زمـ همراهٝم٨م 

 (.3/409ؽمٖمٝم٣من زمـ ؽمٙمٚم٥م )ضم٤م

 (.60/434ؽمٖمٝم٣من زمـ ؽمٙمٚمقن ايمًٖمٝم٣مين )فم٣ًمىمر

 (.60/433ؽمٖمٝم٣من زمـ ؾمٔمٝم٤م )جمٜمقل ضم٣مل()فم٣ًمىمر

 (.60/435ؽمٖمٝم٣من زمـ فم٣مصؿ زمـ فمٌد ايمٔمزيز إَمقي )فم٣ًمىمر

–ازمـ وم٣ميص  ( هق ايمذي زمٔمده561أزمق زمحر إٞمديمز إؽمدي ايمٖمٗمٝمف ايمٖم٣موؾ )تؽمٖمٝم٣من زمـ فم٣ميص زمـ أمحد زمـ فم٣ميص 

 (.01)همٜمرس/ -زم٣ميمٗم٣مف

 (.3/52ؽمٖمٝم٣من زمـ فم٣مَمر ايمٗم٣م  ايمؼمَمذي)يمٝمس زم٣ميمٗمقي وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()يم٣ًمن

 (.60/432ؽمٖمٝم٣من زمـ فم٣ٌمد زمـ إؽمامفمٝمؾ دَمُمٗمل )فم٣ًمىمر

 .(514ٖم٥م/)حت (3/52ر)جمٜمقل ضم٣مل()يم٣ًمنيؽمٖمٝم٣من زمـ فمٌد اهلل زمـ زي٣مد زمـ ضمد

 (.3/660ؽمٖمٝم٣من زمـ فمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ زي٣مد زمـ ضمدير )هق إول ازمـ فمٌد اهلل زمـ زي٣مد()ضم٣مسمؿ 

 (.3/660ؽمٖمٝم٣من زمـ فمثامن اظمحتٖمز )ضم٣مسمؿ

 (.3/609()ضم٣مسمؿ3/461ؽمٖمٝم٣من زمـ فمٗم٣مل )ضم٤م

 (.573ؽمٖمٝم٣من زمـ فمٚمر اخلقٓين )وشمٗمف ايمٔمجقم()فم٨م

 (.572()فم٨م3/461ايمٔمجقم()ضم٤مؽمٖمٝم٣من زمـ فمقف ايمٗم٣مري )وشمٗمف 

 (.60/437ؽمٖمٝم٣من زمـ فمقف زمـ َمٔمٗمؾ ايمٕم٣مَمدي إزدي )فم٣ًمىمر

 (.578ؽمٖمٝم٣من زمـ فمٝمٝمٛمف ؽمٚمع فمٚمر وصم٣مزمر )يمٝمس زمًمء وم٣ميمف ايمٔمجقم()فم٨م

 (.3/609()ضم٣مسمؿ3/409ؽمٖمٝم٣من زمـ همروة إؽمٙمٚمل )جمٜمقل ضم٣مل()ضم٤م
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ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمـ صمٙم٥م ايمٔمٙمامء وىم٣ٌمر ( )وم٣مل 562ؽمٖمٝم٣من زمـ وم٣ميص زمـ أمحد زمـ فم٣ميص إؽمدي أزمق زمحر ايمٗمرؿمٌل )ت

 (.562إدزم٣مء و٣مزمْم٣مً يم٘متٌف صدووم٣ًم دم روايتف، َمـ أهؾ ايمرواي٥م وايمدراي٥م، ؽمٚمع ايمٛم٣مس َمٛمف ىمثغمًا...( )صف/

 (.3/608()ضم٣مسمؿ4/086ؽمٖمٝم٣من زمـ ومٝمس زمـ أزم٣من ايمْم٣مئٖمل )يمف صح٥ٌم وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٤م

 (.3/52إزدي()يم٣ًمنؽمٖمٝم٣من زمـ يمٝمؾ ايم٘مقدم ايمراهميض )جمٜمقل وم٣ميمف 

 (.60/456ؽمٖمٝم٣من زمـ جمٝم٤م إزدي )فم٣ًمىمر

 (.3/57سمٗمدم آٞمٖم٣ًم)يم٣ًمن –ؽمٖمٝم٣من زمـ حمٚمد ايمٖمزاري اظمِمٝميص )وه٣مه زمـ فمدي وايمدارومْمٛمل ونمغممه٣م()اؽمؿ صمده ؽمٖمٝم٣من 

 (.9/085ؽمٖمٝم٣من زمـ حمٚمد زمـ ؽمٖمٝم٣من اظمِمٝميص )َمؼموك( وهق ايمٖمزاري )طمط

 (.3/023()أصٌٜم٣من 753()ذىمر/409)ت ؽمٖمٝم٣من زمـ حمٚمد زمـ حيٝمك زمـ َمٛمده أزمق ؽمٔمٝمد

 ؽمٖمٝم٣من زمـ خمت٣مر أزمق ئمٗمقب : هق ازمـ أيب ضمٌٝم٥ٌم سمٗمدم.

 (.3/607ؽمٖمٝم٣من زمـ َمٔمٚمر زمـ ضمٌٝم٤م أزمق صمٛم٣مدة )صح٣ميب()ضم٣مسمؿ

 (3/669ؽمٖمٝم٣من زمـ َمقؽمك ) جمٜمقل ضم٣مل ( )ضم٣مسمؿ 

 (9/082()جمٜمقل ضم٣مل ( )طمط 406ؽمٖمٝم٣من زمـ ه٣مرون أزمق حمٚمد ايمٗم٣م  ) ت 

 ( 3/669وزي أزمق جم٣مهد اخلراؽم٣مين ) جمٜمقل ضم٣مل ( )ضم٣مسمؿ ؽمٖمٝم٣من زمـ هُم٣مم اظمر

 ( 3/607( ) ضم٣مسمؿ 4/356ؽمٖمٝم٣من زمـ وه٤م اخلقٓين ) يمف صحٌف وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( )ؽمغم 

 ( 3/609()ضم٣مسمؿ 3/461ؽمٖمٝم٣من زمـ يزيد إزدي )ضم٤م 

 (.571زمـ أَمٝم٥م ايمٗمت٣ٌمين )يقٞمس ؽمٖمٝم٣من

 (.459( )صمر 361زمـ حمٚمد ايمممحيل أزمق ٞمٌم اهلروي )ت  ؽمٖمٝم٣من

 (.570زمـ َمٜم٣مزم٥م اظمٜمري اخلرٞمؼ ايمُم٣مفمر )يقٞمس ؽمٖمٝم٣من

 (.574زمـ َمرشمد ايم٘مالفمل )يقٞمس زمـ ٞمجٝما ؽمٖمٝم٣من

 ( 3/401()ضم٣مسمؿ 2/343ؽمٗمر زمـ ضمٌٝم٤م ايمٕمٛمقي زمٌمي )ضم٤م 

 ( 3/401( ) ضم٣مسمؿ 3/59ؽمٗمر زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ َم٣ميمؽ زمـ َمٕمقل أزمق هبز ايمٌجقم ىمقدم ٞمزيؾ واؽمط ) ىمذزمف َمْمكم ( )يم٣ًمن 

 (.9/411فمٌدوس زمـ َم٣ٌمرك )طمط ؽمٗمران زمـ 

 (.4/409ززمغم زمـ ؾمٔمُم٣مع )جمٜمقل()يم٣ًمن زمـ ؽمٗمط
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 (2/342ايمًٗمٔم٤م زمـ زهغم ) ضم٤م 

 ( 9/644()جمٜمقل ضم٣مل ( )طمط 629ؽمٗمالب زمـ داود أزمق صمٔمٖمر إؾمٗمر ) ت 

 ( 3/439ؽمٗمغم ايمّمٌل ) ضم٤م 

 (3/408ؽمٗمغم ايمٔمٌدي فمـ ؽمٙمامن زمـ سد اخلزافمل ) ضم٣مسمؿ 

 ( 3/407()ضم٣مسمؿ 3/451زمـ فمٚمر ) ضم٤م ؽمٗمغم ايمٛمٚمغمي ايمٌٌمي فمـ ا

 ( 3/461()ضم٣مسمؿ 2/342ؽمٗمٝمػ زمـ زممم ايمٔمجقم ىمقدم ) جمٜمقل ضم٣مل ( )ضم٤م 

 ( 3/461ؽم٘مران زمـ فمٚمرو ) صح٣ميب ( )ضم٣مسمؿ 

 ( 3/688ؽم٘مـ أزمق وح٣مك اهلقزين ) ضم٣مسمؿ 

  .(3/687ٞمف ازمـ أيب طم٣ميمد( )ضم٣مسمؿ ٟميب فمـ ضمًـ ) ىماؽم٘مـ إفمر

 (.442ؽم٘مـ ايمِم٣مئغ اإلهمريٗمل )نمرزم٣مء/

 ( 3/688( ) ضم٣مسمؿ 2/367يب ) جمٜمقل ضم٣مل ( )ضم٤م اؽم٘مـ زمـ أيب طم٣ميمد إفمر

 ( 3/688()ضم٣مسمؿ 2/368ؽم٘مـ زمـ أيب ؽم٘مـ أزمق فمٚمر ايمػممجل زمٌمي ) جمٜمقل ضم٣مل ( )ضم٤م 

 ( 3/688()ضم٣مسمؿ 367ؽم٘مـ زمـ أيب ىمريٚم٥م ؾم٣مَمل ) جمٜمقل ضم٣مل ( )ضم٤م 

 ( 8/412ؽم٘مـ زمـ ضم٘مٝمؿ اظمروزي ) ضم٤م 

 ( 3/688()ضم٣مسمؿ 8/412ي ) ضم٤م ؽم٘مـ زمـ ؽمٙمٝمامن إزدي ايمٌٌم

 ( 3/688ؽم٘مـ زمـ ٞم٣مهمع ايم٣ٌمهقم ) ؾمٝمخ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( )ضم٣مسمؿ 

 (.572( )ىم٣مٞم٦م ايمٗمّم٣مة سمٗمٌٙمف وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( )يقٞمس615زمـ َمٔم٣موي٥م َمقلم ومريش )ت زمـ ؽم٘مـ ؽم٘مـ

 (.691زمـ ؽم٘مـ ايم٘مٛمدي: )فمٙمامء  زمـ حمٚمد ؽم٘مـ

 (.628زمـ ضمٌٝم٤م: )فمٙمامء  زمـ َمروان ؽم٘مٛم٣من

 ( 3/617()ضم٣مسمؿ 4/028ؽم٘مكم ايمّمٚمري اظمدين )يمف صح٥ٌم وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ()ضم٤م 

 ( 3/59ؽم٘مكم زمـ أيب هاج )يروي اظمقوقفم٣مت وم٣ميمف ازمـ ضم٣ٌمن( )يم٣ًمن 

 ( 3/617ؽم٘مكم زمـ ومٌٝمّم٥م أزمق ومٌٝمِم٥م ) جمٜمقل ضم٣مل ( )ضم٣مسمؿ 

 ( 2/46ؽم٘مكم زمـ يزيد اظمج٣مؾمٔمل/ىمٟمٞمف ازمـ ومٌٝمِم٥م / إول ) ضم٤م 
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 ( 3/23وومٝمؾ ازمـ ؽمالم فمـ مح٣مد أيب ؽمٙمٝمامن )وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ : َمؼموك ()يم٣ًمن  –م وومٝمؾ أزمق ؽمال –ؽمالم 

 ( 3/657ؽمالم أزمق ذضمٌٝمؾ فمـ ضمٌف ونمغمه ) ضم٣مسمؿ 

 ( 3/626ؽمالم أزمق وم٣مؽمؿ ايمٙمٝمثل َمروزي فمـ فمٌد اهلل زمـ زمريده ) ضم٣مسمؿ 

 ( 3/626ؽمالم أزمق حمٚمد احلٛمٖمل ) ضم٣مسمؿ 

 (.207ؽمالم اخليص )يقٞمس

 ( 3/620ل ضم٣مل ()ضم٣مسمؿ ؽمالم ايمٔمْم٣مر ) جمٜمق

وهق ازمـ ؽمٔمٝمد  ؽمالم زمـ أيب طمٌزة ايمٔمْم٣مر ايمٌٌمي أزمق فمٌد اهلل )يّمع احلدي٧م وم٣ميمف ازمـ َمديٛمل ووم٣مل ايمٛم٣ًمئل : َمؼموك (

 ( 3/59)يم٣ًمن  ايمٌٌمي

ؽمالم زمـ أيب صٜم٣ٌمء أزمق َمٛمذر ايمٌٌمي ايمٖمزاري ) َمٛم٘مر احلدي٧م وم٣ميمف ايمٌخ٣مري ، وؤمٖمف ازمـ ضم٣ٌمن وازمـ َمٔمكم ونمغمهؿ ووم٣مل 

 ( 3/20ضمًـ احلدي٧م ووم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ :ؾمٝمخ وم٣مل ازمـ فمدي : أرصمق أٞمف ٓ زمٟمس زمف ( )يم٣ًمن  :أمحد

 ( 845ؽمالم زمـ أيب فمٝمًك فمـ صٖمقان فمـ اظمٔمْمؾ) جمٜمقل ()ك 

 ( 3/620() ضم٣مسمؿ 2/302ؽمالم زمـ متٝمؿ ) جمٜمقل ضم٣مل ()ضم٤م 

 ( 9/098ؽمالم زمـ ؽم٣ممل أزمق َم٣ميمؽ اخلزافمل ايميير ) طمط 

 ( 3/21ة ) ه٣ميمؽ وم٣ميمف ايمذهٌل ( )يم٣ًمن زي : هق ازمـ أيب طمٌؽمالم زمـ ؽمٔمٝمد ايمٌٌم

 ( 9/097ؽمالم زمـ ؽمٙمؿ أزمق فمٌد اهلل ايمتٚمٝمٚمل ايمْمقيؾ ) ؤمٖمف ازمـ َمٔمكم ونمغمه ( )طمط 

 (3/21ؽمالم زمـ ؽمٙمٝمامن : هق ازمـ ؽمٙمؿ )يم٣ًمن 

 ؽمالم زمـ ؽمقار : هق ازمـ أيب طمٌزة 

 ( 6/626ؽمالم زمـ ؾم٣مَمل فمـ ضمرب زمـ أيب رصم٣مء ) ضم٣مسمؿ 

 ( 9/093( ) طمط3/20ؽمالم زمـ صٌٝما َمدايٛمل / يمف ضمدي٧م َمٛم٘مر ) يم٣ًمن 

 ( 3/620()ضم٣مسمؿ 3/26ؽمالم زمـ فمٌد اهلل أزمق ضمٖمص ) ذاه٤م احلدي٧م وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( )يم٣ًمن 

 ( 8/692ؽمالم زمـ فمٌٝمد ) ضم٤م 

 ( 8/692ؽمالم زمـ وم٣مؽمؿ ) ضم٤م 

 ؽمالم زمـ ومٝمس فمـ ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ : هق ؽمالَم٥م زمـ ومٝمٌم 
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 ( 3/26زمـ ومٝمس فمـ ضمًـ ) ٓ ئمرف وم٣ميمف ايمذهٌل ( )يم٣ًمن  ؽمالم

 ( 204()ومط /3/320()) ضم٣مسمؿ 2/302ؽمالم زمـ ىمرىمرة ) ضم٤م 

 ( 3/26ؽمالم زمـ حمٚمد زمـ ٞم٣مهض اظمٗمدد أزمق زم٘مر ايمؼمي٣مدم ) ؤمٖمف ايمدار ومْمٛمل ( )يم٣ًمن 

 (.8/692ؽمالم زمـ َمًٙمؿ ايمزصم٣مج )ضم٤م

 (. 3/620ؽمالم زمـ َمًٙمؿ زمٌمي ) ضم٣مسمؿ 

 ( 3/446ٝمط ايم٘م٣مهقم ) ضم٤م ؽمالم زمـ ٞمٌ

 ( 3/26ؽمالم زمـ واومد اظمروزي ) ؤمٖمف إزدي ونمغمه ( )يم٣ًمن 

 ( 3/24ؽمالم زمـ وه٤م اجلٛمدي فمـ ازمـ ؿم٣مووس زمخػم َمٛم٘مر )وم٣مل ايمٔمٗمٝمقم ٓ يت٣مزمع فمٙمٝمف وٓ ئمرف إٓ زمف ()يم٣ًمن 

 ( 3/24يزيد ايمٗم٣مرئ ايمٌٌمي ) جمٜمقل ()يم٣ًمن  زمـ ؽمالم

 ( 3/657 ) ضم٣مسمؿ ؽمالم َمقلم ؽمٙمٝمط ايم٘م٣مهقم فمـ فمقم

 (.689زمـ ؽمٔمٝمد ايمًٙمٚمل: )فمٙمامء  زمـ زم٘م٣مر ؽمالم

 ( 3/466() ضم٣مسمؿ 208()يقٞمس061ؽمالَم٣من زمـ فم٣مَمر ايمثٔم٣ٌمين ؾم٣مَمل )جمٜمقل احل٣مل()ت

 ( 3/23()يم٣ًمن 3/411 ) جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ()ضم٣مسمؿ غمؽمالَم٥م إؽمدي فمـ ؽمٔمٝمد زمـ صمٌ

 ( 3/411()ضم٣مسمؿ 9/098ؽمالَم٥م ايمٔمجقم فمـ ؽمٙمٝمامن ) طمط 

 ( 3/411ؽمالَم٥م ايم٘مٛمدي فمـ فمقم ) ضم٣مسمؿ 

 ( 3/416()ضم٣مسمؿ 8/411ؽمالَم٥م زمـ صمقاس ايمْم٣مئل احلٚميص ) جمٜمقل ضم٣مل () ضم٤م 

 ( 9/614()طمط 308ؽمالَم٥م زمـ ضمًكم أزمق وم٣مؽمؿ اظمٗمرئ اخلٖم٣مف ) ت 

قع ؽمالَم٥م زمـ رزيـ وم٣م  أٞمْم٣مىمل فمـ إفمٚمش ) ٓ ئمرف وضمديثف زم٣مؿمؾ وم٣ميمف ايمذهٌل ووم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ : هذا ضمدي٧م َمقو

 ( 3/21هذا ضمدي٧م ايم٘مذازمكم ( )يم٣ًمن 

 ( 3/23ؽمالَم٥م زمـ ؽمالم ) َمؼموك وم٣ميمف ازمـ صمقزي () يم٣ًمن 

 ( 9/616ؽمالَم٥م زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ أيقب أزمق ضمًكم ايمًٙمٚمل ) جمٜمقل ضم٣مل ()طمط 

 ( 3/411()ضم٣مسمؿ 3/434ؽمٜمؿ ايمتٝمٚمل ) ضم٤م زمـ ؽمالَم٥م 

 ( 3/411ؽمالَم٥م زمـ فمٌد ايمرمحـ إهل٣مين ) جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( )ضم٣مسمؿ 
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 ( 9/614ؽمالَم٥م زمـ فمٚمر زمـ فمٝمًك زمـ وم٣مؽمؿ ايمٛمِمٝمٌل ) صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ( )طمط 

 ( 3/23)ؤمٖمف ازمـ يقٞمس ()يم٣ًمن  -ؽمٌؼ خمتٌماً  -(409ؽمالَم٥م زمـ فمٚمر زمـ حيٝمك زمـ صمٔمٖمر اظمٌمي ) ت 

 ( 261()يقٞمس3/23()يم٣ًمن 3/699ضم٣مسمؿ ؽمالَم٥م زمـ ومٝمٌم احليَمل )صح٣ميب() 

 ؽمالَم٥م زمـ حمٚمد زمـ ٞم٣مهض )صقازمف: ؽمالم: سمٗمدم(.

 (.375ؽمالَم٥م زمـ َم٘محقل ايمرَمقم )إرؾم٣مد/

 (.209زمـ صمٔمٖمر )يقٞمس زمـ فمٚمر اظمٌمي )طمٙمط وضمدث زمام مل يًٚمع وم٣ميمف ازمـ يقٞمس(، واؽمؿ صمده حيٝمك ؽمالَم٥م

 (.0/456زمـ ٞم٣مهض اظمٗمدد )دفم٣مء  ؽمالَم٥م

 (60/471ر ) فم٣ًمىمر ؽمٙمْم٣من زمـ حيٝمك ايمٗمر

 (4/078( ) ضم٤م 3/461ؽمٙم٘م٣من زمـ ؽمالَم٥م أزمق ٞم٣مئٙم٥م ) صح٣ميب ()ضم٣مسمؿ 

 ( 3/628ؽمٙمؿ احلذاء ضمًـ زمـ ؽم٣ممل ) ضم٣مسمؿ 

 ؽمٙمؿ اخلُم٣مب : سمٗمدم دم ازمـ طمُم٣مب 

 ( 8/698ؽمٙمؿ زمـ أيب فمرازمف أزمق ؽمٔمٝمد ايمُم٣مؾمك ) ضم٤م 

 ( 3/25ؽمٙمؿ زمـ زم٣ميمؼ أزمق طمٙمٝمؾ ) ٓ رء ()يم٣ًمن 

 ( 66/030فم٣ًمىمر  ؽمٙمؿ زمـ زمحر ايمٌ٘مري )

 ( 3/622()ضم٣مسمؿ 3/361) ضم٤م  )وم٣مل ازمـ َمٔمكم: يمٝمس زمف زمٟمس( ؽمٙمؿ زمـ زمُمغم زمـ ضمجؾ ايمٌٌمي

 ( 66/030( ) فم٣ًمىمر 9/039ؽمٙمؿ زمـ زمٛمدار أزمق ؽمٔمٝمد ايمٛمُمقي إرَمٛمل ) طمط 

 ( 733ؽمٙمؿ زمـ محزة أزمق َمًٙمؿ اظمٗمرئ ايمٛمٗم٣مش ) ذىمر 

 ( 3/628ؽمٙمؿ زمـ طمُم٣مب ) ضم٣مسمؿ 

 ( 3/443ؽمٙمؿ زمـ راؾمد ) ضم٤م 

 ( 3/624()ضم٣مسمؿ 3/443ؽمٙمؿ زمـ زي٣مد ) ضم٤م 

 ( 66/036ؽمٙمؿ زمـ زي٣مد زمـ فمٌٝمد زمٌمي ) فم٣ًمىمر 

 (3/622) (، ووم٣مل احل٣مهمظ: ؤمٝمػؽمٙمؿ زمـ ؽم٣ممل ايمٌٙمخل ايمزاهد ) وه٣مه ازمـ َم٣ٌمرك واجلقزصم٣مين وازمـ أيب ضم٣مسمؿ ونمغمهؿ

 (.515)حتٖم٥م/( 2/031( )طمط 3/25)يم٣ًمن 
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 ( 3/22أزمق ه٣مؾمؿ ايمّمٌل زمٌمي ) ؤمٖمف ايمٔمٗمقم: وم٣مل ٓ يٗمٝمؿ احلدي٧م ( )يم٣ًمن ؽمٙمؿ زمـ ؽمٙمٝمامن 

 ( 6/628ويٗم٣مل إصٌٜم٣مين ) صدوق : وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( )ضم٣مسمؿ  –ؽمٙمؿ زمـ صٌٝما أزمق فمثامن ايمٌٛم٣مين 

 ( 3/628ؽمٙمؿ زمـ فمٌد اهلل أزمقيزيد ايمِمٛمٔم٣مين ) جمٜمقل ضم٣مل ( )ضم٣مسمؿ 

 ( 3/27()يم٣ًمن ؽمٙمؿ زمـ فمٌد اهلل ايمزاهد ) وه٣مه ازمـ ضم٣ٌمن 

() وم٣مل أزمق ايمُمٝمخ: ىم٣من ؾمٝمخ٣ًم صدووم٣ًم ص٣مضم٤م ىمت٣مب 418) ت  ٥مؽمٙمؿ زمـ فمِم٣مم زمـ َمٕمغمة زمـ فمٌد اهلل زمـ أيب َمريؿ أزمق أَمٝم

وىمتٌٛم٣م فمٛمف أضم٣مدي٧م نمرائ٤م، ووم٣مل ازمـ َمٛمده: أضمد ايمثٗم٣مت ووم٣مل أزمقٞمٔمٝمؿ: ص٣مضم٤م ىمت٣مب ىمثغم احلدي٧م وايمٕمرائ٤م، ووم٣مل 

 ( 461()ؿم٤م 734()ذىمر /4/519( )صٌٜم٣من 372ايمذهٌل: يمف نمرائ٤م( )إرؾم٣مد/

 ( 3/27ؽمٙمؿ زمـ فمْمٝم٥م : صقازمف َمًٙمؿ ) يم٣ًمن 

 ( 02/67() ؽمغم 9/038ؽمٙمؿ زمـ همّمؾ زمـ ؽمٜمؾ أزمق ومتٝم٥ٌم ايمٌٕمدادي ) طمط 

 ( 9/035()طمط 3/628())ضم٣مسمؿ 668ؽمٙمؿ زمـ وم٣مدم زمٕمدادي )وشمٗمف اخلْمٝم٤م ( )ت 

 ( 3/628ؽمٙمؿ زمـ ىمثغم : صقازمف َمًٙمٚم٥م يٟميت )ضم٣مسمؿ 

 ( 3/609ؽمٙمؿ زمـ حمٚمد ايمقراق ) سم٘مٙمؿ همٝمف ( ضم٣مسمؿ 

 ( 796يمٗمرر ) خم٤م ؽمٙمؿ زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ صمٔمٖمر أزمق ٞمي ا

() فم٣ًمىمر 405ؽمٙمؿ زمـ َمٔم٣مذ زمـ ؽمٙمؿ ايمتٚمٝمٚمل ايمغمزمقفمل )شمٗم٥م شم٦ٌم وم٣ميمف حمٚمد زمـ حمٚمد احل٣مهمظ()ت

 ( 4/0049()ضم٣ٌمن66/055

 ( 9/032( ) طمط 3/28ؽمٙمؿ زمـ َمٕمغمه أزمق ضمٛمٝمٖم٥م إؽمدي ) وٖمٔم٥م ايمدار ومْمٛمل ( )يم٣ًمن 

 ( 3/28ؽمٙمؿ زمـ َمٛمِمقر اظمٗمرئ ايمٖمقرادي ) جمٜمقل ضم٣مل ()يم٣ًمن 

، ووم٣مل احل٣مهمظ: ؤمٝمػ احلدي٧م، ووم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن: نمٙم٤م فمٙمٝمف زمـ َمٝمٚمقن اخلقاص ايمزهد ايمرازي ) ؤمٖمف ازمـ فمدي ؽمٙمؿ

 (.517)حتٖم٥م/( 3/28()يم٣ًمن  ايمزهد ضمتك ؾمٕمؾ فمـ ضمٖمظ احلدي٧م، ووم٣مل ازمـ فمدي: ٓ يت٣مزمع فمعم ضمديثف

 ( 66/057( ) فم٣ًمىمر 3/29ؽمٙمؿ زمـ حيٝمك زمـ فمٌد احلٚمٝمد ايمدَمُمٗمل أزمق ؽمٔمٝمد ايمْم٣مئل ) صدوق وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( )ضم٣مسمؿ 

 ( 3/626()ضم٣مسمؿ 3/643ؽمٙمؿ زمـ يزيد َمٌمي سم٣مزمٔمل ) ضم٤م 

 ( 3/624()ضم٣مسمؿ 2/309ؽمٙمؿ زمـ ي٣ًمر َمقلم ضم٣مرث ايمدود ) ضم٤م 

 ( 3/628ؽمٙمؿ فمـ رصمؾ فمـ وه٤م زمـ َمٛمٝم٥م ) ضم٣مسمؿ 
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 ( 3/698ٔمٖمر ايمٖمراء ىمقدم وفمٛمف ؾمٔم٥ٌم وؽمٖمٝم٣من ) ضم٣مسمؿ ؽمٙمامن أزمق صم

 ( 3/698ؽمٙمامن أزمق ؾمداد فمـ أم ؽمٙمٚم٥م ) ضم٣مسمؿ 

 ( 3/698ؽمٙمامن أزمق فمٌد اهلل َمقلم ازمـ ززمغم فمٛمف ) ضم٣مسمؿ 

 .(9/618ؽمٙمامن زمـ إهائٝمؾ زمـ صم٣مزمر أزمق فمٌد اهلل ايمٌٕمدادي ) طمط 

  (.518دث رضم٣مل ذىمره ازمـ ايمًٚمٔم٣مين( )حتٖم٥م/ؽمٙمامن زمـ إي٣مس ايمًٌٝمًٛمل اظمروزي أزمق داود )وم٣مل احل٣مهمظ: حم

 ( 60/320ؽمٙمامن زمـ محزة ايمًٙمٚمل احلداد ) جمٜمقل ضم٣مل ()فم٣ًمىمر 

 ( 3/443ؽمٙمامن زمـ زوصمل ) ضم٤م 

 ( 3/698ؽمٙمامن زمـ ؾمٜم٣مب زمـ َمديم٨م ايم٘مٔمٌل )ضم٣مسمؿ 

 ( 3/699( ) ضم٤م 2/307) ضم٤م  –ويٗم٣مل ازمـ فمت٣ٌمن –ؽمٙمامن زمـ فمثامن أزمق ايمرَم٘م٣مء 

 ( 3/29واصؾ ) ٓ ئمرف وم٣ميمف ايمذهٌل ( )يم٣ًمن ؽمٙمامن زمـ همروخ أزمق 

 ( 797ؽمٙمامن زمـ ٞم٣مس زمـ فمٚمران زمـ حمٚمد أزمق وم٣مؽمؿ إٞمِم٣مري ) خم٤م 

 ( 60/378ؽمٙمامن زمـ ٞمدى زمـ ؿمراد ايمتٕمٙمٌل ) ضم٣مهمظ إَم٣مم دم ايمٖمٗم٥م ()فم٣ًمىمر 

 ( 3/699ؽمٙمامن فمـ فمٚمرو زمـ ضم٣مرث ) ضم٣مسمؿ 

 ( 3/699ؽمٙمامن َمقلم أيب ؽمٔمٝمد احلذري فمٛمف ) ضم٣مسمؿ 

 (.578زمـ َمٗممم َمٌمي )يقٞمس ؽمٙمامن

 (.3/078) ضم٣مسمؿ  –زم٘من ايمًكم  –ؽمٙمٚم٥م اجلرَمل أزمق يزيد 

 ( 3/078ؽمٙمٚم٥م ايمِم٣مٞمع أزمق ؽمٙمٚم٥م ) ضم٣مسمؿ 

 ( 3/73ؽمٙمٚم٥م ايمّمٌل فمـ هُم٣مم زمـ فمروة )همٝمف صمٜم٣ميمف وم٣ميمف ايمذهٌل ( )يم٣ًمن 

 ( 66/031ؽمٙمٚم٥م ايمٛمٚمغمي ) فم٣ًمىمر 

 (.377احليَمل ايم٘مقدم )جمٜمقل ضم٣مل( )إرؾم٣مد/ؽمٙمٚم٥م زمـ إزمراهٝمؿ زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ حيٝمك ايم٘م٣مهقم 

( ) فم٨م 3/023ؽمٙمٚم٥م زمـ أيب ؽمٙمٚم٥م زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ فمقف ايمزهري ) ٓ زمٟمس زمف وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ووشمٗمف ايمٔمجقم ( )ضم٣مسمؿ 

585) 

 ( 3/024ؽمٙمٚم٥م زمـ أيب ؽمٙمٚم٥م زمـ فمٌد ٕؽمدي ) ضم٣مسمؿ 
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روى فمٛمف()يم٣ًمن روى فمٛمف اشمٛم٣من ووم٣مل أمحد : يُ ) جمٜمقل وم٣ميمف ازمـ طمراش وومد  –ويٗم٣مل ازمـ ؿمٖمٝمؾ  –ؽمٙمٚم٥م زمـ أيب ؿمٖمٝمؾ 

3/74 ) 

 ( 3/072ؽمٙمٚم٥م زمـ أيب يزيد اظمديٛمل ) جمٜمقل ضم٣مل ( )ضم٣مسمؿ 

 ( 3/29ؽمٙمٚم٥م زمـ أمحد ايمًٚمرومٛمدي ) ص٣مضم٤م َمٛم٣مىمغم وم٣ميمف ايمذهٌل ( )يم٣ًمن 

 ( 3/29ؽمٙمٚم٥م زمـ أمحد زمـ أيب ٞم٣مهمع ) نمٚمزه ازمـ ضم٣ٌمن ( )يم٣ًمن 

 (.408( ) أشمٛمك فمٙمٝمف احل٣مىمؿ( )ٞمٝم٣ًمزمقر/478 أزمق ٞمٌم اظمٔم٣مذي )تؽمٙمٚم٥م زمـ أمحد زمـ ؽمٙمٚم٥م زمـ َمًٙمؿ ايمذهقم

 ( وؽمٝمٟميت زمٔمد سمرمج٥م.9/045()سم٘مٙمؿ همٝمف()طمط 674ؽمٙمٚم٥م زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ جم٣مؾمع أزمق حمٚمد ايمًٚمرومٛمدي ) ت 

 ( 3/052()ضم٣مسمؿ 66/07ؽمٙمٚم٥م زمـ أؽمٙمؿ إٞمِم٣مري ) صح٣ميب ( )فم٣ًمىمر 

 (.0394()آصمري 3/052ؿ ووشمٗمف ازمـ َمٔمكم ( )ضم٣مسمؿ ؽمٙمٚم٥م زمـ زمخ٦م ) ٕزمٟمس زمف وم٣ميمف أمحد وأزمق ضم٣مسم

 ( 3/057ؽمٙمٚم٥م زمـ زمديؾ زمـ وروم٣مء فمـ أزمٝم٥م ) ضم٣مسمؿ 

 ( 3/058ؽمٙمٚم٥م زمـ شم٣مزم٦م زمـ وومش ) صح٣ميب ( )ضم٣مسمؿ 

 ( 66/06() فم٣ًمىمر 8/682ؽمٙمٚم٥م زمـ صمقاس ايمْم٣مئل ) جمٜمقل ضم٣مل ( وسمٗمدم دم ؽمالَم٥م )ضم٤م 

 ( 3/71) يم٣ًمن ؽمٙمٚم٥م زمـ ضم٣مَمد ) وم٣مل ايمذهٌل : ٓ ئمرف وطمػمه َمٛم٘مر (

 ( 3/059ؽمٙمٚم٥م زمـ ضم٣ٌمن ايمٔمت٘مل ايمٌٌمي ) ضم٣مسمؿ 

 ( 3/29ؽمٙمٚم٥م زمـ ضمٌٝم٤م فمـ فمروه زمـ فمقم ) جمٜمقل: وم٣ميمف ايمٔمٗمٝمقم ()يم٣ًمن 

 ( 3/058ؽمٙمٚم٥م زمـ ضمج٣مج أزمق زممم ) وشمٗمف أزمق زرفم٥م ( )ضم٣مسمؿ 

 ( 3/71() يم٣ًمن 3/059ؽمٙمٚم٥م زمـ ضمرب زمـ زي٣مد ايم٘مٙمٌل ) جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( )ضم٣مسمؿ 

 ( 3/059ـ ضمًـ ايمّمٌل ) ضم٣مسمؿ ؽمٙمٚم٥م زم

 ( 9/043()طمط 3/71ؽمٙمٚم٥م زمـ ضمٖمص أزمق زم٘مر ايمًٔمدي ) سم٣ميمػ()ويم٣ًمن 

 ؽمٙمٚم٥م زمـ ضمٖمص آطمر : صقازمف ضمٖمص زمـ ؽمٙمٚم٥م فمـ أيب 

 ( 3/71ؽمٙمٚم٥م زمـ ضمٖمص فمـ حيٝمك ) سم٣ميمػ ( )هق إول () يم٣ًمن 

 ( 460( )ؿم٤م 9/041ؽمٙمٚم٥م زمـ محزة اظمٗمرئ )طمط 

 ( 8/687ؽمٙمٚم٥م زمـ ضمٝم٣من ايمٔمت٘مل ) ضم٤م 
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 ( 3/021ؽمٙمٚم٥م زمـ داود ايمٔمر  أزمق فمٌد اهلل ) شمٗم٥م ص٣ميما احلدي٧م وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( )ضم٣مسمؿ 

 ( 3/021ؽمٙمٚم٥م زمـ دهمٝمع أزمق ؽمٜمؾ اظمري )صدوق وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( )ضم٣مسمؿ 

 ( 3/059ؽمٙمٚم٥م زمـ ديٛم٣مر أزمق وٚمرة وايمد مح٣مد زمـ ؽمٙمٚم٥م ) ضم٣مسمؿ 

 ( 3/71()يم٣ًمن 3/021سمؿ ؽمٙمٚم٥م زمـ رزم٣مح أزمق ه٣مؾمؿ ايمًامن ) جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ()ضم٣م

 ( 66/74ؽمٙمٚم٥م زمـ رزمٝمٔمف ايمًالَم٣مين ) فم٣ًمىمر 

 ( 3/020ؽمٙمٚم٥م زمـ زي٣مد )وشمٗمف ازمـ َمٔمكم ( )ضم٣مسمؿ 

 ( 3/70() يم٣ًمن 3/024ؽمٙمٚم٥م زمـ ؽم٣مئ٤م ايم٘مٙمٌل ) ضم٣مسمؿ 

 ( 3/70()يم٣ًمن 3/024ؽمٙمٚم٥م زمـ ؽم٣مزمقر ) ؤمٝمػ وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم ( )ضم٣مسمؿ 

 (3/026ضم٣مسمؿ )( 797( ) ك 3/407()ضم٤م 66/74()فم٣ًمىمر 587ؽمٙمٚم٥م زمـ ؽمػمة ىمقدم ) وشمٗم٥م ايمٔمجقم ( )فم٨م 

 (505ؽمٙمٚم٥م زمـ ؽمٔمد اهلل ايمٛمحقي أزمق وم٣مؽمؿ ايمٗمرؿمٌل )ىم٣من َمُمٜمقرًا زمٚمٔمرهم٥م إدب( فمٛمف وم٣مؽمؿ زمـ إزمراهٝمؿ اخلزرصمل )صف/

ؽمٙمٚم٥م زمـ ؽمٔمٝمد زمـ ؽمٙمٚم٥م زمـ ضمٖمص إٞمِم٣مري أزمق وم٣مؽمؿ ؽم٘مـ ومرؿم٥ٌم )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من هم٣مواًل شمٗم٥م همٝمام رواه راوي٥م 

يمٙمٔمٙمؿ.. ووم٣مل اخلقٓين: ىم٣من ضم٣مهمٓم٣ًم يمٙمحدي٧م يٚمقم َمـ صدره يُمٌف اظمتٗمدَمكم َمـ اظمحدشمكم وىم٣مٞم٦م روايتف واؽمٔم٥م وفمٛم٣ميتف 

 (.506()صف/ 312ـم٣مهرة، شمٗم٥م همٝمام ٞمٗمؾ ووٌط...( )ت

 ( 3/020( ) ضم٣مسمؿ 6/455ؽمٙمٚم٥م زمـ ؽمالَم٥م زمـ وومٝمش آؾمٜمقم إٞمِم٣مري ) يمف صحٌف وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ () ؽمغم 

 ( 3/024ٚم٥م )ضم٣مسمؿ ؽمٙمٚم٥م زمـ ؽمٙم

 ( 3/70)يم٣ًمن  (ؽمٙمٚم٥م زمـ ؽمٙمٝمامن ايمّمٌل زمٌمي)َمٛم٘مر احلدي٧م وم٣ميمف ازمـ فمدى

 (.504ؽمٙمٚم٥م زمـ ؽمٙمٝمامن اظم٘مت٤م  أزمق وم٣مؽمؿ إٞمديمز )ىم٣من ؾمٝمخ٣مً ص٣محل٣ًم فمٛمف حمٚمد زمـ فمٌد ايمًالم احل٣مهمظ( )صف/

 ( 3/70ؽمٙمٚم٥م زمـ ؽمٙمٝمامن اظمقصقم )جمٜمقل احل٣مل ( )يم٣ًمن 

 ( 3/026ؽمٙمٚم٥م زمـ ؽمامك ) ضم٣مسمؿ 

 ( 3/024()ضم٣مسمؿ 8/685ؽمٙمٚم٥م زمـ ؽمٝمًكم أزمق فمٗمٝمؾ ايمٗمرر اظم٘مل ) جمٜمقل ضم٣مل( )ضم٤م 

 ( 3/76()يم٣ًمن 3/023ؽمٙمٚم٥م زمـ ذيا فمـ حيٝمك زمـ حمٚمد ) جمٜمقٓن وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( )ضم٣مسمؿ 

 ( 3/76()يم٣ًمن 3/023ؽمٙمٚم٥م زمـ ذيخ ؾم٣مَمل فمـ فم٣ٌمدة)جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (3/023()ضم٣مسمؿ 2/497ؽمٙمٚم٥م زمـ ؾمٜم٣مب ايمٔمٌدي )ضم٤م 
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()َمؼموك وم٣ميمف ازمـ فمامر ووم٣مل ازمـ َمٔمكم:يمٝمس زمثٗم٥م ووم٣مل أزمق 688ؽمٙمٚم٥م زمـ ص٣ميما إمحر اجلٔمٖمل أزمق إؽمح٣مق ايمقاؽمْمل )ت 

 ( 9/041()طمط 3/025()ضم٣مسمؿ 3/76ضم٣مسمؿ : ٓ ي٘مت٤م ضمديثف ووه٣مه أمحد ونمغمه ( )يم٣ًمن 

 ( 66/81ؽمٙمٚم٥م زمـ ص٣ميما ايمٔمٛمًك ايمدَمُمٗمل ) فم٣ًمىمر 

 ( 3/022()ضم٣مسمؿ 2/492ت٘مل اظمروزي ) جمٜمقل ضم٣مل ( )ضم٤م ؽمٙمٚم٥م زمـ و٤م ايمٔم

 ( 3/028) جمٜمقل ضم٣مل ( )ضم٣مسمؿ   ؽمٙمٚم٥م زمـ فم٣مصؿ

 ( 9/043) طمط  )وم٣مل اخلْمٝم٤م: ىم٣من شمٗم٥م شمٌت٣مً ديٛم٣ًم فم٣مظم٣ًم( ؽمٙمٚم٥م زمـ فم٣مصؿ أزمق حمٚمد ايمٛمحقي

 ( 3/022ؽمٙمٚم٥م زمـ فم٣مَمر زمـ واشمٙم٥م أزمق ؿمٖمٝمؾ ) جمٜمقل ضم٣مل ()ضم٣مسمؿ 

 ( 8/687ؽمٙمٚم٥م زمـ فم٣ٌمي٥م ) ضم٤م 

 ( 66/80ؽمٙمٚم٥م زمـ فمٌد اهلل زمـ ويمٝمد اظمدين اظمخزوَمل ) فم٣ًمىمر 

 ( 3/027()ضم٣مسمؿ 589ؽمٙمٚم٥م زمـ فمٌٝمد اهلل ايمٌٙمقي اظمٌمي ) وشمٗمف ايمٔمجقم ( )فم٨م 

 ( 2/498ؽمٙمٚم٥م زمـ فمٌٝمد اهلل زمـ حمِمـ إٞمِم٣مري ) ضم٤م 

 ( 66/86ؽمٙمٚم٥م زمـ فمثامن ايمٗمرر ) فم٣ًمىمر 

 ( 3/027()ضم٣مسمؿ 3/408ازمـ َمًٔمقد َمرؽمؾ ) ضم٤م ؽمٙمٚم٥م زمـ فمثامن فمـ 

 ( 3/027()ضم٣مسمؿ 043/ 9ؽمٙمٚم٥م زمـ فمٗم٣مر ايمٌٕمدادي ) وشمٗمف ازمـ َمٔمكم ()طمط 

 ( 66/015ؽمٙمٚم٥م زمـ فمٚمرو ايمٔمٗمٝمقم ) فم٣ًمىمر 

 ازمـ فمقن.هق  –ؽمٙمٚم٥م زمـ فمقف 

 ( 793ؽمٙمٚم٥م زمـ فمقن زمـ ؽمٙمٚم٥م زمـ ؽمالَم٥م ) جمٜمقل ( )ك 

 ( 3/74()يم٣ًمن 3/071وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( )ضم٣مسمؿ ؽمٙمٚم٥م زمـ همّمؾ ايمٗمرر ايمٌٌمي ) َمٛم٘مر احلدي٧م 

 ( 3/407ؽمٙمٚم٥م زمـ همغموز َمقلم ضمٛمٓمٙم٥م إٞمِم٣مري ) ضم٤م 

 ( 3/070ؽمٙمٚم٥م زمـ ىمثغم ) ضم٣مسمؿ 

 ( 3/074ؽمٙمٚم٥م زمـ َمثٛمك زمـ فمٌد اهلل َمثٛمك زمـ أٞمس زمـ َم٣ميمؽ إٞمِم٣مري زمٌمي ) جمٜمقل ضم٣مل ( )ضم٣مسمؿ 

 ( 3/076( )ضم٣مسمؿ 31ود ( ) آصمرى ؽمٙمٚم٥م زمـ جمٛمقن أزمق فمثٝمٚم٥م ايمُمٝم٣ٌمين ايم٘مقدم ) وشمٗمف أزمق دا

 ( 3/076()ضم٣مسمؿ 2/311ؽمٙمٚم٥م زمـ حمرز )ضم٤م 
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 ( 3/076ؽمٙمٚم٥م زمـ حمٚمد ايمثٗمٖمل ايمٌٌمي ) ص٣ميما احلدي٧م وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( )ضم٣مسمؿ 

 (.409ؽمٙمٚم٥م زمـ حمٚمد ايمٖمٗمٝمف أزمق ٞمٌم ايمِمٝمدٓين ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ٞمٝم٣ًمزمقر/

 ( ٣3/076ميمف ازمـ أيب ضم٣مسمؿ ( )ضم٣مسمؿ ؽمٙمٚم٥م زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ جم٣مؾمع أزمق أمحد ايمذهقم ) صدوق وم

  (.519)حتٖم٥م/ (3/74( )يم٣ًمن  ، واحل٣مهمظ) جمٜمقل وم٣ميمف ازمـ وم٣مٞمع ]رداد[ ؽمٙمٚم٥م زمـ حمٚمد زمـ رواد

 ( 4/025ؽمٙمٚم٥م زمـ حمٝمؼ اهلذرم ) ضم٤م 

يت٣مزمع فمعم ؽمٙمٚم٥م زمـ َمًٙمؿ ويٗم٣مل ازمـ َمًٙمٚم٥م ) يمٝمس زمٗمقى فمٛمده َمٛم٣مىمغم وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ووم٣مل ايمٔمٗمٝمقم دم ضمديثف وهؿ ونمٙمط وٓ 

 (.3/74()يم٣ًمن 3/074أىمثره ( )ضم٣مسمؿ 

 ( 3/076ؽمٙمٚم٥م زمـ َمٛمٜم٣مل ) ضم٣مسمؿ 

 ( 3/07أرى زمف زمٟمؽم٣ًم وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( )ضم٣مسمؿ  ؽمٙمٚم٥م زمـ َمقؽمك ) َم٣م

 (66/046ؽمٙمٚم٥م زمـ َمقؽمك أزمق َمقؽمك إٞمِم٣مري ) جمٜمقل ضم٣مل ()فم٣ًمىمر 

 ( 6/076()ضم٣مسمؿ 2/311ٞمِم٣مري ) ضم٤م ؽمٙمٚم٥م زمـ َمٝمٚمقن إ

 ( 3/073()ضم٣مسمؿ 3/408ؽمٙمٚم٥م زمـ ٞم٣ٌمسمف احل٣مرشمل ىمقدم ) ضم٤م 

 ( 66/044()فم٣ًمىمر 414ؽمٙمٚم٥م زمـ ٞمجؿ زمـ حمٚمد ايمٛمج٣مر ) جمٜمقل ضم٣مل ( )ت 

 ( 3/073( ) ضم٣مسمؿ 2/498ؽمٙمٚم٥م زمـ ٞمٔمامن زمـ ؽمٙمٚم٥م ) ضم٤م 

 ( 3/072()ضم٣مسمؿ 2/499ؽمٙمٚم٥م زمـ هرشمٚم٥م ىمقدم ) ضم٤م 

 ( 3/072()ضم٣مسمؿ 4/023ؽمٙمٚم٥م زمـ هُم٣مم زمـ َمٕمغمة اظمخزوَمل ) صح٣ميب ( )ضم٤م 

 ( 3/072( ) ضم٣مسمؿ 8/685ؽمٙمٚم٥م زمـ واشمٙم٥م اهلذرم ) جمٜمقل ضم٣مل ( )ضم٤م 

 ( 3/072()ضم٣مسمؿ 8/672ؽمٙمٚم٥م زمـ واصؾ )ضم٤م 

 ( 3/072()ضم٣مسمؿ 2/497ؽمٙمٚم٥م زمـ حيٝمك زمـ ؿمٙمح٥م زمـ فمٌٝمد اهلل ايمٗمرر ايمتٚمٝمٚمل ) ضم٤م 

 (. 3/072ؽمٙمٚم٥م زمـ يزيد فمـ أذٞمٝم٥م )ضم٣مسمؿ 

 ( 3/078) ضم٣مسمؿ  –ثامن ويمٝمس ضمريز زمـ فم –ؽمٙمٚم٥م فمـ ضمريز 

 ( 3/73ؽمٙمٚم٥م فمـ فمٚمر ) ٓ أدري َمـ هق وم٣ميمف ازمـ ضم٣ٌمن ( )يم٣ًمن 

 (.579زمـ أيب ص٣ميما ايمتجٝمٌل ايمٔم٣ٌمدي )يقٞمس زمـ ؽمٙمٝمامن ؽمٙمٚم٥م
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 (.580( )يقٞمس655زمـ َم٘متؾ اظمدجلل أزمق أيقب اظمٌمي )ت ؽمٙمٚم٥م

 (.586زمـ ٞمٗمٝمدة اظمدجلل )يقٞمس ؽمٙمٚم٥م

 (.454زمـ هٝمثؿ ايمٖمًقي أزمق ضمًـ )صمر  ؽمٙمٚم٥م

 (.690زمـ همتا اظمٕمريب ايمِمقاف: )فمٙمامء  ؽمٙمٚمقن

 ( 3/409()ضم٣مسمؿ 4/026صح٣ميب ()ضم٤م  _ؽمٙمٚمك زمـ ضمٛمٓمٙم٥م ايمًحٝمٚمل أزمق ؽم٣ممل 

 ( 3/73ؽمٙمٚمك زمـ فمٌد اهلل ؽمٙمٚمك أزمق زم٘مر اهلذرم زمٌمي ) َمؼموك وم٣ميمف ايمٛم٣ًمئل ( )يم٣ًمن 

 ( 3/406()ضم٣مسمؿ3/435ؽمٙمٚمك زمـ فمت٣مب زمٌمي )ضم٤م 

 (.3/403ؽمٙمٚمك زمـ فمٝم٣مض زمـ ؽمٙمٚمك ) ضم٣مسمؿ 

 ( 66/020ؽمٙمٝمط زمـ ضمرَمٙم٥م ) فم٣ًمىمر 

 ( 3/682ؽمٙمٝمط زمـ ؽمٔمد ايم٣ًمظمل ) ضم٣مسمؿ 

 ( 598ؽمٙمٝمط زمـ ؽمٔمد َمدين ) وشمٗمف ايمٔمجقم ( )فم٨م 

 ( 3/672ؽمٙمٝمط زمـ ؽمٖمٝم٣من زمـ طم٣ميمد زمـ فمقف ) صح٣ميب ( )ضم٣مسمؿ 

 ( 3/682ؽمٙمٝمط زمـ ؽمٙمٝمط ) ضم٣مسمؿ 

 ( 3/687()ضم٣مسمؿ 599ؽمٙمٝمط زمـ ؾمٔم٥ٌم ايمُمٌٔم٣مين زمٌمي ) وشمٗمف ايمٔمجقم ( )فم٨م 

 ( 3/682()ضم٣مسمؿ 3/436ؽمٙمٝمط زمـ فمْمٝم٥م احلٛمٖمل ىمقدم ) ضم٤م 

 ( 3/685( ) ضم٣مسمؿ 4/080ؽمٙمٝمط زمـ فمٚمرو ايمٔم٣مَمري ) صح٣ميب ( )ضم٤م 

 ( 3/685()ضم٣مسمؿ 4/080ؽمٙمٝمط زمـ ومٝمس إٞمِم٣مري ) صح٣ميب ( )ضم٤م 

 ( 3/73ؽمٙمٝمط زمـ َمًٙمؿ ) ٓ أفمرهمف وم٣ميمف أمحد ( )يم٣ًمن 

 ( 3/73ؽمٙمٝمط فمـ هبٝم٥م ) ٓ يدري َمـ هق وم٣ميمف ايمذهٌل ( ) يم٣ًمن 

 ( 3/418( )ضم٣مسمؿ 4/079ؽمٙمٝمؽ ايمٕمْمٖم٣مين )وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ:يمف صحٌف ( )ضم٤م 

 ( 3/419ؽمٙمٝمؽ ايمٖمزاري ) ضم٣مسمؿ 

 ( 3/418ؽمٙمٝمؽ زمـ ضمزن ) ضم٣مسمؿ 

 ( 3/418( ) ضم٣مسمؿ 3/437ؽمٙمٝمؽ زمـ َمًحؾ ىمقدم ) جمٜمقل ضم٣مل ( )ضم٤م 
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 ( 3/602زمـ طم٣ميمد ) ضم٣مسمؿ ؽمٙمٝمؿ أزمق ضمٌٝم٤م فمٛمف فمالء 

 ( 3/063ؽمٙمٝمؿ أزمق محزة احلٚميص فمـ فمٌد ايمرمحـ صمٌغم ) وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ شمٗم٥م ( )ضم٣مسمؿ 

 ( 3/005ؽمٙمٝمؿ أزمق ؽمٙمٚم٥م ص٣مضم٤م ايمُمٔمٌل فمٛمف ) يمٝمس زمثٗم٥م وم٣ميمف ايم٣ًمصمل وايمٛم٣ًمئل ووم٣مل ازمـ َمٔمكم ونمغمه : ؤمٝمػ ( )يم٣ًمن 

 ( ٣3/604مسمؿ ؽمٙمٝمؿ أزمق فمٌٝمداهلل فمـ جم٣مهد ) صدوق وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( ) ضم

 ( 3/606ؽمٙمٝمؿ أزمق فمروة ) ضم٣مسمؿ 

 ( 3/005( ) يم٣ًمن 3/605ويٗم٣مل أزمق فمت٥ٌم ) جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( )ضم٣مسمؿ  –ؽمٙمٝمؿ أزمق نم٣ًمن ايمًٙمٚمل فمـ ايمُمٔمٌل 

 (3/005ؽمٙمٝمؿ أزمق هم٣مؿمٚم٥م فمـ َمٔم٣مذ/صم٣مء زمخػم َمٛم٘مر وم٣ميمف احل٣مهمظ )يم٣ًمن 

 (3/602ؽمٙمٝمؿ أزمق يًع فمٛمف فمقن زمـ َمقؽمك )ضم٣مسمؿ 

 (3/601قر )ضم٣مسمؿ ؽمٙمٝمؿ ازمقَمٛمِم

 ( 3/606ؽمٙمٝمؿ احليَمل أزمق صٙم٦م فمٛمف صٖمقان زمـ فمٚمرو ) ضم٣مسمؿ 

 (.584ؽمٙمٝمؿ اخليص إؽمقي أزمق طمغم )أشمٛمل فمٙمٝمف( )يقٞمس

 ( 3/604ؽمٙمٝمؿ ايمٔم٣مَمري فمـ ضمذيٖم٥م ) ضم٣مسمؿ 

 ( 3/602ؽمٙمٝمؿ ايمٔم٣مَمري فمـ فمٚمر ) ضم٣مسمؿ 

 ( 3/618ؽمٙمٝمؿ ايمٔمذري ) صح٣ميب ( ) ضم٣مسمؿ 

 (.546)جمٜمقٓن( )حتٖم٥م/ؽمٙمٝمؿ ايمٖمٗمٝمٚمل فمـ أزمٝمف 

 ( 3/005( ) يم٣ًمن 3/602ؽمٙمٝمؿ ايمٗم٣مص أزمق إزمراهٝمؿ وفمٛمف مح٣مد زمـ ؽمٙمٚم٥م ) ضم٣مسمؿ 

 ( 2/305ؽمٙمٝمؿ زمـ أطمي ) ضم٤م 

 ( 3/604()ضم٣مسمؿ 2/303ؽمٙمٝمؿ زمـ أذٞم٣من ىمقدم ايمٛمخٔمل ) ضم٤م 

 ( 3/619ؽمٙمٝمؿ زمـ أٞمامري أزمق ىمٌُم٥م ) صح٣ميب ( )ضم٣مسمؿ 

 ( 07/235شمٗم٥م ايمٛمًٝم٤م ( )ؽمغم ؽمٙمٝمؿ زمـ أيقب زمـ ؽمٙمٝمؿ أزمق همتا ايمرازي ) و

 ( 3/601ؽمٙمٝمؿ زمـ ضم٣مرث زمـ شمٔمٙم٥ٌم أٞمِم٣مري )صح٣ميب ( )ضم٣مسمؿ 

 (  3/605() ضم٣مسمؿ  2/303ؽمٙمٝمؿ زمـ ضم٣مرث زمـ ؽمٙمٝمؿ اهلجٝمٚمل )ضم٤م 

 (3/606()ضم٣مسمؿ3/446ؽمٙمٝمؿ زمـ ضمٛمٓمٙم٥م ايمٌ٘مري ايمًٔمدي ايم٘مقدم )جمٜمقل ضم٣مل()ضم٤م 
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 (3/606ايمٔمٌز )ضم٣مسمؿ–أو راهمد  -ؽمٙمٝمؿ زمـ زاهمر

 (3/602ؽم٣ممل ازمقَمًٙمؿ )ضم٣مسمؿ ؽمٙمٝمؿ زمـ 

 (3/606()ضم٣مسمؿ 3/441ؽمٙمٝمؿ زمـ هح )ضم٤م 

 (3/605ؽمٙمٝمؿ زمـ ؾمداد )ضم٣مسمؿ 

 (3/604ؽمٙمٝمؿ زمـ ذضمٌٝمؾ )جمٜمقل ضم٣مل( )ضم٣مسمؿ 

 (.3/005ؽمٙمٝمؿ زمـ ص٣ميما )ٓ ئمرف وم٣ميمف ايمذهٌل()يم٣ًمن

 (.3/606()ضم٣مسمؿ 3/441()ضم٤م210ؽمٙمٝمؿ زمـ فمٌد ايمًٙمقرم ايم٘مٛم٣مين )وشمٗمف ايمٔمجقم()فم٨م

 (585()يقٞمس3/603()ضم٣مسمؿ 3/440وايمٖمٜمري)ضم٤مأ-زمـ صمٛم٣مدة ايمٖمٜمٚمل اهلل ؽمٙمٝمؿ زمـ فمٌد

 (3/004)وم٣مل أهؾ ايمٔمٙمؿ:جمٜمقل وم٣ميمف ايمُم٣مهمٔمل()يم٣ًمن –وفمٌدة أ-ؽمٙمٝمؿ زمـ فمتٌف

 (582()يقٞمس3/600()ضم٣مسمؿ 3/040()ؽمغم216ؽمٙمٝمؿ زمـ فمؼم اظمٌمي )وشمٗمف ايمٔمجقم()فم٨م

 (3/004وم٣ميمف ايمذهٌل ووه٣مه أزمق زرفم٥م()يم٣ًمن زمقفمثامن احلٚميص ايمٖمقزي )يمٝمس زمثٗمف أؽمٙمٝمؿ زمـ فمثامن ايمْم٣مئل 

 (3/003ؽمٙمٝمؿ زمـ فمٗمٌف ايمٌٗم٣مر)ٓئمرف وم٣ميمف ايمذهٌل()يم٣ًمن 

 ( 3/619ؽمٙمٝمؿ زمـ فمٗمرب زمدري ) صح٣ميب( ) ضم٣مسمؿ 

 (3/003ؽمٙمٝمؿ زمـ فمٚمرو إٞمِم٣مري ايمُم٣مَمل ) يمٝمس زمٚمٔمروف وم٣ميمف ايمذهٌل ( )يم٣ًمن 

 (.540ؽمٙمٝمؿ زمـ فمٚمرو إٞمِم٣مري ايمُم٣مَمل: نمغم َمٔمروف )حتٖم٥م/

 ( 3/605ٙمٝمؿ زمـ فمٝمًك ايمٗم٣مري ) ضم٣مسمؿ ؽم

 ( 8/695( ) ضم٤م 795( ) جمٜمقل ضم٣مل ( )ك 688ؽمٙمٝمؿ زمـ فمٝمًك زمـ ؽمٙمٝمؿ أزمق فمٝمًك وأزمق حمٚمد احلٛمٖمل ايم٘مقدم  )ت 

 ( 3/619()ضم٣مسمؿ 4/059ؽمٙمٝمؿ زمـ ومٝمس زمـ ومٜمٝمد زمدري ) صح٣ميب () ضم٤م 

 (.3/003ؽمٙمٝمؿ زمـ حمٚمد اخلُم٣مب : صقازمف ؽمٙمٝمؿ زمـ َمًٙمؿ يٟميت ) يم٣ًمن 

 (.3/005زمـ َمًٙمؿ اخلُم٣مب اظم٘مل )َمؼموك وم٣ميمف ايمٛم٣ًمئل()يم٣ًمن ؽمٙمٝمؿ

 ( 3/619ؽمٙمٝمؿ زمـ َمٙمح٣من زمدري أٞمِم٣مري ) صح٣ميب ( ) ضم٣مسمؿ 

 ( 9/646( ) طمط 3/602( ) ضم٣مسمؿ 3/033ؽمٙمٝمؿ زمـ َمٛمِمقر زمـ فمامر أزمق ضمًـ ) يٛمٓمر ( )يم٣ًمن 

 ( 3/604( ) ضم٣مسمؿ 3/440ؽمٙمٝمؿ زمـ هرَمز )ضم٤م 
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 ( 3/441( ) ضم٤م 3/604ؽمٙمٝمؿ زمـ يزيد ايم٘مٛمدي ) ضم٣مسمؿ 

 (3/619ؽمٙمٝمؿ فمـ ا يمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ )صح٣ميب ( )ضم٣مسمؿ 

 ( 3/602ؽمٙمٝمؿ َمقلم زمٛمل أَمٝم٥م فمـ أيب هريرة ) ضم٣مسمؿ 

 (.587زمـ يزيد إزدي شمؿ احلجري )يقٞمس ؽمٙمٝمؿ

 ( 3/053ؽمٙمٝمامن أزمق ضمٌٝم٤م فمـ أيب اجلٙمد )وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ : جمٜمقل ( ) ضم٣مسمؿ 

 ( 3/056ؽمٙمٝمامن أزمق رزمٝمع اهلٚمداين فمٛمف ازمـ َم٣ٌمرك ) ضم٣مسمؿ 

 ( 3/091ٞمس )وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ : جمٜمقل ( )ضم٣مسمؿ أؽمٙمٝمامن أزمق رزمٝمع فمـ َمقلم 

 ( 3/053ؽمٙمٝمامن أزمق َمٛمِمقر ) ضم٣مسمؿ 

 ( 3/056ؽمٙمٝمامن إزرق ) ضم٣مسمؿ 

 ( 3/056ؽمٙمٝمامن ايمٌٌمي ) وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ : جمٜمقل ( )ضم٣مسمؿ 

 ( 3/054) ضم٣مسمؿ ؽمٙمٝمامن ايمٌ٘م٣مرم ايمِمقدم 

 ( 3/050ؽمٙمٝمامن احليَمل فمـ فمقم ) ضم٣مسمؿ 

 ( 3/054ؽمٙمٝمامن اخلرؽم٣مين أزمق ؽمٙمٝمامن ) جمٜمقل ضم٣مل ( )ضم٣مسمؿ 

 ( 3/006ؽمٙمٝمامن اخلقزي زمٌمي ) وم٣مل احل٣مهمظ : جمٜمقل ( )يم٣ًمن 

 ( 3/014ؽمٙمٝمامن ايمٔمٌدي فمـ سمٌٝمع ) وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ : جمٜمقل ( )ضم٣مسمؿ 

 ( 3/054()ضم٣مسمؿ 3/006ؽمٙمٝمامن ايمٔمْم٣مر فمـ رزم٣مح وفمٛمف ؾمٔم٥ٌم )يم٣ًمن 

 ( 3/054ؽمٙمٝمامن ايمٔمالف فمـ ضمًـ زمـ فمقم ) ضم٣مسمؿ 

 ( 3/054ؽمٙمٝمامن اظمدين فمٛمف فمقام زمـ ضمقؾم٤م ) ضم٣مسمؿ 

 ( اؽمؿ أزمٝمف محٝمد. 3/050ؽمٙمٝمامن اظمزين فمـ أيب هريرة ) ضم٣مسمؿ 

 ( 3/054ؽمٙمٝمامن اهلٚمداين فمـ ذيا ) ضم٣مسمؿ 

 ( 2/484ن ) ضم٤م ؽمٙمٝمامن زمـ أزم٣م

 .(3/010ؽمٙمٝمامن زمـ إزمراهٝمؿ اإلؽم٘مٛمدراين)ضم٣مسمؿ 
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( ) أضمد احلٖم٣مظ إشم٣ٌمت وم٣ميمف ووم٣مل أزمق ؽمٔمٝمد : ٓ زمٟمس زمف ،وم٣مل :ؾمٛمٔمقا فمٙمٝمف 385صٌٜم٣مين احل٣مهمظ ) ت ؽمٙمٝمامن زمـ إزمراهٝمؿ إ

تٖم٦م إلم ازمـ َمٛمده همٝمف: يمٔمداوة ، وم٣مل احل٣مهمظ: هق َمـ احلٖم٣مظ إشم٣ٌمت ٓ يٙمدم صمزء َم٣م ىم٣من يمف زمف ؽمامع و أشمٛمل فمٙمٝمف نمغم واضمد

  (.500)حتٖم٥م/ (3/78( )يم٣ًمن  زمٝمٛمٜمام

  (.501ؽمٙمٝمامن زمـ إزمراهٝمؿ ايمٛمّمغمي )ؤمٝمػ َمُمٜمقر وم٣ميمف احل٣مهمظ( )حتٖم٥م/

( فمٛمف أزمق فمٚمر زمـ ؽُمٚمٝمؼ )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: 340ؽمٙمٝمامن زمـ إزمراهٝمؿ زمـ أيب ؽمٔمد زمـ يزيد ايمتجٝمٌل أزمق رزمٝمع إٞمديمز )ت

 (.332يمٙمٗمراءات َمع همّمؾ وايمِمالح..( )صف/ ٛم٣مً ىم٣من َمـ أهؾ ايمذىم٣مء حمً

 (3/79( ) يم٣ًمن 3/356) ضم٣مسمؿ  )ٓ ئمرف ضم٣ميمف وم٣ميمف احل٣مهمظ( ؽمٙمٝمامن زمـ إزمراهٝمؿ زمـ صمرير زمـ فمٌد اهلل ايمٌجقم

 .(506)حتٖم٥م/

ضمًـ ( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من جمقدًا يمٙمٗمرآن... 345ؽمٙمٝمامن زمـ إزمراهٝمؿ زمـ محزة ايمٌٙمقي اظم٣ميمٗمل أزمق أيقب إٞمديمز )ت

 (.351ايمٖمٜمؿ طمغمًا هم٣مواًل...( )صف/

 (.3/78ؽمٙمٝمامن زمـ إزمراهٝمؿ زمـ زرفم٥م ايمٗمغمواين ) ؤمٖمف ايمدار ومْمٛمل ( )يم٣ًمن 

 (.330ؽمٙمٝمامن زمـ إزمراهٝمؿ زمـ ؽمٙمٝمامن ايمٕم٣مهمٗمل أزمق أيقب اإلؾمٌٝمقم )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من رصمالً ص٣محل٣ًم( )صف/

)وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من رصماًل ص٣محل٣ًم زاهدًا فم٣مظم٣ًم زمٟمَمقر ديٛمف َمُم٣مرىم٣ًم دم ؽمٙمٝمامن زمـ إزمراهٝمؿ زمـ هالل ايمٗمٝمز أزمق رزمٝمع إٞمديمز 

 (.339ايمتٖمًغم واحلدي٧م..( )صف/

 (.9/63ؽمٚمف فمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ فمقم )طمطا -ؽمٙمٝمامن زمـ أيب صمٔمٖمر اظمٛمِمقر

ؽمٙمٝمامن زمـ أيب ضمثٚم٥م اظمدين )خمتٙمػ دم صحٌتف ويمٔمٙمف صح٣ميب 

 (.4/0035()ضم٣ٌمن799()ك66/604()فم٣ًمىمر2/485صٕمغم()ضم٤م

 (.3/83()يم٣ًمن8/672يقم )وم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن : رزمام أفمرب()ضم٤مؽمٙمٝمامن زمـ أيب ضمجر إ

 (.3/019ؽمٙمٝمامن زمـ أيب طم٣ميمد ايمٌزار اظمدين )ٓ أفمرهمف وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ وأمحد()ضم٣مسمؿ

 (2/491ؽمٙمٝمامن زمـ أيب طمٙمٝمٖم٥م )ضم٤م

  (.502وم٣مل احل٣مهمظ: ؤمٝمػ صمدًا َمؼموك( )حتٖم٥م/) وؽمٝم٘مرر دم ازمـ داود )زمقَم٥م (ؽمٙمٝمامن زمـ أيب داود احلراين 

 (3/96()يم٣ًمن 3/003ؽمٙمٝمامن زمـ أيب داود فمـ زيد زمـ ضم٣ٌمب ؽمٚمع َمٛمف أزمق ضم٣مسمؿ )ضم٣مسمؿ 

 ( 3/008ؽمٙمٝمامن زمـ أيب زيٛم٤م ايمُم٣مَمل ) ضم٣مسمؿ 
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 ( 66/402ؽمٙمٝمامن زمـ أيب ؽم٣مئ٤م ايمٗمرر ) فم٣ًمىمر 

 ( 3/95دار ومْمٛمل ()يم٣ًمن ؽمٙمٝمامن زمـ أيب هاج )ؤمٖمف ايم

 ( 3/92ؽمٙمٝمامن زمـ أيب ؽمٙمٝمامن أزمق رزمٝمع زمٌمي ) يروي اظمقوقفم٣مت وم٣ميمف ازمـ ضم٣ٌمن ()يم٣ًمن 

 (.0652()آصمر ى 3/060ؽمٙمٝمامن زمـ أيب ؽمٙمٝمامن ايمٌٌمي )جمٜمقل ضم٣مل()ضم٣مسمؿ 

 ( 3/92ؽمٙمٝمامن زمـ أيب ؽمٙمٝمامن ايمٗم٣مهمالين ) َمؼموك وم٣ميمف ايمٛم٣ًمئل ونمغمه ( )يم٣ًمن 

 ( 3/92ٙمٝمامن ايمقاؽمْمل ) َمٛمًقب إلم ايمّمٔمػ وم٣ميمف إزدي ()يم٣ًمن ؽمٙمٝمامن زمـ أيب ؽم

 ( 3/92ؽمٙمٝمامن زمـ أيب ؽمٙمٝمامن ايمٝمامَمل : هق ازمـ داود ايمٝمامَمل وهق ) َمؼموك ( )يم٣ًمن 

 ( 3/066ؽمٙمٝمامن زمـ أيب ؽمٙمٝمامن فمـ أيب ؽمٔمٝمد ) ضم٣مسمؿ 

 ؽمٙمٝمامن زمـ أيب ؽمٙمٝمامن فمـ أزمٝمف ) جمٜمقٓن (

 (3/066ؤمٝمػ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( )ضم٣مسمؿ ؽمٙمٝمامن زمـ أيب ؽمٙمٝمامن فمـ حيٝمك ) 

 ( 9/51()طمط 8/683وهق ازمـ َمٛمِمقر ايمقاؽمْمل ) ضم٤م  (ؽمٙمٝمامن زمـ أيب ؾمٝمخ ) صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م

 ( 3/045()ضم٣مسمؿ 2/490ؽمٙمٝمامن زمـ أيب فمتٝمؽ ) ضم٤م 

 ( 3/99( ) يم٣ًمن 3/043ؽمٙمٝمامن زمـ أيب فمثامن ايمتجٝمٌل اظمٌمي ) جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( )ضم٣مسمؿ 

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمـ صمٙم٥م اظمٗمرئكم 392أيب وم٣مؽمؿ )َمقلم أَمغم اظم٠مَمٛمكم هُم٣مم( أزمق داود إٞمديمز )تؽمٙمٝمامن زمـ 

 (.357وفمٙمامئٜمؿ وىم٣من ديٛم٣ًم هم٣موالً شمٗم٥م همٝمام رواه صمٝمد ايمّمٌط روى ايمٛم٣مس فمٛمف ىمثغمًا...( )صف/

 ( 66/457( ) فم٣ًمىمر 3/013يم٣ًمن ؽمٙمٝمامن زمـ أيب ىمريٚم٥م ايمُم٣مَمل ) ؤمٝمػ احلدي٧م وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ وؤمٖمف ازمـ فمدي ( ) 

 (.563ؽمٙمٝمامن زمـ أيب ىمريٚم٥م: )همٝمف َمٗم٣مل، ص٣مضم٤م َمٛم٣مىمغم( )حتٖم٥م/

 (.3/018ؽمٙمٝمامن زمـ أيب َمًٙمٚم٥م ويٗم٣مل أيب ؽمٙمٚم٥م )ٓ ئمرف وم٣ميمف ازمـ ومْم٣من()يم٣ًمن

 (.3/038()ضم٣مسمؿ3/413ؽمٙمٝمامن زمـ أيب هٛمد أزمق رزمٝمع )جمٜمقل ضم٣مل()ضم٤م

 (.3/038)ضم٣مسمؿؽمٙمٝمامن زمـ أيب هقذة )صدوق وم٣ميمف أزمق زرفم٥م(

 ( 3/039ؽمٙمٝمامن زمـ أيب حيٝمك ) َم٣م زمحديثف زمٟمس وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( )ضم٣مسمؿ 

 ( 2/495ؽمٙمٝمامن زمـ أيب يزيد ايمٌٌمي ) ضم٤م 

 ( 66/078ؽمٙمٝمامن زمـ أمحد أزمق ضمًـ ايمػماز ) فم٣ًمىمر 



843 
 

 ( 3/72ؽمٙمٝمامن زمـ أمحد ايمػمومل ) يّمع احلدي٧م وم٣ميمف ايمٛمٗم٣مش () يم٣ًمن 

( )اؽمؿ صمده حمٚمد )ضم٣مسمؿ  ، ووم٣مل احل٣مهمظ: ىمذابايمقاؽمْمل ) ىمذزمف حيٝمك وؤمٖمقهؽمٙمٝمامن زمـ أمحد ايمدَمُمٗمل اجلرر 

  (.504)حتٖم٥م/ (3/75( )يم٣ًمن 3/010

 ( 3/78ؽمٙمٝمامن زمـ أمحد ايمنومًْمل )ىمذاب وم٣ميمف ازمـ ٞم٣مس ووم٣مل : ىم٣من يٙمحؼ ؽمامفم٣مت ( )يم٣ًمن 

 (.320( فم٣ممل زم٣ميمٗمراءات )صف/331ؽمٙمٝمامن زمـ أمحد ايمْمٛمجل )ت ومٌؾ/

 (.3/75)ىمذزمف ايمدارومْمٛمل()يم٣ًمن اؽمؿ صمده حيل اظمٙمْملؽمٙمٝمامن زمـ أمحد 

 احل٣مهمظ أزمق وم٣مؽمؿ )ص٣مضم٤م اظمٔم٣مصمؿ وشمٗمف أزمق ٞمٔمٝمؿ ونمغمه ويمٝمٛم٥م ازمـ َمردوي٥م ( )ذىمر اينؽمٙمٝمامن زمـ أمحد زمـ أيقب ايمٙمخٚمل ايمْمػم

 ( 66/024()فم٣ًمىمر 02/009()ؽمغم 3/72()يم٣ًمن 749/

 (.356فمٛمف احلٚمٝمدي)صف/ؽمٙمٝمامن زمـ أمحد زمـ حمٚمد إٞمديمز أزمق رزمٝمع ايمنومًْمل 

 (.66/075ؽمٙمٝمامن زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ أيب فمٛمٗمقد أزمق حمٚمد )فم٣ًمىمر

 (.9/39()طمط3/75ؽمٙمٝمامن زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ ؽمٙمٝمامن اجلرر ايمُم٣مَمل )ىمذزمف ازمـ َمٔمكم()يم٣ًمن

 ( 3/022()أصٌٜم٣من 748ؽمٙمٝمامن زمـ أمحد زمـ ويمٝمد أزمق داود ) شمٗم٥م وم٣ميمف أزمق ايمُمٝمخ وأزمق ٞمٔمٝمؿ ( )ذىمر /

 (66/072()فم٣ًمىمر، وىمذزمف ايمدارومْمٛملٝمامن زمـ أمحد زمـ حيٝمك زمـ ؽمٙمٝمامن أزمق أيقب احل٣مهمظ اظمٙمْمل )روى فمٛمف مجعؽمٙم

 .(3/75)يم٣ًمن

 (.349( )جمٜمقل ضم٣مل( )صف/491ؽمٙمٝمامن زمـ أمحد زمـ يقؽمػ زمـ ؽمٙمٝمامن اظمري أزمق أيقب ايمٗمرؿمٌل )ت/ 

 (.9/24()طمط443ؽمٙمٝمامن زمـ إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ اجلالب )وشمٗمف اخلْمٝم٤م()ت

 (.3/79ؽمٙمٝمامن زمـ إهائٝمؾ اخلجٛمدي أزمق فمٌد اهلل )فمٛمده فمج٣مئ٤م وم٣ميمف احل٣مىمؿ( )يم٣ًمن

 (.2/486ؽمٙمٝمامن زمـ أؽمقد ايمٛم٣مصمل )ضم٤م

 (.3/010ؽمٙمٝمامن زمـ أؽمٝمد زمـ فمٌد اهلل إطمٛمز أزمق داود)ضم٣مسمؿ

 (.3/011()ضم٣مسمؿ3/401ؽمٙمٝمامن زمـ أَمٝم٥م ايمثٗمٖمل ايمْم٣مئل )جمٜمقل ضم٣مل()ضم٤م

 (.9/54ؽمٙمٝمامن زمـ أيقب ايميير )طمط

 (.3/81()يم٣ًمن3/014ؽمٙمٝمامن زمـ زمجغم أزمق زمحغم فمـ أزمٝمف )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ

 (.3/81ؽمٙمٝمامن زمـ زمزيغ فمـ َم٣ميمؽ )َمٛم٘مر احلدي٧م وم٣ميمف ازمـ يقٞمس()يم٣ًمن
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 (.3/016ؽمٙمٝمامن زمـ زمن اخلزافمل ايم٘مقدم )ضم٣مسمؿ

 (.3/80ؽمٙمٝمامن زمـ زمُم٣مر )يّمع احلدي٧م وم٣ميمف ازمـ ضم٣ٌمن ووه٣مه ازمـ فمدي ونمغمه()يم٣ًمن

 (.3/86ؽمٙمٝمامن زمـ زمُمغم )ؤمٖمف ئمٗمقب()يم٣ًمن

( )وم٣مل اخلقٓين: ىم٣من رصمالً ص٣محل٣ًم هم٣مواًل ضم٣مهمٓم٣ًم 313ؽمٙمٝمامن زمـ زمٝمْمغم زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ رزمٝمع ايم٘مٙمٌل أزمق أيقب ايمٗمرؿمٌل )ت 

 (.334يمٙمٚم٣ًمئؾ، فمٛمل زم٣ميمٔمٙمؿ ومدياًم وومٝمّده( )صف/

 (.3/86()يم٣ًمن3/013)ضم٣مسمؿؽمٙمٝمامن زمـ شمٔمٙم٥ٌم فمـ صٙم٦م زمـ ؽمٙمٝمامن )جمٜمقٓن وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ(

 (.3/013ؽمٙمٝمامن زمـ صمٌٙم٥م ايمرَمقم )ضم٣مسمؿ 

 (.3/86()يم٣ًمن3/015ؽمٙمٝمامن زمـ صمٌغم زمٌمي )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ

 (.3/86ؽمٙمٝمامن زمـ صمرير ؾمٝمٔمل )سم٣ميمػ()يم٣ًمن

 (.3/413ؽمٙمٝمامن زمـ صمٔمد )ضم٤م

 (.798ؽمٙمٝمامن زمـ صمٔمٖمر اهل٣مؾمٚمل )ك

 (.3/86()يم٣ًمن3/019فمٌد اهلل)ضم٣مسمؿؽمٙمٝمامن زمـ ضم٣مرث زمـ زم٣منمٛمدي ايمقاؽمْمل أزمق 

( فمٛمف أزمق فمقم ايمِمددم وأشمٛمل فمٙمٝمف: رصمؾ ص٣ميما َمـ 386ؽمٙمٝمامن زمـ ضم٣مرث زمـ ه٣مرون ايمٖمٜمٚمل أزمق رزمٝمع ايمنومًْمل )ت

 (.353إزمدال )صف/

 (.3/012()ضم٣مسمؿ8/674ؽمٙمٝمامن زمـ ضمج٣مج ايمْم٣مئٖمل أزمق أيقب )جمٜمقل ضم٣مل()ضم٤م

 (.3/012ؽمٙمٝمامن زمـ ضمجر ايمِمٛمٔم٣مين )ضم٣مسمؿ

 (.9/60()طمط3/017زمـ ضم٣ًمن ايمُم٣مَمل أزمق فمٌد اهلل )ٓ أفمرهمف وهق صحٝما احلدي٧م وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿؽمٙمٝمامن 

 (.3/83ؽمٙمٝمامن زمـ ضم٣ًمن اظمٌمي هق إول )يم٣ًمن

 (.9/53ؽمٙمٝمامن زمـ ضمًـ أزمق أيقب أطمل اظمٗمتِمد)وشمٗمف اخلْمٝم٤م( )طمط

م ايمزهري ووم٣مل ايمدارومْمٛمل :ٓزمٟمس ؽمٙمٝمامن زمـ ضمًـ زمـ أيب أيقب ايمٔمْم٣مر ايمٌٌمي أزمق أيقب )شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ نمال

 (.380)إرؾم٣مد/ (692()ؽمٜمؿ4/0055()ضم٣ٌمن693زمف()ؽمٜمؿ

 (.9/24()أضم٣مديثف َمًتٗمٝمٚم٥م()طمط404ؽمٙمٝمامن زمـ ضمًـ زمـ صمٔمد زمـ فمٌٝمد اجلقهري أزمق ؿمٝم٤م )ت

 (.02/009ؽمٙمٝمامن زمـ ضمًـ زمـ خمٙمد أزمق وم٣مؽمؿ ايمٌٕمدادي ايمقزير )ؽمغم
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 (.3/015()ضم٣مسمؿ 2/487ؽمٙمٝمامن زمـ ضمِمكم زمـ ؽمٝم٣مه )ضم٤م

 (.810()ك/3/017ؽمٙمٝمامن زمـ ضم٘مؿ زمـ أيقب اخلزافمل أزمق أيقب ايمٔمالف أو ايمٔمالب )جمٜمقل ضم٣مل()ضم٣مسمؿ

 (.3/83()يم٣ًمن3/017ؽمٙمٝمامن زمـ ضم٘مؿ زمـ فمقاٞمف ايم٘مٙمٌل )َمؼموك وم٣ميمف ايمٛم٣ًمئل ونمغمه()ضم٣مسمؿ

 (.٣66/661مىمر()فم3/012ً()ضم٣مسمؿ 2/485ؽمٙمٝمامن زمـ محٝمد اظمزين فمـ حمٚمد زمـ ىمٔم٤م ونمغمه )روى فمٛمف مج٣مفم٥م()ضم٤م

 (..3/85ؽمٙمٝمامن زمـ طم٣ميمد ايمقاؽمْمل )ؤمٝمػ احلدي٧م وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل()يم٣ًمن

 (.8/680ؽمٙمٝمامن زمـ طم٣ميمد زمـ حمٚمد اظمقصقم أزمق فمقم )ضم٤م

 (.596()ومط54*9()طمط620ؽمٙمٝمامن زمـ طمالد أزمق طمالد اظم٠مدب )صدوق وم٣ميمف ازمـ أيب ضم٣مسمؿ()ت

( )وم٣مل أزمق فمقم زمـ ؽم٘مرة: َم٣م رأي٦م 373زمق ويمٝمد ايمٗمرؿمٌل )تؽمٙمٝمامن زمـ طمٙمػ زمـ ؽمٔمد زمـ أيقب ايمتجٝمٌل ايم٣ٌمصمل احل٣مهمظ أ

 (.66/663( )فم٣ًمىمر354َمثٙمف هق أضمد أئٚم٥م اظمًٙمٚمكم..( وُأشمٛمل فمٙمٝمف.. )صف/

( )ووم٣مل ازمـ 318)ت -زم٣مزمـ فمٚمرون –وئمرف أيّم٣ًم  -ازمـ ُٞمٖمٝمؾ -ؽمٙمٝمامن زمـ طمٙمػ زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ فمٚمرون ايمٗمرؿمٌل أزمق أيقب

 (.335..( )صف/فمت٣َّمب: هق طمغّم هم٣موؾ ورم ايمٗمّم٣مء

 (.66/669ؽمٙمٝمامن زمـ طمٝمثٚم٥م ايمٗمرر )فم٣ًمىمر

 (. 03/386( )ؽمغم 9/26()طمط 405ؽمٙمٝمامن زمـ داود أزمق حمٚمد ايمْمقد )وشمٗمف اخلْمٝم٤م ( )ت 

 ( 3/002ؽمٙمٝمامن زمـ داود ايمٌٕمدادي أزمق رزمٝمع ) جمٜمقل ضم٣مل ( )ضم٣مسمؿ 

( )يم٣ًمن 3/005( )ضم٣مسمؿ  ل احل٣مهمظ: َمؼموك، ووم٣مؽمٙمٝمامن زمـ داود احلراين ) َمٛم٘مر احلدي٧م وم٣ميمف ايمٌخ٣مري ووه٣مه أمحد

 (.502)حتٖم٥م/( 3/009

 (3/91) َمؼموك وم٣ميمف أزمق زرفم٥م ( )يم٣ًمن  –ؽمٙمٝمامن زمـ داود احلرزي 

 ( 3/005ؽمٙمٝمامن زمـ داود احلٗم٣مف أزمق داود ايمٛمٝم٣ًمزمقري ) صدوق وم٣ميمف ازمـ أيب ضم٣مسمؿ ( ) ضم٣مسمؿ 

 (66/403ؽمٙمٝمامن زمـ داود اخلُمٛمل )فم٣ًمىمر 

 (66/405ايمدَمُمٗمل )فم٣ًمىمر ؽمٙمٝمامن زمـ داود 

 (3/91ؽمٙمٝمامن زمـ داود ايمرومل وومٝمؾ اٞمف اجلزري)جمٜمقل( )يم٣ًمن 

 (3/004ؽمٙمٝمامن زمـ داود ايمزهراين أزمق رزمٝمع ايمٔمت٘مل )شمٗمف وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم وازمقضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 
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)يم٣ًمن (3/003)ضم٣مسمؿ اؽمؿ صمده زممم ؽمٙمٝمامن زمـ داود ايمُم٣مذىمقين اظمٛمٗمري أزمق أيقب ايمٌٌمي )ىمذزمف ازمـ َمٔمكم ونمغمه (

3/87) 

 ؽمٙمٝمامن زمـ داود ايمٝمامَمل أزمق اجلٚمؾ )َمٛم٘مر احلدي٧م وم٣ميمف ايمٌخ٣مري ووم٣ميمف ازمـ َمٔمكم : يمٝمس زمًمء ووم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ:َمٛم٘مر احلدي٧م ٓ

 (.503)حتٖم٥م/ (3/82()يم٣ًمن 3/001()ضم٣مسمؿ ، ووم٣مل احل٣مهمظ: ؤمٝمػفمٙمؿ يمف ضمديث٣م صحٝمح٣مً أ

 (.64/699ؽمٙمٝمامن زمـ داود زمـ أيب ضمٖمص أزمق رزمٝمع اجلٝمقم )فم٣ًمىمر

ونمغمه، ووم٣مل احل٣مهمظ: َمُمٜمقر زم٣محلٖمظ وايمّمٔمػ،  ؽمٙمٝمامن زمـ داود زمـ زممم أزمق أيقب ايمُم٣مذىمقين اظمٛمٗمري )ىمذزمف ازمـ َمٔمكم

 .(505)حتٖم٥م/ (3/003()ضم٣مسمؿ 3/064( )أصٌٜم٣من3/87()يم٣ًمنايمُمديد ووم٣مل: َمؼموك

 (.66/699ؽمٙمٝمامن زمـ داود زمـ صمٛم٣مح )فم٣ًمىمر

 (.3/000ؽمٙمٝمامن زمـ داود زمـ ضمِمكم )ضم٣مسمؿ

 (.66/416ؽمٙمٝمامن زمـ داود زمـ طم٣ميمد زمـ فم٣ٌمد )فم٣ًمىمر

 ( 3/004ؽمٙمٝمامن زمـ داود زمـ ؽم٣ممل زمـ زي٣مد ايمت٣ٌمرم أزمق أيقب ) جمٜمقل ضم٣مل ( )ضم٣مسمؿ 

 ( 731ؽمٙمٝمامن زمـ داود زمـ ؽمٙمٝمامن أزمق ضمًـ ايمقىمٝمؾ )ذىمر /

 ( 9/23ؽمٙمٝمامن زمـ داود زمـ ؽمٙمٝمامن أزمق فمقم ايمٖمرائيض ) طمط 

صدوق شمٗم٥م ( )ضم٣مسمؿ  أيب ضم٣مسمؿ: ٣من ايمثٗمٖمل ايمٗمزاز ) صدوق وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ووم٣مل ازمـؽمٙمٝمامن زمـ داود زمـ ص٣ميما زمـ ضمً

3/005 ) 

 ( 66/416ؽمٙمٝمامن زمـ داود زمـ فمٌد اهلل أزمق أيقب ايمٛمٝم٣ًمزمقري ) جمٜمقل ضم٣مل ( )فم٣ًمىمر 

 ( 3/000()ضم٣مسمؿ 3/90ؽمٙمٝمامن زمـ داود زمـ ومٝمس ايمٖمراء اظمديٛمل ) نمٚمزة أزمق ضم٣مسمؿ ووم٣مل إزدي : سم٘مٙمؿ همٝمف () يم٣ًمن 

 ( 3/003ؽمٙمٝمامن زمـ داود زمـ حمٚمد زمـ ؾمٔم٥ٌم ايمٝمامَمل زمٌمي أزمق أيقب ) صدوق وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( )ضم٣مسمؿ 

 ( 3/90( )يم٣ًمن  وم٣ميمف احل٣مهمظ ؽمٙمٝمامن زمـ داود زمـ خمراق ايمٔمًٗمالين ) جمٜمقل

 (.9/21( )طمط386ؽمٙمٝمامن زمـ داود زمـ حيٝمك ايمٌٌمي أزمق أيقب ايمْمٌٝم٤م اهل٣مؾمٚمل َمقٓهؿ )جمٜمقل ضم٣مل( )إرؾم٣مد/

 (3/96يمٔمٙمف زمقَمف اظمتٗمدم )يم٣ًمن  –ؽمٙمٝمامن زمـ داود فمـ فمْم٣مء 

 (3/90فمٛمف ؾمٔم٥ٌم وأيقب )يم٣ًمن  ىحيل زمـ ئمٚمر رو ؽمٙمٝمامن زمـ داود َمقلم

 (3/96ؽمٙمٝمامن زمـ ذىمقان زمٌمي أزمق ومحذم )وم٣مل ايمذهٌل:ؤمٝمػ()يم٣ًمن 
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 (3/007ؽمٙمٝمامن زمـ رزمٝمع ايمٔمدوي زمٌمي )ضم٣مسمؿ 

 (.352ٞم٣مؿمل أشمٛمك فمٙمٝمف ازمـ زمُم٘مقال، وضمدث فمٛمف أزمق زم٘مر زمـ فمْمٝم٥م ونمغمه )صف/ؽمٙمٝمامن زمـ رزمٝمع ايمٗمٝمز أزمق رزمٝمع ايمٕمر

 (9/53()طمط 3/96ؽمٙمٝمامن زمـ رزمٝمع ايمٛمٜمدي ايم٘مقدم )ؤمٝمػ وم٣ميمف ايمدار ومْمٛمل وسمرىمف()يم٣ًمن 

 (9/31ؽمٙمٝمامن زمـ رزمٝمع زمـ ؽمٙمٝمامن )طمط 

 ايم٣ًمزمؼ.ؽمٙمٝمامن زمـ رزمٝمع زمـ هُم٣مم: هق ايمٛمٜمدي 

 (3/94وضمديثف َمٛم٘مر )جمٜمقل()يم٣ًمن ؽمٙمٝمامن زمـ رزمٝمع فمـ َمقلم ٕٞمس 

 (66/402ؽمٙمٝمامن زمـ رزمٝمع فمٛمف أزمق محد زمـ ؽم٘مر ايمْمػماين )فم٣ًمىمر 

 ( 3/94( )يم٣ًمن وم٣مل احل٣مهمظ: جمٜمقل زمؾ ٓ وصمقد يمف صم٣مء دم ضمدي٧م َمقوقع) ٥م ايمٗم٣م ؽمٙمٝمامن زمـ رزمٝمٔم

 ( 3/94()يم٣ًمن 3/007ؽمٙمٝمامن زمـ رصم٣مء فمـ فمٌد ايمٔمزيز زمـ َمًٙمؿ ) جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( )ضم٣مسمؿ 

 ( 66/405ؽمٙمٝمامن زمـ رضمٝمؼ إٞمديمز أزمق زم٘مر إٞمِم٣مري ) فم٣ًمىمر 

 ( 3/94ؽمٙمٝمامن زمـ رزيـ إمحري فمـ ؽم٣ممل ) ٓ سمٗمقم زمف ضمج٥م وم٣ميمف ايمٌخ٣مري ( )يم٣ًمن 

 ( 2/482ؽمٙمٝمامن زمـ رهمٝمع اجلامل ) ضم٤م 

 (.596ٙمٝمامن زمـ رواغ اخلُمٛمل )يقٞمسؽم

 ( 2/491ؽمٙمٝمامن زمـ زرفم٥م ) ضم٤م 

 ( 3/002ؽمٙمٝمامن زمـ زريـ فمـ زمـ صمريخ ) ضم٣مسمؿ 

 ) 3/94ؽمٙمٝمامن زمـ زي٣مد ايمثٗمٖمل ايمقاؽمْمل ) ٓ يدري َمـ ذا وم٣ميمف ايمذهٌل ()يم٣ًمن 

 (66/402ؽمٙمٝمامن زمـ زي٣مد ايمٕم٣ًمين ) فم٣ًمىمر 

 ( 3/94)يم٣ًمن ()يمٝمٛم٥م ازمـ يقٞمس (651ؽمٙمٝمامن زمـ زي٣مد َمٌمي ) ت 

 ( 3/061()ضم٣مسمؿ 2/483ؽمٙمٝمامن زمـ ؽم٣مئ٤م ) ضم٤م 

 ( 3/93) واهـ ( سمٗمدم ) يم٣ًمن  -زمقَم٥م –ؽمٙمٝمامن زمـ ؽم٣ممل احلراين : هق ازمـ أيب داود 

 ( 3/93ؽمٙمٝمامن زمـ ؽم٣ممل ايمٔمْم٣مر أزمق داود ايمٗمرر زمٌمي ) جمٜمقل ضم٣مل ()يم٣ًمن 

 (3/009ؿ ؽمٙمٝمامن زمـ ؽم٣ممل اظمديٛمل أزمق رزمٝمع ) ؾمٝمخ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ()ضم٣مسم

 ( 3/009()ضم٣مسمؿ 2/489( )ضم٤م 66/407ؽمٙمٝمامن زمـ ؽمٔمد اخلُمٛمل فمـ ايمزهري ) جمٜمقل ضم٣مل ()فم٣ًمىمر 



848 
 

 (3/008( )ضم٣مسمؿ 3/405ؽمٙمٝمامن زمـ ؽمٔمد فمـ ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ َمرؽمؾ ) ضم٤م 

 ( 8/675ؽمٙمٝمامن زمـ ؽمٔمٝمد اظم٠مدب ) ضم٤م 

 ( 3/95يم٣ًمن ()3/060ؽمٙمٝمامن زمـ ؽمٙمؿ ايمرازي ) جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ()ضم٣مسمؿ 

ٛمٝمد : ىم٣من ي٘مذب ووم٣مل ايمٛم٣ًمئل : يمٝمس اجلؽمٙمٝمامن زمـ ؽمٙمٚم٥م اخل٣ٌمئزي أزمق أيقب احلٚميص )َمؼموك وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ووم٣مل ازمـ 

 ( 66/460()فم٣ًمىمر 3/95()يم٣ًمن 3/060زمًمء()ضم٣مسمؿ 

 (3/060ؽمٙمٝمامن زمـ ؽمٙمٚم٥م ايمٕم٣ًمين ) ضم٣مسمؿ 

 (.3/060سمؿ ()ضم٣مسمؿ ؽمٙمٝمامن زمـ ؽمٙمٝمؿ ايم٘مٛم٣مين أزمق ؽمٙمٚم٥م احلٚميص ) شمٗم٥م وم٣ميمف أزمق ضم٣م

 (593ؽمٙمٝمامن زمـ ؽمٙمٝمامن ايمزهري )ومط /

 ( 3/060ؽمٙمٝمامن زمـ ؽمٙمٝمامن فمـ فم٣مصؿ )وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ : ؾمٝمخ ( ) ضم٣مسمؿ 

 (.359ؽمٙمٝمامن زمـ ؽمامفم٥م زمـ َمروان زمـ ؽمامفم٥م ايمْمٙمٝمقم أزمق رزمٝمع إٞمديمز )جمٜمقل ضم٣مل( )صف/

 ( 66/446ؽمٙمٝمامن زمـ ؽمٜمٝمؾ ايمٖم٣مرد ) فم٣ًمىمر 

 ( 8/672ؽمٙمٝمامن زمـ ؽمقداء ) ضم٤م 

 ( 3/060ؽمٙمٝمامن زمـ ؽمقيد ) ضم٣مسمؿ 

 ( 3/060ؽمٙمٝمامن زمـ ؽمٝم٣مر احليَمل ) ضم٣مسمؿ 

 ( 3/066()ضم٣مسمؿ 3/404ؽمٙمٝمامن زمـ ذضمٌٝمؾ اجلٌالين أزمق وم٣مؽمؿ ) جمٜمقل ضم٣مل ( )ضم٤م 

 ( 3/98ؽمٙمٝمامن زمـ ؾمٔمٝم٤م ايمًجزي ) ؤمٝمػ ينق احلدي٧م وم٣ميمف ازمـ فمدي ( )يم٣ًمن 

 ( 595( ) ومط 674ؽمٙمٝمامن زمـ ىمٝم٣ًمن ايم٘مٝم٣ًمين أزمق حمٚمد اظمٌمي ) شمٗم٥م ()ت  ؽمٙمٝمامن زمـ ؾمٔمٝم٤م زمـ

()روى َمٛم٣مىمغم وم٣ميمف ازمـ يقٞمس ويمٝمٛمف ايمٔمٗمٝمقم ونمغممه٣م () يم٣ًمن 678ؽمٙمٝمامن زمـ ؾمٔمٝم٤م زمـ يمٝم٧م زمـ ؽمٔمد اظمٌمي )ت 

 ( 599()يقٞمس3/97

 ( 2/483()ضم٤م 3/664ؽمٙمٝمامن زمـ ؾمٜم٣مب ايمٔمٌز )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( )ضم٣مسمؿ 

 (3/051ن زمـ ص٣مضم٤م ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ ) ضم٣مسمؿ ؽمٙمٝمام

 ( 3/98ؽمٙمٝمامن زمـ صالزم٥م اظمٙمْمل ) َمتٜمؿ وم٣ميمف ايمذهٌل ()يم٣ًمن 

 (9/24()طمط 445ؽمٙمٝمامن زمـ فم٣ٌمس ايم٣ٌمرك ايمؼمىمل ) ت 
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 ( 66/438ؽمٙمٝمامن زمـ فمٌد ايمرمحـ أزمق فمٚمغم ايمدَمُمٗمل َمقلم زمٛمل ؾمٝم٣ٌمن ) فم٣ًمىمر 

 ( ٣3/068مسمؿ ؽمٙمٝمامن زمـ فمٌد ايمرمحـ إٞمِم٣مري ) ضم

 ( 3/068()ضم٣مسمؿ 2/490ؽمٙمٝمامن زمـ فمٌد ايمرمحـ ايمتجٌل ) ضم٤م 

 ( 3/068ؽمٙمٝمامن زمـ فمٌد ايمرمحـ ايمدَمُمٗمل ) شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم وأزمق ضم٣مسمؿ ()ضم٣مسمؿ 

 ( 66/433ؽمٙمٝمامن زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ أمحد زمـ فمْمٝم٥م ايمٔمٛمًك ايمدارين ايمزاهد ) َمُمٜمقر ( )فم٣ًمىمر 

 ( 3/068()ضم٣مسمؿ2/489 ؽمٙمٝمامن زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ طم٣ٌمب) طم٤م

 ( 3/068( ) ضم٣مسمؿ 2/485ؽمٙمٝمامن زمـ فمٌد ايمرمحـ َمقلم زمٛمل فم٣مَمر ) ضم٤م 

 ( 3/98()يم٣ًمن 3/041ؽمٙمٝمامن زمـ فمٌد ايمٔمزيز فمـ ضمًـ ) صمّٜمٙمف ازمـ ومْم٣من ( )ضم٣مسمؿ 

 (.336( )جمٜمقل ضم٣مل( )صف/311ؽمٙمٝمامن زمـ فمٌد ايمٕم٣مهمر زمـ زمٛم٨م َم٣مل إَمقي ايمٗمرر ايمزاهد أزمق أيقب ايمٗمرؿمٌل )ت

 (.461( )ٞمٝم٣ًمزمقر/334امن زمـ فمٌد اهلل أزمق فمقم َمقلم اخل٣مزَمٝم٥م )ىم٣من صحٝما ايمًامع وايم٘مت٣مب: وم٣ميمف احل٣مىمؿ( )تؽمٙمٝم

()ضم٤م 66/448()فم٣ًمىمر 3/065ؽمٙمٝمامن زمـ فمٌد اهلل إٞمِم٣مري أزمق فمٚمران ) ص٣ميما احلدي٧م وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( )ضم٣مسمؿ 

2/481) 

 ( 793ؽمٙمٝمامن زمـ فمٌد اهلل ايمٕمزٞمقي ) خم٤م 

 ( 3/062اهلل زمـ فمالشم٥م ايم٘مٛم٣مين ) شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم ( )ضم٣مسمؿ  ؽمٙمٝمامن زمـ فمٌد

 ( 66/445( ) فم٣ًمىمر 9/63) طمط  -سمٗمدم  –ؽمٙمٝمامن زمـ فمٌد اهلل زمـ حمٚمد اظمٛمِمقر وهق ازمـ أيب صمٔمٖمر 

 ( 3/062ؽمٙمٝمامن زمـ فمٌد اهلل فمـ فمت٥ٌم زمـ محٝمد ) جمٜمقل ضم٣مل ()ضم٣مسمؿ 

 (3/062ؽمٙمٝمامن زمـ فمٌد اهلل فمـ فمؼميس ) ضم٣مسمؿ 

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: فُمٛمل زم٣ميمٗمراءات 541ن زمـ فمٌد اظمٙمؽ زمـ روزمٝمؾ زمـ إزمراهٝمؿ ايمٔمٌدري أزمق رزمٝمع إٞمديمز )ت ؽمٙمٝمام

 (.358وؿمرومٜم٣م ووٌْمٜم٣م وزمٙمٗم٣مء ايمُمٝمقخ وإطمذ فمٛمٜمؿ ومجع إصقل واومتٛم٣مئٜم٣م...( )صف/

 ( 2/494ؽمٙمٝمامن زمـ فمٌٝمد ايم٣ٌمرومل ) ضم٤م 

 ( 3/069ؽمٙمٝمامن زمـ فمٌٝمد اخلراؽم٣مين ) ضم٣مسمؿ 

 (3/069ؽمٙمٝمامن زمـ فمٌٝمد ايمًٙمٚمل زمٌمي ) شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم ووم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ : صدوق ( )ضم٣مسمؿ 

 ( 3/98ؽمٙمٝمامن زمـ فمٌٝمد اهلل أزمق ويمٝمد ايمرومل ) يمٝمس زمًمء وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم ( )يم٣ًمن 



851 
 

 ( 3/067ؽمٙمٝمامن زمـ فمٌٝمد اهلل اظمروزي ) جمٜمقل ضم٣مل ( )ضم٣مسمؿ 

 (.2/491( )ضم٤م3/067ايم٘مٛمدي ) ضم٣مسمؿ ؽمٙمٝمامن زمـ فمٌٝمد اهلل زمـ أيب ؽمٙمٝمامن أزمق فمٚمر 

 ( 3/044()ضم٣مسمؿ 3/413ؽمٙمٝمامن زمـ فمتٝمؼ اظمح٣مريب ) جمٜمقل ضم٣مل ( )ضم٤م 

 (.3/040ؽمٙمٝمامن زمـ فمثامن ايم٘ماليب ايمٌٌمي أزمق داود ايمٔمْم٣مر )ؾمٝمخ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ

 (.4/041ؽمٙمٝمامن زمـ فمدي زمـ ىمٔم٤م َمديٛمل )ضم٣مسمؿ

 (.3/043ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿؽمٙمٝمامن زمـ فمرفمرة زمـ زمرٞمد )ؾمٝمخ وم٣ميمف أزمق 

 (.3/413ؽمٙمٝمامن زمـ فمري٤م )ضم٤م

 (.3/044()ضم٣مسمؿ2/486ؽمٙمٝمامن زمـ فمْم٣مء زمـ يزيد ايمٙمٝمثل )ضم٤م

 (.743ؽمٙمٝمامن زمـ فمقم أزمق أمحد )ذىمر

 (.3/040ؽمٙمٝمامن زمـ فمٚمر زمـ إزمراهٝمؿ إٞمِم٣مري )ضم٣مسمؿ

 (.3/040()ضم٣مسمؿ 8/681ؽمٙمٝمامن زمـ فمٚمر زمـ طم٣ميمد زمـ أومْمع ايمٗمرر ايمٔم٣مَمري ايمرومل )جمٜمقل ضم٣مل()ضم٤م

() ىم٣من ؾمٝمخ٣ًم وومقرًا فم٣مومالً َمٗمرئ٣ًم 331)ت -ازمـ ُصَٜمٝم٥ٌم -ؽمٙمٝمامن زمـ فمٚمر زمـ حمٚمد إَمقي أزمق رزمٝمع إٞمديمز

 (.338يمٙمٗمرآن..()صف/

 (.355ؽمٙمٝمامن زمـ فمٚمر زمـ حمٚمد إَمقي)صف/

 (.8/677ؽمٙمٝمامن زمـ فمٚمر زمـ ويمٝمد زمـ فمٌد اهلل )ضم٤م

 (.597ؽمٙمٝمامن زمـ فمٚمر زمـ ي٣ًمر )جمٜمقل ()ومط

 (.3/99فمٚمران ايمٗمغماوين )جمٜمقل وم٣ميمف اخلْمٝم٤م()يم٣ًمنؽمٙمٝمامن زمـ 

 (.3/043()ضم٣مسمؿ 3/99ؽمٙمٝمامن زمـ فمٚمران فمـ ضمٖمص )ضمديثف يدل فمقم أٞمف نمغم صدوق وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()يم٣ًمن

 (.4/026ؽمٙمٝمامن زمـ فمٚمرو ايمزرومل )ضم٤م

٣مهمظ: واه، ووم٣مل: ايم٘مالم همٝمف ، ونمغمه، ووم٣مل احلؽمٙمٝمامن زمـ فمٚمرو زمـ فمٌد اهلل ايمٛمخٔمل أزمق داود ايم٘مقدم )يّمع احلدي٧م وم٣ميمف أمحد

ٓ حيٌم: همٗمد ىمذزمف وٞمًٌف إلم ايمقوع َمـ اظمتٗمدَمكم واظمتٟمطمريـ ممـ ٞمٗمؾ ىمالَمٜمؿ دم اجلرح وأيمٖمقا همٝمف همقق ايمثالشمكم 

 .(566)حتٖم٥م/ (3/046()ضم٣مسمؿ 3/99()يم٣ًمنٞمٖم٣ًمً 

 (.3/044ؽمٙمٝمامن زمـ فمٚمغم يامين )ضم٣مسمؿ 
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 (.214()يقٞمس3/043ؽمٙمٝمامن زمـ فمقؽمج٥م ايمٙمخٚمل)ضم٣مسمؿ 

 (.3/044()ضم٣مسمؿ 3/419ٙمٝمامن زمـ فمٝم٣مض َمٌمي )ضم٤مؽم

 (.66/453ؽمٙمٝمامن زمـ فمٝمًك أطمق اظمّم٣مء )فم٣ًمىمر

 (.695()ؽمٜمؿ9/20ؽمٙمٝمامن زمـ فمٝمًك اجلقهري ايمٌٌمي )شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ نمالم ايمزهري()طمط

 : هق اجلقهري .ايمٌٌمي ؽمٙمٝمامن زمـ فمٝمًك زمـ حمٚمد

 .(0/434)دفم٣مء (800ؽمٙمٝمامن زمـ فمٝمًك زمـ َمقؽمك زمـ ؿمٙمح٥م )جمٜمقل ضم٣مل()ك

 (3/010()يم٣ًمن، ووم٣مل احل٣مهمظ: ىمذاب)ىمذاب وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ونمغمه اخلراؽم٣مين ؽمٙمٝمامن زمـ فمٝمًك زمـ ٞمجٝما ايمًجزي

 .(564)حتٖم٥م/

 (.3/045ؽمٙمٝمامن زمـ نم٣ميم٤م زمٌمي )ضم٣مسمؿ

 (.384ؽمٙمٝمامن زمـ همراطمل أزمق رزمٝمع ايمٖمرنم٣مين اظمٌمي ايميير )إرؾم٣مد/

 (.8/686ؽمٙمٝمامن زمـ همرج أزمق أيقب )ضم٤م 

 (.3/045()ضم٣مسمؿ 2/490ؽمٙمٝمامن زمـ همروخ أزمق واصؾ إزدي )جمٜمقل ضم٣مل()ضم٤م

 (.3/016)يم٣ًمن -يٟميت –ؽمٙمٝمامن زمـ همّمؾ ايمٛمٜمرواين هق ازمـ حمٚمد زمـ همّمؾ 

 (.3/016ؽمٙمٝمامن زمـ همّمؾ فمـ ازمـ َم٣ٌمرك )وم٣مل ازمـ فمدي: يمٝمس زمٚمًتٗمٝمؿ احلدي٧م رأي٦م يمف نمغم ضمدي٧م َمٛم٘مر()يم٣ًمن

 (.3/014همٙمٝما وهق )جمٜمقل()يم٣ًمنؽمٙمٝمامن زمـ همٙمٝما : هق ازمـ حمٚمد زمـ 

 (.3/045ؽمٙمٝمامن زمـ همغموز ايمُمٝم٣ٌمين )شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم وأزمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ

 (.31/047٘مقدم )شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم ووم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: ٓ زمٟمس زمف ()ضم٣مسمؿ ايمؽمٙمٝمامن زمـ وم٣مؽمؿ ايمثٗمٖمل 

 (.3/047ؽمٙمٝمامن زمـ وم٣مؽمؿ اظمٌمي ايمزاهد )ضم٣مسمؿ

 ( 3/592( ) ؽمغم 3/042ف ازمـ َمٔمكم ( )ضم٣مسمؿ ؽمٙمٝمامن زمـ ومتف ايمٌٌمي )شمٗم٥م وم٣ميم

 ( 8/681ؽمٙمٝمامن زمـ ومريش ) ضم٤م 

 (66/455زدي ايمٕم٣ًمين ) فم٣ًمىمر ؽمٙمٝمامن زمـ ومٝمس زمـ ضم٣مرشم٥م إ

 ( 7/014ؽمٙمٝمامن زمـ ومٝمس فمـ أيب َمٔمعم ) جمٜمقٓن وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ( )يم٣ًمن 

 ( 3/014( )يم٣ًمن  هؿ٣ميم٤م فمعم ضمديثف إٕمؽمٙمٝمامن زمـ ىمران ايمْمٖم٣موي أزمق داود ) وم٣مل ازمـ فمدي : ايم
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 ( 3/013()يم٣ًمن  ٓ أفمرف ضم٣ميمف وم٣ميمف احل٣مهمظحمٚمد زمـ ىمٔم٤م ) زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ ىمٔم٤م زمـ فمجرة ، ويٗم٣مل ؽمٙمٝمامن 

 ( 9/59ؽمٙمٝمامن زمـ حمٚمد أزمق رزمٝمع ايمٔمًٌك ) طمط 

 ( 3/049ؽمٙمٝمامن زمـ حمٚمد ايمتٚمٝمٚمل ) ضم٣مسمؿ 

 ( 3/049ؽمٙمٝمامن زمـ حمٚمد اجلرَمل ) ضم٣مسمؿ 

 .(211 ؽمٙمٝمامن زمـ حمٚمد اجلٛم٣ميب ) ومط

 ؽمٙمٝمامن زمـ حمٚمد اخلزافمل: اؽمؿ صمده إؽمامفمٝمؾ.

 (. 3/015) يم٣ًمن–سمٗمدم  -ؽمٙمٝمامن زمـ حمٚمد ايمٗم٣مهمالين أزمق رزمٝمع : هق ازمـ أيب ؽمٙمٝمامن أزمق رزمٝمع ) واهـ (

وم٣مل اإليمٌغمي: ىم٣من رصمال ص٣محل٣ًم أهمٛمك فمٚمره دم ىمت٣مزم٥م اظمِم٣مضمػ..( )أزمق رزمٝمع إٞمديمز  -ازمـ ؾمٝمخ -ؽمٙمٝمامن زمـ حمٚمد ايمٗمرؿمٌل

 (.337)صف/

 (.321( ضمدث فمٛمف ايمٗم٣م  يقٞمس زمـ فمٌد اهلل وأشمٛمك فمٙمٝمف )صف/475ؽمٙمٝمامن زمـ حمٚمد اظم٠مذن ايمٗمغمواين أزمق رزمٝمع )ت

 ( 3/031ؽمٙمٝمامن زمـ حمٚمد اظم٣ٌمرىمل أزمق داود ) شمٗم٥م وم٣ميمف أزمق زرفم٥م ( )ضم٣مسمؿ 

 (.326فمعم جمقن همٝمف )صف/ؽمٙمٝمامن زمـ حمٚمد اظمٜمري ايمِمٗمقم )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: َمـ أهؾ ايمٔمٙمؿ وإدب وايمُمٔمر( 

 (.210ٛمٔمامين )ومطايمؽمٙمٝمامن زمـ حمٚمد 

 (.3/012ؽمٙمٝمامن زمـ حمٚمد اهل٣مؾمٚمل )جمٜمقل وم٣ميمف ايمٔمٗمٝمقم()يم٣ًمن

  .(9/24) طمط  ؽمٌؼ خمتٌماً  ؽمٙمٝمامن زمـ حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ صمٌٙم٥م أزمق ضمًـ ايمٗم٣مهمالئل

  .(599ؽمٙمٝمامن زمـ حمٚمد زمـ أيب ؽمػمة )ومط 

 (.9/20()طمط415أزمق َمقؽمك احل٣مَمض )ص٣ميما ديـ()ت ؽمٙمٝمامن زمـ حمٚمد زمـ أمحد ايمٛمحقي

 ( 9/24ؽمٙمٝمامن زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ أيب أيقب أزمق وم٣مؽمؿ َمقلم فمٚمر زمـ فمٌد ايمٔمزيز ) وشمٗمف اخلْمٝم٤م ( )طمط 

 (.66/421()روى فمٛمف مجع نمٖمغم()فم٣ًمىمر409ؽمٙمٝمامن زمـ حمٚمد زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ حمٚمد أزمق أيقب اخلزافمل )ت

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: وم٣مل اخلقٓين: ىم٣من َمـ أهؾ ايمٔمٙمؿ 311قد أزمق أيقب إٞمديمز )تؽمٙمٝمامن زمـ حمٚمد زمـ زمْم٣مل ايمٌْمٙمٝم

 (.333َمٗمدَم٣ًم دم ايمٖمٜمؿ َمع إدب ايم٣ٌمرع، ووم٣مل أزمق فمقم ايمٕم٣ًمين: هذا َمـ ىم٣ٌمر ايمٔمٙمامء..( )صف/

 (.416( ) أشمٛمك فمٙمٝمف احل٣مىمؿ( )ٞمٝم٣ًمزمقر/418ؽمٙمٝمامن زمـ حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ فمقم أزمق وم٣مؽمؿ ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ت

 ( 3/012اظمقصقم ) ؤمٖمف آزدي ( )يم٣ًمن  –أزمق ضم٣ٌمن  –ؽمٙمٝمامن زمـ حمٚمد زمـ ضمٝم٣من 
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 (.410)ٞمٝم٣ًمزمقر/ (ىم٣من همٗمٝمٜم٣ًم أدي٣ًٌم زم٣مرفم٣مً )ؽمٙمٝمامن زمـ حمٚمد زمـ داود ايمٖمٗمٝمف أزمق فمقم اهلروي 

 ( 2/676ؽمٙمٝمامن زمـ حمٚمد زمـ زريؼ ) ضم٤م 

 ( 66/420ؽمٙمٝمامن زمـ حمٚمد زمـ ؽمٙمٚم٥م احلراين أزمق وم٣مؽمؿ ) فم٣ًمىمر 

 (.411( )ٞمٝم٣ًمزمقر/431ٝمامن زمـ حمٚمد زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ طم٣ميمد ايمٔمٌدي ايمٛمٝم٣ًمزمقري )تؽمٙم

 ( 9/54ؽمٙمٝمامن زمـ حمٚمد زمـ فم٣مصؿ ايمْمٝم٣ميمًك )طمط 

 ( 8/675ؽمٙمٝمامن زمـ حمٚمد زمـ فم٣مصؿ ايمٔمٚمري ) ضم٤م 

 ( 8/686ؽمٙمٝمامن زمـ حمٚمد زمـ همّمؾ ايمٌٙمخل ) ضم٤م 

( )فم٣ًمىمر 3/015()يم٣ًمن 9/59()ؤمٖمف ايمدار ومْمٛمل ( )طمط 687ؽمٙمٝمامن زمـ حمٚمد زمـ همّمؾ ايمٛمٜمرواين أزمق َمٛمِمقر )ت 

66/426 ) 

 ( 2/490ؽمٙمٝمامن زمـ حمٚمد زمـ ىمٔم٤م زمـ فمجرة إٞمِم٣مري ) ضم٤م 

( 451-440ؽمٙمٝمامن زمـ حمٚمد زمـ ٞم٣مصمٝم٥م أزمق وم٣مؽمؿ ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ىم٣مٞم٦م أصقيمف صحٝمح٥م: وم٣ميمف ايمذهٌل( )سم٣مريخ اإلؽمالم 

 (.699)ٞمٝم٣ًمزمقر/

 (.3/049َمديٛمل )ضم٣مسمؿ ؽمٙمٝمامن زمـ حمٚمد

 (.3/012ؽمٙمٝمامن زمـ َمرشمد ايمُم٣مَمل )صمّٜمٙمف ازمـ فمدي ونمغمه()يم٣ًمن

 (.3/044ؽمٙمٝمامن زمـ َمرؾمد )ضم٤م

 (.3/017ؽمٙمٝمامن زمـ َمروم٣مع اجلٛمدفمل )َمٛم٘مر احلدي٧م وم٣ميمف ايمٔمٗمٝمقم()يم٣ًمن

 (.3/017ن()يم٣ًم3/037ؽمٙمٝمامن زمـ َم٣ًمضمؼ اظمدين )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ 

 (.3/017ؽمٙمٝمامن زمـ َم٣ًمهمع احلجٌل ))جمٜمقل ضم٣مل(()يم٣ًمن

 (.2/494()ضم٤م3/036ؽمٙمٝمامن زمـ َمًٙمؿ اخلزافمل أزمق َمٔمعم ايمٔمجقم ىمقدم )جمٜمقل ضم٣مل( )ضم٣مسمؿ

 ؽمٙمٝمامن زمـ َمًٙمؿ اخلُم٣مب: صقازمف ؽمٙمٝمؿ سمٗمدم وهق)جمٜمقل(.

 (.3/034ؽمٙمٝمامن زمـ َمًٙمؿ زمٌمي )ضم٣مسمؿ

 (.3/036ضم٣مل()ضم٣مسمؿ ؽمٙمٝمامن زمـ َمًٙمؿ زمـ مج٣مز)جمٜمقل 

 (.3/035()ضم٣مسمؿ 2/490ؽمٙمٝمامن زمـ َمًٙمٚم٥م )ضم٤م
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 (.3/018ؽمٙمٝمامن زمـ َمٔم٣مذم زمـ ؽمٙمٝمامن ايمرؽمٔمٛمل فمـ أزمٝمف َمٛمٗمْمع)جمٜمقل ضم٣مل()يم٣ًمن

 (.9/21ؽمٙمٝمامن زمـ َمٔمروف أزمق داود ايمٔمً٘مري )جمٜمقل ضم٣مل()طمط

 (.350( )صف/352)ت (وىم٣من همٗمٝمٜم٣ًم طمْمٝم٣ٌمً )ؽمٙمٝمامن زمـ َمٛمخؾ ايمٛمٖمري ايمُم٣مؿمٌل أزمق رزمٝمع إٞمديمز 

 (.9/51()ومط819ؽمٙمٝمامن زمـ َمٛمِمقر زمـ ؽمٙمٝمامن أزمق أيقب ايمقاؽمْمل )وشمٗمف أزمق داود()ك/

 (.02ف زمحدي٧م َمٛم٘مر )جمٜمقل()ذيؾٛمؽمٙمٝمامن زمـ َمٛمٗمقش ايمٗمرر ايمٔم٣مَمري َمقٓهؿ وفمٛمف ازمٛمتف فم

 (.3/019()يم٣ًمن9/69ؽمٙمٝمامن زمـ َمٜمران اظمدائٛمل ايميير )يمف ضمدي٧م َمٛم٘مر صمداً ُ()طمط

 (.3/032اظم٘مل )جمٜمقل ضم٣مل()ضم٣مسمؿؽمٙمٝمامن زمـ َمٜمران 

 ( 3/031ؽمٙمٝمامن زمـ َمقؽمك إؽمٙمٚمل ايمٝم٣ًمري ) صدوق وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ()ضم٣مسمؿ 

 (.3/033()ضم٣مسمؿ 2/486ؽمٙمٝمامن زمـ َمٝمنة أزمق رزمٝمع )وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: ؾمٝمخ()ضم٤م

 (.3/038()ضم٣مسمؿ 2/493ؽمٙمٝمامن زمـ َمٝمٛم٣مء ىمقدم )ضم٤م

 (.3/037ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿؽمٙمٝمامن زمـ ٞم٣مذة إهل٣مين )َمؼموك وم٣ميمف أزمق 

 (.3/019()يم٣ًمن3/037ؽمٙمٝمامن زمـ ٞم٣مهمع ايمٔمٌدي )ضم٣مسمؿ

 .-سمٗمدم -ؽمٙمٝمامن زمـ ٞمج٣مح إٞمديمز: هق ازمـ أيب ايمٗم٣مؽمؿ

 (.3/037( )ضم٣مسمؿ8/472ؽمٙمٝمامن زمـ ٞمٔمامن ايمُمٝم٣ٌمين )أزمق أيقب ايمٌٌمي()وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: ؾمٝمخ()ضم٤م

 (.8/473ؽمٙمٝمامن زمـ ه٣مرون ايمٔمٌدي )ضم٤م

 (.3/038أزمق اهلداج ايمتجٝمٌل )ضم٣مسمؿؽمٙمٝمامن زمـ هداج ايمتجٝمٌل 

 (.3/001()يم٣ًمن3/039ؽمٙمٝمامن زمـ هرم )جمٜمقل( )ضم٣مسمؿ

( )أشمٛمك فمٙمٝمف أزمق فمٚمرو زمـ 311إٞمديمز )ت -أزمق رزمٝمع أو أزمق أيقب -ازمـ نمامز -ؽمٙمٝمامن زمـ هُم٣مم زمـ ويمٝمد زمـ ىمٙمٝم٤م اظمٗمرئ

 (.331ضمذاء ونمغمه( )صف/

 ( 3/038ؽمٙمٝمامن زمـ واومدة احلٛمٖمل ) ضم٣مسمؿ 

 (.8/684( )ضم٣مسمؿ3/038ـ وه٤م إزمٛم٣موي ) وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ : ٓ يٛم٘مر ضمديثف ( )ضم٣مسمؿ ؽمٙمٝمامن زم

 ( 3/019ؽمٙمٝمامن زمـ وه٤م إٞمِم٣مري ) خي٣ميمػ دم ضمديثف وم٣ميمف ايمٔمٗمٝمقم ( )يم٣ًمن 

 ( 3/001خٔمل سمٗمدم )يم٣ًمن ٛمؽمٙمٝمامن زمـ وه٤م ايمٛمخٔمل : هق ازمـ فمٚمرو ايم
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 ( 04/067 ؽمٙمٝمامن زمـ وه٤م زمـ ؽمٔمٝمد زمـ فمٚمرو أزمق أيقب احل٣مرشمل ) ؽمغم

ؽمٙمٝمامن زمـ حيٝمك زمـ فمثامن زمـ أيب ايمدٞمٝم٣م ايمٗمرؿمٌل أزمق ضمًـ إٞمديمز )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من أضمد ايمٔمدول زمٗمرؿم٥ٌم..( 

 (.355)صف/

ؽمٙمٝمامن زمـ حيٝمك زمـ ويمٝمد ايمّمٌل أزمق أيقب اظمٗمرئ ) وشمٗمف اخلْمٝم٤م ووم٣مل ازمـ صمزري: َمٗمرئ ىمٌغم شمٗم٥م، ووم٣مل ايمذهٌل: ىم٣من إَم٣مَم٣ًم 

 (.685( )إرؾم٣مد/9/21()طمط 690 صدووم٣ًم َمقشمقوم٣ًم( )ت

 ( 66/310ؽمٙمٝمامن زمـ يزيد إزدي اظمٌمي ) فم٣ًمىمر 

 ( 3/400ؽمٙمٝمامن زمـ يزيد ايمًٔمدي ) ضم٤م 

 (2/493( )ضم٤م 3/039ؽمٙمٝمامن زمـ ي٣ًمر أزمق أيقب احليَمل ) شمٗم٥م وم٣ميمف َمٟمَمقن وم٣ميمف أزمق زرفم٥م ووشمٗمف ازمـ َمٔمكم ()ضم٣مسمؿ 

 ( 744/ ؽمٙمٝمامن زمـ يقؽمػ زمـ ص٣ميما زمـ زي٣مد ايمٔمٗمٝمقم ) ذىمر

 (.3/012()ضم٣مسمؿ 66/666ؽمٙمٝمامن ضمٝم٣من أزمق طمثٝمٚم٥م ايمٕمدري )جمٜمقل ضم٣مل()فم٣ًمىمر

 ( 3/001ؽمٙمٝمامن داود زمـ ؽمٙمٝمامن )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ 

 ( 66/436ؽمٙمٝمامن فمٌٝمد اهلل ايمٗمرر ) فم٣ًمىمر 

 (3/041( ) ضم٣مسمؿ 2/494ؽمٙمٝمامن فمٌٝمد اظم٣مزين أزمق داود ) ضم٤م 

 ( يمٔمٙمف اظمزين اظمتٗمدم.3/050()ضم٣مسمؿ 3/000وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( )يم٣ًمن ؽمٙمٝمامن فمـ أيب هريرة ) جمٜمقل 

 ( 3/050ؽمٙمٝمامن فمـ فم٣مئُم٥م ) ضم٣مسمؿ 

 ( 3/053ؽمٙمٝمامن فمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ َمٜمدي ) جمٜمقل ضم٣مل ( )ضم٣مسمؿ 

 ( 3/053ؽمٙمٝمامن فمـ فم٘مرَم٥م ) ضم٣مسمؿ 

 ( 3/056ؽمٙمٝمامن فمٛمف محٝمد إفمرج ) وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ : جمٜمقل ( )ضم٣مسمؿ 

 ( 3/050زمـ رص٣مء فمـ ازمـ صمري٨م )ضم٣مسمؿ ؽمٙمٝمامن َمقلم ا

 ؽمٙمٝمامن َمقلم أيب فمثامن ايمتجٝمٌل :هق ازمـ أيب فمثامن سمٗمدم 

 ( 3/056ؽمٙمٝمامن َمقلم ضمًـ زمـ فمقم فمـ فمٌد اهلل زمـ أيب ؿمٙمح٥م ) ضم٣مسمؿ 

 (.0/431زمـ فمٚمر )دفم٣مء  ؽمٙمٝمامن َمقلم ؽمٔمد فمٛمف فم٣مصؿ

 (.598( فمٛمف ازمـ يقٞمس )يقٞمس408اظمٌمي أزمق ايممميػ )ترد احلاهلل احلقسم٘مل  زمـ فمٌد زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ إزمراهٝمؿ ؽمٙمٝمامن



856 
 

 زمـ ؽمٙمٝمامن احلقسم٘مل اظمٌمي. زمـ أيب ايممميػ: هق إزمـ إزمراهٝمؿ ؽمٙمٝمامن

 (.589( )أشمٛمقا فمٙمف( )يقٞمس028زمـ أيب داود احلٚمراوي اظمٌمي إهمْمس )ت ؽمٙمٝمامن

 (.595هم٣مواًل وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( )يقٞمس ( )فمٛمف شمالشم٥م، وىم٣من043زمـ أيب زيٛم٤م ايمًٌئل َمقٓهؿ اظمٌمي أزمق رزمٝمع )ت ؽمٙمٝمامن

 (.210زمـ أيب ص٣ميما اظمٌمي )يقٞمس ؽمٙمٝمامن

 (.044زمـ شم٣مزم٦م ايمقاؽمْمل اخلزاز ؾمٝمخ يمٙمْمػمي )ؿمػمي ؽمٙمٝمامن

 (.588زمـ مج٥م ايمٖمٜمٚمل اظمٌمي )يقٞمس ؽمٙمٝمامن

 (.447زمـ فم٣مزب إٞمِم٣مري )صمر  ػماءايمزمـ صمٜمؿ أزمق صمٜمؿ َمقلم  ؽمٙمٝمامن

 (.667زمـ ضمًـ ايمٗمزويٛمل )َمٌم  ؽمٙمٝمامن

 زمـ أيب أيقب اظمتٗمدم . زمـ َمٛمٜم٣مل ايمٔمْم٣مر ايمٌٌمي ايميير: هق ازمـ ضمًـ زمـ يزيد زمـ ضمًـ ؽمٙمٝمامن

 (.451زمـ أيب ايمٕمِمـ أزمق أمحد ايمٗمزاز اجلرصم٣مين ؽم٘مـ ايمري )ص٣مضم٤م ضمدي٧م َم٘مثر/ فمٛمف مج٣مفم٥م( )صمر  زمـ داود ؽمٙمٝمامن

 (.043زمـ أيب ٞمٌم ايمٗمقَمز ايمٌٕمدادي ؾمٝمخ يمٙمْمػمي )ؿمػمي زمـ داود ؽمٙمٝمامن

 (.590( )يقٞمس448زمـ أيقب ايمٌزار ايمٔمً٘مري)شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( )ت زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ داود ؽمٙمٝمامن

 (.650زمـ رؽمتؿ )َمٌم  ؽمٙمٝمامن

 زمـ زي٣مد ايمٖمراء هق اظمٌمي أيت. ؽمٙمٝمامن

 (.593( )جمٜمقل ضم٣مل( )يقٞمس007زمـ ٞمٔمٝمؿ احليَمل اظمٌمي )ت زمـ رزمٝمٔم٥م زمـ زي٣مد ؽمٙمٝمامن

 (.453صم٣مين )جمٜمقل ضم٣مل( )صمر زمـ ؽمٔمٝمد ايمداَمٕم٣مين اجلر ؽمٙمٝمامن

 (.680زمـ ؽمٔمٝمد اظمٌمي: )فمٙمامء  ؽمٙمٝمامن

 (.592( )يقٞمس694زمـ ؽمٙمامن ايمززم٣مدي أزمق رزمٝمع )ت ؽمٙمٝمامن

 (.211زمـ ؾمٗمل اظمٌمي )يقٞمس ؽمٙمٝمامن

 (.55زمـ صٜمٝم٤م ايمٗمرر ايمٔمْم٣مر )رومف/ ؽمٙمٝمامن

 (.648( )نمرزم٣مء/465زمـ فمٝمًك أٞمديمز )ت احلٚمٝمد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ فمٌد ؽمٙمٝمامن

 (.0/436اهلل ايمٌ٘م٣مئل )دفم٣مء  زمـ فمٌد ؽمٙمٝمامن

 (.047اظمٙمؽ ؾمٝمخ يمٙمْمػمي )ؿمػمي زمـ فمٌد ؽمٙمٝمامن
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ًٓ فمٛمد ايمٗمّم٣مة وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( )يقٞمساظمزمـ ٞمِمغم  ايمقاضمد زمـ فمٌد ؽمٙمٝمامن  (.216ٌمي )ىم٣من َمٗمٌق

 (.450زمـ فمقم اجلرصم٣مين )صمر  ؽمٙمٝمامن

 (.313ٔم٣ٌمد )َمٌم ايمزمـ فمقم  ؽمٙمٝمامن

 (.91( )رومف/639أزمق أيقب ايمرومل )ت  زمـ صٌٝما زمـ فمٚمر ؽمٙمٝمامن

 (.031زمـ جم٣ميمد ايمّمٌل )ؿمػمي ؽمٙمٝمامن

 (أطمػمٞم٣م فمٛمف مج٣مفم٥م وىم٣من َم٠مدزًم٣م دم صم٣مَمع همًْم٣مط َمٌم وم٣ميمف ازمـ يقٞمس) -يمٔمٙمف ايمٔم٣مَمري –اظمٌمي  زمـ َمٛمٗمقش  ؽمٙمٝمامن

 (.649)نمرزم٣مء/

 (.3/034( )ضم٣مسمؿ 4/0059 زمـ َمٝمنة إمحز ايم٘مقدم )شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم وايمٔمجقم وايمٛم٣ًمئل( )ضم٣ٌمن ؽمٙمٝمامن

 (.631( )نمرزم٣مء/621زمـ ضم٣مَمؾ اظمرى أزمق أيقب )ت زمـ َمٛمِمقر زمـ ٞمٌم ؽمٙمٝمامن

 (.456زمـ وردان صمرصم٣مين )صمر ؽمٙمٝمامن

 ( 001()ىمؼ 9/666ؽمامفم٥م زمـ أمحد زمٌمي ايمٗم٣م  ) ٓزمٟمس زمف وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل ( )طمط 

 ( 9/660ؽمامفم٥م زمـ مح٣مد زمـ فمٌٝمد اهلل إواين ) أضم٣مدي٧م َمًتٗمٝمٚم٥م ( )طمط 

 ( 3/463ؽمامفم٥م فمـ فمٚمرو زمـ َمرة ) وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ : أرى ضمديثف َمًتٗمٝمام( ) ضم٣مسمؿ 

 (.3/460()ضم٣مسمؿ620زمـ َمقؽمك ايمّمٌٔمل )ٓ زمٟمس زمف وم٣ميمف أزمق زرفم٥م()آصمري -زمتُمديد اظمٝمؿ –ؽّمامك 

 (.3/680ؽمامك ايمٝمامين )ضم٣مسمؿ

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من ؾمٝمخ٣مً هم٣مواًل 334)تؽمامك زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل اجلذاَمل ايمقافمظ أزمق ؽمٔمٝمد إٞمديمز 

 (.565صدووم٣ًم ذا رواي٥م..( )صف/

 ( 3/679ؽمامك زمـ شم٣مزم٦م زمـ ضم٣مرث آٞمِم٣مري ) صح٣ميب ( )ضم٣مسمؿ 

 (.9/668ؽمامك زمـ ضمجر أزمق ضمجر اخلراؽم٣مين )طمط

 ( 3/678ؽمامك زمـ طمرؾم٥م زمـ يمقذان أزمق دصم٣مٞم٥م ) صح٣ميب ( )ضم٣مسمؿ 

 ( 3/670ؿ ؽمامك زمـ ؽمٔمد إٞمِم٣مري ) صح٣ميب ( )ضم٣مسم

 ( 9/602ؽمامك زمـ فمٌد ايمِمٚمد زمـ ؽمالم أزمق وم٣مؽمؿ إٞمِم٣مري ) جمٜمقل ضم٣مل ()طمط 

 ( 3/680()ضم٣مسمؿ 2/362ؽمامك زمـ فمٌٝمد ايمٔمًٌك )ضم٤م 
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 (.2/362ؽمامك زمـ فمٚمران زمـ َمًٙمؿ )ضم٤م 

 (.3/679ؽمامك زمـ خمرَم٥م )ضم٣مسمؿ 

 (.3/681ؽمامك زمـ يزيد )ضم٣مسمؿ 

 (.630)نمرزم٣مء/( 011زمـ َم٣ميمؽ اخلقٓين أَمغم إٞمديمس )ت ؽمٚما

 (.3/431()ضم٤م3/055أو ؽمامك زمـ صمٔمقٞمف)ضم٣مسمؿ -ؽمٚمرة زمـ صمٔمقٞمف

 (.3/055()ضم٣مسمؿ 3/431ؽمٚمرة زمـ ؽمٝمًـ )جمٜمقل ضم٣مل()ضم٤م

 (.3/002ؽمٚمرة زمـ فمٌد اهلل ايمٗمغمواين )ؤمٖمف ازمـ فمٌد ايمػم()يم٣ًمن

 (.3/055ر زمـ ؽمٚمرة )صح٣ميب()ضم٣مسمؿزمصم٣م ؽمٚمرة وايمد

 (.3/402ؽمٚمٔم٣من اظمديٛمل أزمق حيل َمقلم أؽمٙمؿ )ضم٣مسمؿ

 (.866ؽمٚمٔم٣من زمـ زمحر أزمق فمقم ايمٔمً٘مري )واهـ()ك

 سمٗمدم ؽمٚمٔم٣من زمـ فمٝمًك: صقازمف : إؽمامفمٝمؾ

 (.3/402()ضم٣مسمؿ3/002ؽمٚمٔم٣من زمـ َم٣ميمؽ إؽمدي )وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: يمٝمس زم٣ميمٗمقي()يم٣ًمن

 (3/002( )يم٣ًمن، ووم٣مل احل٣مهمظ: ؾمٝمخ َمتٜمؿ زم٣ميمقوع)أيمِمٗم٦م زمف ٞمًخ٥م َم٘مذوزم٥م وم٣ميمف ايمذهٌل فمـ أٞمس ؽمٚمٔم٣من زمـ َمٜمدي

 .(٥544م/)حتٖم

 (.636زمـ ٞمِمغم )نمرزم٣مء/ ؽمٚمؽ َمقلم َمقؽمك

 (.9/443ؽمٚمٛمقن زمـ محزة ايمِمقدم )طمط

 (.3/400()ضم٣مسمؿ 2/344ؽمٚمغم أزمق فم٣مصؿ فمٛمف أزمق إضمقص )ضم٤م

 (.3/465ؽمٚمغم زمـ داود )وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: جمٜمقل()ضم٣مسمؿ 

 (.3/055()ضم٣مسمؿ 264ؽمٚمغم زمـ هم٣مسمؽ ىمقدم )يمف صح٥ٌم()فم٨م

 (.3/400()ضم٣مسمؿ3/432ؽمٚمغم زمـ َمٔم٣مذ زمٌمي )ضم٤م

 (.3/055ؽمٚمغم زمـ َمٔمغم زمـ يمقذان أزمق حمذوزه ايمٗمرر اظم٠مذن )صح٣ميب()ضم٣مسمؿ 

 (.3/432ؽمٚمغم زمـ ٞمِم٣مر )ضم٤م

 ( سمٗمدم دم ؽمٚمرة.3/055ؽمٚمغمة ايمًقاين وايمد صم٣مزمر زمـ ؽمٚمرة )صح٣ميب()ضم٣مسمؿ 
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 (.3/055فمـ ازمـ فم٣ٌمس )ضم٣مسمؿ -اطمتٙمػ دم اؽمؿ أزمٝمف -ؽمٚمغمة زمـ ٞمخػ

 (.3/407ضم٣مل()ضم٣مسمؿؽمٚمٝمط فمـ أٞمس )جمٜمقل 

 (.3/412()ضم٣مسمؿ4/436ؽمٚمٝمع احلٛمٖمل أزمق ص٣ميما ايمزي٣مت )جمٜمقل ضم٣مل()ضم٤م

 (.3/412()ضم٣مسمؿ3/430ؽمٚمٝمع ايمًٙمقرم أزمق ؽم٣ممل )ضم٤م

 (.3/412ؽمٚمٝمع زمـ أيب أَم٣مَم٥م )وم٣ميمف أزمقضم٣مسمؿ:جمٜمقل()ضم٣مسمؿ

 (.3/412ؽمٚمٝمع زمـ زاذان )وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: جمٜمقل()يم٣ًمن()ضم٣مسمؿ

 (.3/463ٜمقل()ضم٣مسمؿؽمٚمٝمٔم٥م ايم٘مقدم )وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: جم

 (.215زمـ زمحر ايمرفمٝمٛمل أزمق زم٘مر )يقٞمس زمـ حمٚمد ايمًٚمكم

 (.3/654ؽمٛم٣من أزمق اهلذيؾ زمٌمي فمـ أيب ايمٔم٣ميمٝم٥م)ضم٣مسمؿ

 (.694)فمٙمامء   ؽمٛم٣من إؽم٘مٛمدراين

 (.212احلٚمٝمد )يقٞمس زمـ فمٌد ايمرمحـ ؽمٛم٣من اظم٠مذن َمٌمي فمٛمف أزمق رصم٣مء فمٌد

 (.3/654ؽمٛم٣من زمـ أيب إؽمامفمٝمؾ احلٛمٖمل زمٌمي )ضم٣مسمؿ

 (.3/651()ضم٣مسمؿ4/078ؽمٛم٣من زمـ أيب ؽمٛم٣من زمـ حمض )صح٣ميب()ضم٤م

 (.3/007()يم٣ًمن3/447ؽمٛم٣من زمـ أيب َمٛمِمقر ؾم٣مَمل )ويٗم٣مل َمٛمٓمقر ( )وم٣ميمف احل٣مهمظ: جمٜمقل()ضم٤م

 (.9/603ؽمٛم٣من زمـ زمخؼمي اظمديٛمل )طمط

 (.3/654()ضم٣مسمؿ3/447ؽمٛم٣من زمـ صمرير ايمٔمٛمز )ضم٤م

 (.4/0026()ضم٣ٌمن3/653()ضم٣مسمؿ215()ومط8/699ؽمٛم٣من زمـ ضم٣مرث زمـ َمٌمف ايمٝم٣مَمل )فمٛمف مج٣مفم٥م()ضم٤م

 (.3/656ؽمٛم٣من زمـ ضمٌٝم٤م أزمق ضمٌٝم٤م ايمًٙمٚمل )وم٣مل أمحد: يمٝمس زمف زمٟمس()ضم٣مسمؿ

 (.3/650ؽمٛم٣من زمـ رزمٝمٔمف أزمق رزمٝمٔمف)وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: َمّمْمرب احلدي٧م( )ضم٣مسمؿ

 (.3/650)وشمٗمف ازمـ َمٔمكم()ضم٣مسمؿ-ويٗم٣مل ؽمٔمد زمـ ؽمٛم٣من -ؽمٛم٣من زمـ ؽمٔمد ايم٘مٛمدي

 (.3/650زمدري()ضم٣مسمؿ ؽمٛم٣من زمـ صٝمٖمل زمـ طمٛم٣ًمء )صح٣ميب

 (.754ؽمٛم٣من زمـ فمٌد اهلل إٞمِم٣مر )ذىمر/

 (.3/007()يم٣ًمن3/650ؽمٛم٣من زمـ فمٌد اهلل اجلٜمٛمل )صح٣ميب وم٣ميمف احل٣مهمظ()ضم٣مسمؿ
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 (.3/007ؽمٛم٣من زمـ ومٝمس زمـ ؽمٙمٚم٥م )يم٣ًمن

 ؽمٛم٣من زمـ وزمرة اجلٜمٛمل )صح٣ميب(.

 (.3/656ؽمٛم٣من فمـ ازمـ فم٣ٌمس )ضم٣مسمؿ

 (.3/654()ضم٣مسمؿ2/363)ضم٤مؽمٛم٣من َمقلم فمروة فمـ فمٚمر زمـ فمٌد ايمٔمزيز 

 (.0/432زمـ َمٓم٣مهر فمٛمف أزمق ىمري٤م )دفم٣مء  ؽمٛم٣من

 (.218ؽمٛمٌخ٦م ايمٖم٣مرد اظمٌمي )يقٞمس

 ( 3/00ؽمٛمحقن : اؽمٚمف فمٌد ايمًالم زمـ ؽمٔمٝمد يٟميت ) وهق ؤمٝمػ ( )يم٣ًمن 

 (.458اهلل ايمدزم٣مغ اجلرصم٣مين )فمٛمف مج٣مفم٥م( )صمر  زمـ صمٛمٝمد أزمق فمٌد ؽمٛمختقيف

 (.3/008)ؤمٖمف ايمدارومْمٛمل()يم٣ًمن (ؽمٛمد اظمٕمريب)ؽمٛمد زمـ حيٝمك 

 (.3/461()ضم٣مسمؿ3/451ؽمٛمدو أزمق أؽمقد )يمف صح٥ٌم()ضم٤م

 (.3/008ؽمٛمدي ايمقراق زمٕمدادي )رَم٣مه زم٣ميمقوع حلدي٧م:مح٣مد زمـ إؽمح٣مق()يم٣ًمن

 (.9/643(()طمط680ايمًٛمدي زمـ أزم٣من أزمق ٞمٌم ))ت

 (.3/408( )ضم٣مسمؿ3/008ؽمٛمدي زمـ أيب ه٣مرون )وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: جمٜمقل( )يم٣ًمن

 (.3/408()ضم٣مسمؿ2/347امس زمٌمي )جمٜمقل ضم٣مل()ضم٤مؽمٛمدي زمـ ؾم

 (.3/008()يم٣ًمن3/408ؽمٛمدي زمـ فمٌدويف ايمذهقم اظمروزي )وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: صدوق()ضم٣مسمؿ

 (.3/463()ضم٣مسمؿ8/413ؽمٛمف زمـ َمًٙمؿ ايمٌْمكم )وفمٛمف ؾمٔم٥ٌم()ضم٤م

 (3/496ؽمٛمٝمقزمف ايمرازي )ضم٣مسمؿ 

 ( 794ؽمٜمراب زمـ فمقم أزمق رصم٣مء ايمدراوردي ) خم٤م 

 (.3/062يمزهري )ٓ حيت٨م زمف وم٣ميمف ازمـ ضم٣ٌمن()يم٣ًمنؽمٜمؾ أزمق ضمريز فمـ ا

 (.3/062سمٗمدم()يم٣ًمن-يب زمٌمي فمـ زمالل زمـ أيب زمردة )جمٜمقل وهق ؽمٜمؾ زمـ فمْمٝم٥م اؽمٜمؾ إفمر

 (.3/612ؽمٜمؾ إفمٚمك ىمقدم فمـ فمٌد إفمعم )ضم٣مسمؿ

 (.548ؽمٜمؾ ايمؼمي٘مل )ٓ ئمرف وم٣ميمف احل٣مهمظ( )حتٖم٥م/

 (.3/612)ضم٣مسمؿيُمٌف أٞمف ؽمٙمٝمؿ ايمٖمٗمٝمٚمل ؽمٜمؾ ايمٖمٗمٝمٚمل أزمق ؽمقيف اظمٌمي )جمٜمقل ضم٣مل(
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 ( 785ؽمٜمؾ زمـ إزمراهٝمؿ زمـ أيب وم٣مؽمؿ أزمق وم٣مؽمؿ ايمًٌٔمل ) خم٤م 

 ( 774ؽمٜمؾ زمـ أيب ضمًـ زمـ أمحد زمـ ضمًـ أزمق ؿمٝم٤م اهلٚمداين ) وشمٗمف ايمٖم٣مرد ( )خم٤م 

 .ؽمٜمؾ زمـ أيب ؽمٜمؾ احلٛم٣مط: هق ازمـ زٞمجٙمف

 ؽمٜمؾ زمـ أيب ؽمٜمؾ ايمِمٔمٙمقىمل: هق ازمـ حمٚمد زمـ ؽمٙمٝمامن.

 أيب ؽمٜمؾ ايمٛمٝم٣ًمزمقري: هق ازمـ حمٚمد زمـ ؽمٙمٝمامن ايمِمٔمٙمقىمل. ؽمٜمؾ زمـ

 (.3/099ؽمٜمؾ زمـ أيب ؽمٜمؾ فمـ أَمف )جمٜمقل ضم٣مل()ضم٣مسمؿ

 (.3/060ؽمٜمؾ زمـ أيب صدوم٥م: هق صدوم٥م زمـ أيب ؽمٜمؾ )يم٣ًمن

 (.3/063أو ؽمٜمٝمؾ)َمٛم٘مر احلدي٧م وم٣ميمف ايمٌخ٣مري ونمغمه()يم٣ًمن –ؽمٜمؾ زمـ أيب همرومد 

 (.3/009()يم٣ًمن445ؽمٜمؾ زمـ أمحد ايمدي٣ٌمصمل )ىمذزمف إزهري()ت

 ( 791ؽمٜمؾ زمـ أمحد زمـ أيب أمحد زمـ َمتقه أزمق أمحد اظمروايمروذي ) خم٤م 

 (.382( )إرؾم٣مد/9/009ؽمٜمؾ زمـ أمحد زمـ أيب ؽمٜمؾ زمـ فمثامن زمـ خمٙمد أزمق فم٣ٌمس ايمقاؽمْمل )وشمٗمف اخلْمٝم٤م( )طمط

 (.9/060()طمط422ؽمٜمؾ زمـ أمحد زمـ ؽمٜمؾ أزمق هي )ت

 (.402( )ٞمٝم٣ًمزمقر/451اظمذىمر )تؽمٜمؾ زمـ أمحد زمـ ؽمٜمؾ ايمزيقٞمدي أزمق ؽمٔمٝمد 

( )ضمدث فمٛمف وم٣مؽمؿ زمـ إزمراهٝمؿ اخلزرصمل ووم٣مل: 310)ت -ازمـ دراج -ؽمٜمؾ زمـ أمحد زمـ ؽمٜمؾ ايمٙمخٚمل أزمق وم٣مؽمؿ ايمٗمرؿمٌل

 (.566ىم٣من َمـ طمٝم٣مر اظمًٙمٚمكم(. )صف/

 (،739ؽمٜمؾ زمـ أمحد زمـ فم٣ٌمس إهبري )ذىمر

 (773ؽمٜمؾ زمـ أمحد زمـ فم٣ٌمس ايم٘مرازمٝمز ) خم٤م 

 (.9/060فمٌد اهلل زمـ ؽمٜمؾ أزمق حمٚمد ايمدي٣ٌمصمل )سم٣ميمػ()طمطؽمٜمؾ زمـ أمحد زمـ 

 (.9/061ؽمٜمؾ زمـ أمحد زمـ فمثامن أزمق محٝمد ايمْمػمي )جمٜمقل ضم٣مل()طمط

 .ؽمٌؼ دم ازمـ أمحد زمـ أيب ؽمٜمؾؽمٜمؾ زمـ أمحد زمـ فمثامن زمـ خمٙمد أزمق فم٣ٌمس ايمقاؽمْمل 

 ( 787محد زمـ فمقم زمـ أمحد أزمق همتا إرنمٝم٣مين ) خم٤م أؽمٜمؾ زمـ 

 (.9/061همّمؾ أزمق أمحد اظم٘مل )طمطؽمٜمؾ زمـ أمحد زمـ 

 ( 776ؽمٜمؾ زمـ أمحد زمـ حمٚمد أزمق ؿمٝم٤م ايمناج ) خم٤م 
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 ( 775ؽمٜمؾ زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ ضم٣مَمد أزمق فمٌٝمد ايمْمقد ) خم٤م 

 (.697( )ؽمٜمؿ3/009()يم٣ًمن405ؽمٜمؾ زمـ إدريس )ؤمٖمف ايمدارومْمٛمل()ت

 ؽمٜمؾ زمـ إؽمامفمٝمؾ ايمٗم٣م : هق ا زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ ؽمٜمؾ اجلقهري / شمٗم٥م.

 (.212( )ومط9/060زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ ؽمٜمؾ أزمق ص٣ميما اجلقهري ايمْمرؽمقد )وشمٗمف اخلْمٝم٤م()طمطؽمٜمؾ 

 ( 783ؽمٜمؾ زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ حمٚمد زمـ ضمًكم أزمق ؿمٝم٤م ايمًٌْم٣مَمل )خم٤م 

 (.3/093ؽمٜمؾ زمـ زمحر ايمٔمً٘مري ويٗم٣مل ايمً٘مري )صدوق وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ

 (.3/093ؽمٜمؾ زمـ زمٝمّم٣مء )صح٣ميب()ضم٣مسمؿ

 (.3/095ف أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿؽمٜمؾ زمـ شمٔمٙم٥ٌم )جمٜمقل وم٣ميم

 ( 789ؽمٜمؾ زمـ صم٣مَمع زمـ أمحد زمـ ضمًكم أزمق َمٛمِمقر ايمِمغمدم ) خم٤م 

 (.3/400ؽمٜمؾ زمـ ضم٣مرشم٥م إٞمِم٣مري )ضم٤م

 (.8/696ؽمٜمؾ زمـ ضمٌٝم٤م إٞمِم٣مري )ضم٤م

 (.3/095()ضم٣مسمؿ 3/009ؽمٜمؾ زمـ ضمزن زمـ ٞم٣ٌمسمف إؽمدي )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()يم٣ًمن

 (.3/097ؽمٜمؾ زمـ ضم٣ًمم زمـ َمِمؽ إزدي )ضم٣مسمؿ

 (.3/097()ضم٣مسمؿ750ؽمٜمؾ زمـ ضم٣ًمن ايمٌٌمي : وهق ازمـ أيب طمدويف )ىم٣من َمـ احلٖم٣مظ/ وم٣ميمف ازمـ أيب ضم٣مسمؿ()ذىمر

 ( 772ؽمٜمؾ زمـ ضمًكم زمـ حمٚمد زمـ امحد أزمق فمثامن ايمُمٔمري ) خم٤م 

 (.3/095ؽمٜمؾ زمـ ضمِمكم زمـ َمًٙمؿ ايم٣ٌمهقم )وشمٗمف ازمـ َمٔمكم()ضم٣مسمؿ

 (.8/696ؽمٜمؾ زمـ ضمٙمٝمٚم٥م اخلزافمل )ضم٤م

 (.3/061إزدي )وم٣مل ازمـ َمٔمكم َم٣م أفمرهمف، ووم٣مل ازمـ فمدي: يمٝمس هق زمٚمٔمروف()يم٣ًمنؽمٜمؾ زمـ مح٣مد 

 (.3/097ؽمٜمؾ زمـ طم٣مرصم٥م زمـ ري٣من ايمنطمز )صدوق وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ

 (.3/061ؽمٜمؾ زمـ طم٣موم٣من فمـ صمٔمٖمر ايمِم٣مدق همذىمر ضمديث٣ًم زم٣مؿمالً ُ )يم٣ًمن

 (.8/694()ضم٤م3/061ؽمٜمؾ زمـ طمالد اظمٗمرئ )وم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن: يٕمرب()يم٣ًمن

 (.8/694ؽمٜمؾ زمـ ديمٝمؿ أزمق زممم )ضم٤م

 (.3/097ؽمٜمؾ زمـ ديزويف أزمق ؽمٔمٝمد ايمرازي )وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ:شمٗم٥م صدوق()ضم٣مسمؿ
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 (.3/061ؽمٜمؾ زمـ رصم٣مء )وم٣مل ايمدارومْمٛمل: يٛمٖمرد فمـ ايمثٗم٣مت زمٟمضم٣مدي٧م()يم٣ًمن

 ؽمٜمؾ زمـ زي٣مد أزمق فمقم ايمٗمْم٣من اؽمؿ صمده َمًٙمؿ.

 (.3/060()يم٣ًمن8/689ؽمٜمؾ زمـ زي٣مد احل٣مرشمل )رزمام أطمْمٟم وم٣ميمف ازمـ ضم٣ٌمن()ضم٤م

 (.3/061()يم٣ًمن3/097ؽمٜمؾ زمـ زي٣مد ايمْمح٣من أزمق زي٣مد روى فمٛمف أمحد زمـ ضمٛمٌؾ ونمغمه )ضم٣مسمؿ

 (.3/061ؽمٜمؾ زمـ زي٣مد زمـ َمًٙمؿ ايمٗمْم٣من )سم٘مٙمٚمقا همٝمف وَم٣م رأي٦م إٓ طمغمًا / وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )يم٣ًمن

 (.3/098ؽمٜمؾ زمـ ؽمػمة )فمده ازمـ َمديٛمل َمـ ايمثٗم٣مت()ضم٣مسمؿ

ر زمٌمي )ذه٤م ضمديثف وم٣ميمف ازمـ َمديٛمل ووم٣مل أمحد وايمٖمالس: سمرك ضمديثف ووم٣مل ازمـ فمدي: ؽمقد ايمٗمرإؽمٜمؾ زمـ ؽمٙمٝمامن 

 (.3/098()ضم٣مسمؿ3/060يروي فمـ ؾمٔم٥ٌم ايمٌقاؿمٝمؾ()يم٣ًمن

 (.3/099()ضم٣مسمؿ3/060ؽمٜمؾ زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ فمٚمران زمـ وه٤م )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()يم٣ًمن

 (.3/099ؽمٜمؾ زمـ ؽمٜمؾ فمٛمف ؽمٔمٝمد زمـ ضم٣ًمن )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ

 (.9/008ؽمٜمؾ زمـ ؽمقريـ اظمدائٛمل )طمط

 (.863ؽمٜمؾ زمـ ؾم٣مذان ايم٣ٌمهقم ايمٌخ٣مري )ك

 (.3/099ؽمٜمؾ زمـ ؾمٔمٝم٤م ايمٛمٜمٚمل )جمٜمقل ضم٣مل()ضم٣مسمؿ

 (.3/060ؽمٜمؾ زمـ صخر )وم٣مل ايمذهٌل: ٓ ئمرف()يم٣ًمن

 (.3/099()ضم٣مسمؿ2/312ؽمٜمؾ زمـ صدوم٥م ايمٗمرر )ضم٤م

 (.8/694ؽمٜمؾ زمـ فم٣مصؿ )ضم٤م

 (.3/066ذزمف أزمق ضم٣مسمؿ وم٣مل: يٖمتٔمؾ إضم٣مدي٧م()يم٣ًمنؽمٜمؾ زمـ فم٣مَمر أزمق فم٣مَمر ايمٌجقم )ىم

 .(547)حتٖم٥م/ (3/066يٟميت )يم٣ًمن -( ويٗم٣مل اؽمؿ أزمٝمف فمامر، ووم٣مل احل٣مهمظ: ؽم٣مومطؽمٜمؾ زمـ فم٣مَمر ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ىمذزمف احل٣مىمؿ

 .(545)حتٖم٥م/ (27()ذيؾ، واحل٣مهمظؽمٜمؾ زمـ فم٣ٌمس ايمؼمَمذي )َمؼموك وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل

 (.3/614هٝمثؿ ايمًٛمدي( )ضم٣مسمؿؽمٜمؾ زمـ فمٌد ايمرمحـ ايمراز ي )أزمق 

 (.3/614ؽمٜمؾ زمـ فمٌد ايمٕمٖم٣مر احلراين أزمق فمٚمر ايمٗمرر )ؾمٝمخ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ

 ( 788ؽمٜمؾ زمـ فمٌد اهلل أزمق َمٛمِمقر ايمْمقد ) خم٤م 

 (.04/441()ؽمغم865()ك751()ذىمر684ؽمٜمؾ زمـ فمٌد اهلل ايمتًؼمي أزمق حمٚمد ايمِمقدم ايمزاهد )ت
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 . يدةفمٌد اهلل زمـ زمر ازمـ ؽمٜمؾ زمـ فمٌد اهلل اظمروزي هق

 .(542)حتٖم٥م/ (3/066()يم٣ًمن، ووم٣مل احل٣مهمظ: سم٘مٙمؿ همٝمفؽمٜمؾ زمـ فمٌد اهلل زمـ زمريدة اظمروزي )َمٛم٘مر احلدي٧م وم٣ميمف ازمـ ضم٣ٌمن

 (.9/066ؽمٜمؾ زمـ فمٌد اهلل زمـ داود زمـ ؽمٙمٝمامن أزمق ٞمٌم ايمٌخ٣مري )طمط

 (.3/611ؽمٜمؾ زمـ فمٌد اهلل زمـ ؽم٣مفمدة )يمف صح٥ٌم()ضم٣مسمؿ

 (.737()ذىمر4/630()أصٌٜم٣من 04/444رطم٣من أزمق ـم٣مهر اظمديٛمل ايمٔم٣مزمد )وشمٗمف ايمذهٌل()ؽمغمؽمٜمؾ زمـ فمٌد اهلل زمـ هم

 (771ؽمٜمؾ زمـ فمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل أزمق حيٝمك ايمديٛم٣مري ) وشمٗمف ايمٖم٣مرد () خم٤م 

 (.3/610ؽمٜمؾ زمـ فمٌد اظم٠مَمـ زمـ حيٝمك زمـ أيب ىمثغم)ضم٣مسمؿ

 (.3/610ؽمٜمؾ زمـ فمتٝمؽ زمـ ٞمٔمامن )صح٣ميب زمدري()ضم٣مسمؿ

 (.407ؾ زمـ فمثامن زمـ حمٚمد زمـ ؽمٜمؾ أزمق حمٚمد ايمٌخ٣مري )ٞمٝم٣ًمزمقر/ؽمٜم

 (.3/616ؽمٜمؾ زمـ فمجالن ايم٣ٌمهقم )ضم٣مسمؿ

 (.3/064ؽمٜمؾ زمـ فمْمٝم٥م إفمر أيب )َمٛم٘مر ايمرواي٥م وم٣ميمف ازمـ ؿم٣مهر()يم٣ًمن

 (.3/616ؽمٜمؾ زمـ فمٗمٝمؾ إٞمِم٣مري )وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: صدوق()ضم٣مسمؿ

 (.3/614()ضم٣مسمؿ8/621ؽمٜمؾ زمـ فمقم اظمروزي ايمزاهد )ضم٤م

 ( 782ؽمٜمؾ زمـ فمقم زمـ ؽمٜمؾ ايمناصمل ) خم٤م 

 (.9/008()ؿمٔمٛمقا همٝمف()طمط687ؽمٜمؾ زمـ فمقم زمـ ؽمٜمؾ زمـ فمٝمًك أزمق فمقم ايمدوري )ت

 ( 778ؽمٜمؾ زمـ فمقم زمـ فمٌد اهلل ايمٛم٣مصحل ) وشمٗمف ايمٖم٣مرد ( ) خم٤م 

 (.3/064ؽمٜمؾ زمـ فمقم فمـ فمقم زمـ صمٔمد )َمتٜمؿ زم٣ميم٘مذب وم٣ميمف أزمق َمزاضمؿ()يم٣ًمن

 (.04/46()ؽمغم3/064سمٗمدم()يم٣ًمن -)َمؼموك وهق ازمـ فم٣مَمر  ؽمٜمؾ زمـ فمامر ايمٛمٝم٣ًمزمقري

 ( 786ؽمٜمؾ زمـ فمٚمر زمـ حمٚمد زمـ ضمًكم أزمق فمٚمر ايمًٌْم٣مَمل ) خم٤م 

 (.3/611ؽمٜمؾ زمـ فمٚمرو زمـ فمٌد ؾمٚمس )صح٣ميب()ضم٣مسمؿ

 (.3/063()يم٣ًمن8/694ؽمٜمؾ زمـ همّمؾ ايمًجزي أو ايمًجًت٣مين )ضم٤م

 (.3/612()ضم٣مسمؿ3/065نؽمٜمؾ زمـ همالن ايمٖمزاري فمـ أزمٝمف )وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: جمٜمقل()يم٣ًم

 (.3/063ؽمٜمؾ زمـ ومريـ فمـ ازمـ أيب ذئ٤م )َمٛم٘مر احلدي٧م وم٣ميمف ازمـ فمدي وىمذزمف إزدي()يم٣ًمن



865 
 

 (.3/614ؽمٜمؾ زمـ ومٝمس زمـ ىمٔم٤م إٞمِم٣مري )ضم٣مسمؿ

 (.4/071ؽمٜمؾ زمـ َم٣ميمؽ إٞمِم٣مري )ضم٤م

 (.8/693()ضم٤م868ؽمٜمؾ زمـ َمتقىمؾ زمـ ضمجر أزمق فمِمٚم٥م ايمٌخ٣مري )جمٜمقل ضم٣مل()ك

 ايمِمٔمٙمقىمل: اؽمؿ صمده: ؽمٙمٝمامن زمـ حمٚمد.ؽمٜمؾ زمـ حمٚمد 

 ( 728محد ايمِمٖم٣مر )خم٤م أؽمٜمؾ زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ ؽمٜمؾ أزمق 

 ( 729ؽمٜمؾ زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ فمقم أزمق هُم٣مم اظمروزي ) وشمٗمف ايمٖم٣مرد () خم٤م 

 (.738()ذىمر682ؽمٜمؾ زمـ حمٚمد زمـ أزهر أزمق ؿم٣مهر )ت

هـ( )وم٣مل ايمٌٝمٜمٗمل: اإلَم٣مم 313ٝم٣ًمزمقري ايمٔمجقم ايمُم٣مهمٔمل )تأزمق ؿمٝم٤م ايمِمٔمٙمقىمل ايمٛم يـ حمٚمد ؽمٜمؾ زمـ حمٚمد زمـ ؽمٙمٝمامن

ايمُمٝمخ.. ووم٣مل ايمذهٌل: ايمٔمالَم٥م ؾمٝمخ ايمُم٣مهمٔمٝم٥م زمخراؽم٣من اإلَم٣مم، ووم٣مل احل٣مىمؿ: هق َمـ أٞمٓمر َمـ رأيٛم٣م خترج زمف مج٣مفم٥م وضمدث 

( ٣24مف/وأَمعم، ووم٣مل ايمًٚمٔم٣مين: َمٖمتل ٞمٝم٣ًمزمقر وازمـ َمٖمتٝمٜم٣م اٞمتٜم٦م إيمٝمف رئ٣مؽم٥م أصح٣مب احلدي٧م زمٔمد وايمده..( )إحت

 (.07/617()ؽمغم8/23( )إٞم٣ًمب4/076( )ؾمذرات6/645( )وهمٝم٣مت إفمٝم٣من02/9)ايمقادم

 ( 770ؽمٜمؾ زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ حمٚمد أزمق وم٣مؽمؿ إصٌٜم٣مين ) وشمٗمف ايمٖم٣مرد ( )خم٤م 

 ( 04/502()ؽمغم 3/065ؽمٜمؾ زمـ حمٚمد زمـ فمقم أزمق زم٘مر إٞمِم٣مري ) يمٝمٛمف ازمـ فمدي ( ) يم٣ًمن 

 ( 777ٚمد أزمق حمٚمد ايمناج ) خم٤م ؽمٜمؾ زمـ حمٚمد زمـ حم

 ( 780ؽمٜمؾ زمـ حمٚمد زمـ َمٔمروف أزمق ٞمٌم ايمُم٣مذي٣مصمل ) خم٤م 

 (.3/613()ضم٣مسمؿ9/005ؽمٜمؾ زمـ حمٚمقد أزمق هي )جمٜمقل ضم٣مل()طمط

 (.387ؽمٜمؾ زمـ َمردويف زمـ فمٝمًك أزمق حمٚمد ايمٖم٣مرض إهقازي )جمٜمقل ضم٣مل( )إرؾم٣مد/

 (.3/613()ضم٣مسمؿ8/689ؽمٜمؾ زمـ َمزاضمؿ أزمق وه٤م اظمروزي )ضم٤م

 (.201()ومط9/003ؽمٜمؾ زمـ َمٕمغمة أزمق فمقم ايمٌزار )جمٜمقل ضم٣مل()طمط

 (.245ؽمٜمؾ زمـ َمٛمج٣مب ايم٘مقدم )وشمٗمف ايمٔمجقم()فم٨م

 (.869()ك8/008()طمط670ؽمٜمؾ زمـ َمٜمران زمـ ؽمٜمؾ أزمق زممم ايمدوم٣مق )شمٗمف()ت

 (.388)فمٛمف مج٣مفم٥م( )إرؾم٣مد/ -ؾمغمان -ايمراَمٜمرَمزي -ويٗم٣مل: أزمق فمٚمرو -ؽمٜمؾ زمـ َمقؽمك زمـ زمخؼمي أزمق فمٌٝمداهلل

 (.9/002ؽمٜمؾ زمـ ٞمٌم زمـ إزمراهٝمؿ أزمق حمٚمد اظمِمٌخل )وشمٗمف ازمـ َمٔمكم()طمط
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 (.8/690ؽمٜمؾ زمـ ووم٣مص زمـ هيع )ضم٤م

 -سمٗمدم -ؽمٜمؾ زمـ وه٤م زمـ رزمٝمٔم٥م )صح٣ميب( وهق ازمـ زمٝمّم٣مء

 (.9/009ؽمٜمؾ زمـ حيٝمك أزمق هي احلداد )روى فمٛمف مج٣مفم٥م()طمط

 (.3/615ؽمٜمؾ زمـ حيٝمك زمـ حمٚمد )ضم٣مسمؿ

 (.3/615()ضم٣مسمؿ3/065صمٛمدب )وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: جمٜمقل( )يم٣ًمنؽمٜمؾ زمـ يزيد زمـ أيب 

 (.3/065ؽمٜمؾ زمـ يقؽمػ زمـ ؽمٜمؾ زمـ َم٣ميمؽ إٞمِم٣مري )جمٜمقل ضم٣مل()يم٣ًمن

 (.3/062رهمف وم٣ميمف ازمـ ضم٣ٌمن()يم٣ًمنفمؽمٜمؾ فمٛمف ؾمداد زمـ ه٣مد )يم٦ًم أ

 (.3/615ؽمٜمؾ ىمقدم فمـ ؾمداد )ضم٣مسمؿ 

 .زمـ فمثامن ايمقاؽمْمل زمـ أيب ؽمٜمؾ: هق ازمـ أمحد ؽمٜمؾ

 (.4/0025( )ضم٣ٌمن 9/009زمـ فمثامن أزمق فم٣ٌمس ايمقاؽمْمل )شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )طمط  أمحدزمـ  ؽمٜمؾ

 (.0016زمـ دهٗم٣من اإلؽمؼمازم٣مذي )صمر  ؽمٜمؾ

 (.219زمـ ؽمٔمد ايمٕمْمٝمٖمل َمقٓهؿ أزمق أزهر َمٌمي )يقٞمس ؽمٜمؾ

 (.452ايمرمحـ اجلرصم٣مين )صمر  زمـ فمٌد ؽمٜمؾ

 (.201ايمرمحـ ايمزودم ايمِمٝمٗمؾ )يقٞمس زمـ فمٌد ؽمٜمؾ

 (.633ايمرمحـ أٞمديمز)نمرزم٣مء/ زمـ فمٌد ؽمٜمؾ

 (.455زمـ حمٚمد اجلرصم٣مين )جمٜمقل ضم٣مل( )صمر  ايم٘مريؿ زمـ فمٌد ؽمٜمؾ

 (.200زمـ ؽمحغم أزمق َمروان اظمٔم٣مهمري )يقٞمس زمـ َمػمح زمـ فمٙمٗمٚم٥م ؽمٜمؾ

 (.0014زمـ همّمؾ اظم٣ًمئقم اإلؽمؼمازم٣مذي )صمر  ؽمٜمؾ

 (.2/312( ) ضم٤م 4/0028زمـ طم٣مزم )ضم٣ٌمن  زمـ أيب ضمثٚم٥م فمٛمف حمٚمد زمـ حمٚمد ؽمٜمؾ

 (.034زمـ َمقؽمك ايمٌزار ايمرازي )جمٜمقل ضم٣مل( )ؿمػمي ؽمٜمؾ

 (.204( )يقٞمس058احلٚمٝمد أزمق أزهر َمٌمي )ت زمـ يًع زمـ فمٌد ؽمٜمؾ

 (.3/690ؽمٜمؿ ايمٖمرائيض )وشمٗمف ازمـ َمٔمكم()ضم٣مسمؿ 

 (.3/062()يم٣ًمن3/690ؽمٜمؿ زمـ ضمِمكم )ٓ يدري َمـ هق وم٣ميمف ايمٌخ٣مري()ضم٣مسمؿ 



867 
 

 (.2/341ؽمٜمؿ زمـ ؾمٖمٝمؼ )ضم٤م

 (.3/690()ضم٣مسمؿ٤2/341مؽمٜمؿ زمـ يزيد احلٚمراوي )ضم

 (.3/690ؽمٜمؿ َمقلم زمٛمل ؽمٙمٝمؿ )جمٜمقل ضم٣مل()ضم٣مسمؿ 

 (.3/639ؽمٜمٝمؾ ايمٗمرر وفمٛمف ؾمٔم٥ٌم )ضم٣مسمؿ

 (.3/651()ضم٣مسمؿ3/062ؽمٜمٝمؾ زمـ إزمراهٝمؿ احل٣ًمين اجل٣مرودي أزمق طمْم٣مب )خيْمئ وخي٣ميمػ وم٣ميمف ازمـ ضم٣ٌمن()يم٣ًمن

 (.9/666ؽمٜمٝمؾ زمـ إزمراهٝمؿ اظمروزي )طمط

 (.3/338()ضم٣مسمؿ 2/308ٜمقل ضم٣مل()ضم٤مؽمٜمٝمؾ زمـ أيب صمٔمد أزمق إضمدل )جم

 (.3/434ؽمٜمٝمؾ زمـ أيب صمٛمدل )ضم٤م

 (.3/068ؽمٜمٝمؾ زمـ أيب زهمر )جمٜمقل( )يم٣ًمن

 (.2/309()ضم٤م840ؽمٜمٝمؾ زمـ أيب ؽمٜمٝمؾ اظمدين ايمتٚمٝمٚمل )جمٜمقل ضم٣مل()ك

 (.3/068()يم٣ًمن3/638سمٗمدم()ضم٣مسمؿ -ؽمٜمٝمؾ زمـ أيب همرومد )جمٜمقل َمٛم٘مر احلدي٧م وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()ويٗم٣مل اؽمٚمف ؽمٜمؾ

 (.3/651()ضم٣مسمؿ3/067زمـ زمٝم٣من ايمروم٣مر أزمق ؽمٜمؾ )وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: رضب ايمٖمالس فمؾ ضمدي٧م()يم٣ًمن ؽمٜمٝمؾ

 (.3/635()ضم٣مسمؿ اً َم٘مػم -ؽمٜمٝمؾ زمـ زمٝمّم٣مء ايمٗمرر )صح٣ميب()سمٗمدم دم ؽمٜمؾ

 (.203()يقٞمس3/338()ضم٣مسمؿ0392ؽمٜمٝمؾ زمـ ضم٣ًمن ايم٘مٙمٌل أزمق ايمًحامء َمٌمي )فمٛمف مج٣مفم٥م()آصمري

 (.3/632ؽمٜمٝمؾ زمـ ضمٛمٓمٙم٥م ايمٔمٌُمٚمل )ضم٣مسمؿ 

، ووم٣مل أزمق داود: يمٝمس زمًمء، وٞمًٌف احل٣مهمظ إلم )ىمذزمف ازمـ َمٔمكم ايمقاؽمْمل ؽمٜمٝمؾ زمـ ذىمقان اظم٘مل أزمق ايمًٛمدي

 .(549)حتٖم٥م/ (3/067()يم٣ًمنايم٘مذب

 (.3/635ؽمٜمٝمؾ زمـ راهمع زمـ أيب فمٚمر )ضم٣مسمؿ 

 ( 792يب ؽمٜمؾ زمـ زممم أزمق همّمؾ اإلؽمٖمرايٛمل ) َمُمٜمقر ( )خم٤م أؽمٜمٝمؾ زمـ ؽمٜمؾ زمـ 

 (.3/460()ضم٣مسمؿ200)ومطؽمٜمٝمؾ زمـ ؽمقرة 

 (.3/638ؽمٜمٝمؾ زمـ صػمة ايمٔمجقم ايمٌٌمي )شمٗم٥م وم٣ميمف أمحد()ضم٣مسمؿ 

 (.3/433ؽمٜمٝمؾ زمـ فم٣مصؿ ايمٖمٝمًٚمل )ضم٤م

 (.3/635ؽمٜمٝمؾ زمـ فم٣مَمر زمـ ؽمٔمد إٞمِم٣مري )صح٣ميب()ضم٣مسمؿ 
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 (.3/651ؽمٜمٝمؾ زمـ فمٌد ايمرمحـ ايمٔم٘مل )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ

 (.٣3/632مسمؿ( )ضم٣مسمؿ ؽمٜمٝمؾ زمـ فمجالن ايم٣ٌمهقم )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم

 (.3/635ؽمٜمٝمؾ زمـ فمٚمرو اظم٘مل )صح٣ميب()ضم٣مسمؿ

 (3/632()ضم٣مسمؿ4/070ؽمٜمٝمؾ زمـ فمٚمرو زمـ فمٌد ؾمٚمس ايمره٣مؿمل )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٤م

 (.3/639ؽمٜمٝمؾ زمـ فمٚمرو فمـ أزمٝمف )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ

 (.3/068ؽمٜمٝمؾ زمـ فمٚمغم فمـ أزمٝمف ويٗم٣مل ازمـ فمٚمر )جمٜمقٓن()يم٣ًمن

 (.3/639()ضم٣مسمؿ9/666ايمٗمْم٣من ايمٌٕمدادي )طمط ؽمٜمٝمؾ زمـ ىمثغم

 (.3/639ؽمٜمٝمؾ زمـ َمٝمنة ايمرَمقم أزمق ؽمٖمٝم٣من ايمٖمٙمًْمٝمٛمل )َم٣م زمف زمٟمس وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ

 (.3/434ؽمٜمٝمؾ زمـ هرَمز )ضم٤م

 ـ زمٝمّم٣مء.زم( وسمٗمدم دم ؽمٜمؾ 0/483ؽمٜمٝمؾ زمـ وه٤م أزمق َمقؽمك ازمـ زمٝمّم٣مء )صح٣ميب()ؽمغم

 ( .3/639ؽمٜمٝمؾ فمـ ضمًـ )جمٜمقل ضم٣مل()ضم٣مسمؿ

 (.424زمـ ؿمٙمح٥م )َمٌم  ؽمٜمٝمؾ

 ( 3/044ؽمق يد زمـ فمٌد اهلل فمـ َم٣ميمؽ ) جمٜمقل وم٣ميمف ايمدار ومْمٛمل ( )يم٣ًمن 

 ( 414/ 3ؽمقاد زمـ فمٚمرو ايمٗم٣مري إٞمِم٣مري )صح٣ميب ( )ضم٣مسمؿ 

 (3/414ؽمقاد زمـ نمزي٥م زمـ وه٤م أٞمِم٣مري ) صح٣ميب ( )ضم٣مسمؿ 

 ( 3/414ؽمقاد زمـ وم٣مرب إزدي ) وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ:يمف صحٌف ( )ضم٣مسمؿ 

 ( 3/416ؽمقاد زمـ يزيد شمٔمٙم٥ٌم إٞمِم٣مري ) صح٣ميب ( )ضم٣مسمؿ 

 (.688زمـ أيب هح: )فمٙمامء  زمـ أؽمقد زمـ ؽمقاد زمـ فمٚمرو زمـ حمٚمد ؽمقاد

 ( 3/694ؽمقادة ايمتٛمقطمل فمٛمف صٖمقان زمـ فمٚمرو ) ضم٣مسمؿ 

 ( 3/693ؽمقادة ايمرومل فمـ أيب ضمًكم احلٚمغمي ) ضم٣مسمؿ 

 ( 3/694( )ضم٣مسمؿ 2/369ؽمقادة زمـ أيب فم٣ميمٝم٥م ايمٗمْمٔمل ) جمٜمقل ضم٣مل ( )ضم٤م 

 (.531)حتٖم٥م/( 3/693( ) ضم٣مسمؿ 3/069) جمٜمقل وم٣ميمف ايمٔمٗمٝمقم وأزمق ضم٣مسمؿ ( )يم٣ًمن  ايم٘مقدم ؽمقادة زمـ إؽمامفمٝمؾ

 ( 3/693ؽمقادة زمـ ضم٘مؿ ايم٘مٛمدي ) ضم٣مسمؿ 
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 ( 3/693ؽمقادة زمـ ضمٝم٣من ايمًٔمدي ) شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم ( )ضم٣مسمؿ 

 ( 3/696ؽمقادة زمـ رزمٝمع اجلرَمل ) وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ:يمف صحٌف ( )ضم٣مسمؿ 

 ( 3/694( ) ضم٣مسمؿ 2/369ؽمقادة زمـ ص٣ٌمح ايم٘مٛمدي ) ضم٤م 

 ( 3/069ؽمقادة زمـ فمقم أزمق ضمِمكم ايم٘مقدم ) ؤمٖمف ايمدار ومْمٛمل ( هق إمحز)يم٣ًمن 

  .(3/069( )يم٣ًمن 3/693()ضم٣مسمؿ 9/644ؽمقادة زمـ فمقم زمـ صم٣مزمر زمـ ؽمقادة إمحًك ) ؤمٖمف ايمدار ومْمٛمل ( )طمط 

 ( 3/694()ضم٣مسمؿ 2/368ؽمقادة زمـ َمًٔمقد زمـ ؽمٜمؾ ) ضم٤م 

 ( 3/694ؽمقادة زمـ حيٝمك زمـ طم٣ميمد اظمٌمي أزمق فمٌد اهلل ) ؾمٝمخ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( )ضم٣مسمؿ 

 ( 3/671()ضم٣مسمؿ 3/447ؽمقار اجلرَمل فمـ َم٣ميمؽ زمـ ضمقيرت ونمغمه ) جمٜمقل ضم٣مل ( )ضم٤م 

 ( 3/046ؽمقار ايمُم٣مَمل فمـ َمراون زمـ َمٔم٣موي٥م ) جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( )يم٣ًمن 

 ( 6/670( )ضم٣مسمؿ 2/364ؽمقار ايمُمٗمري فمـ ومداَم٥م ) ضم٤م 

 ( 3/670()ضم٣مسمؿ 2/364ؽمقار ايم٘مٛمدي فمـ َمقؽمك زمـ ؿمٙمح٥م ) ضم٤م 

 ( 3/371( ) ضم٣مسمؿ 3/046٘مقدم فمـ ازمـ فم٣ٌمس ونمغمه )ؾمٌف ٓ ؾمٝمئ وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم ( )يم٣ًمن ايمؽمقار 

 ( 3/674()ضم٣مسمؿ 2/366قار زمـ أيب ضم٘مٝمؿ اخلراؽم٣مين ) ضم٤م ؽم

 (755ؽمقار زمـ أمحد زمـ أيب ؽمقار أزمق ضمًـ ايمٔمً٘مري ) ذىمر /

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمـ أهؾ ايمٔمٙمؿ وايمذىم٣مء 333ؽُمقار زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل إٞمديمز ايمٗمرؿمٌل أزمق ؽمقيد )ت

 (.564وايمٖمٜمؿ ضم٣مهمٓم٣ًم يمٙمٚم٣ًمئؾ...( )صف/

 ( 3/671()ضم٣مسمؿ 447/ 3صمٔمد ) ضم٤م  ؽمقار زمـ

 ( 3/448ؽمقار زمـ ضمٛمٓمٙم٥م ايمٔمجالين ) ضم٤م 

 ( 3/671()ضم٣مسمؿ 3/448ؽمقار زمـ رزيؼ ) ضم٤م 

 ( 3/671ؽمقار زمـ ؾمٌٝم٤م ايمًٔمدي إفمرصمل ) شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم ( )ضم٣مسمؿ 

 ( 3/670ؽمقار زمـ فمٌد اهلل أزمق فمٌٝمدة احلداد ) ضم٣مسمؿ 

 (3/670ؽمقار زمـ فمٌد اهلل فمـ رزمٝمع ) ضم٣مسمؿ 

 (3/041زمـ فمٚمرو ( )صح٣ميب ( )يم٣ًمن ا :ؽمقار زمـ فمٚمغم إٞمِم٣مري ) ويٗم٣مل
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 ( 3/041ؽمقار زمـ حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ ئمٗمقب ) ٓ ئمرف وم٣ميمف ايمٔمالئل ( )يم٣ًمن 

 ( 3/041ؽمقار زمـ حمٚمد زمـ ومريش زمٌمي ) وم٣مل ايمذهٌل : حمٙمف ايمِمدق ( )يم٣ًمن 

) َمؼموك وم٣ميمف ايمٛم٣ًمئل ونمغمه ووم٣مل ازمـ َمٔمكم :يمٝمس زمًمء ووم٣مل  ؽمقار زمـ َمِمٔم٤م أزمق فمٌد اهلل ايم٘مقدم اهلٚمداين اظم٠مذن إفمٚمك

 (.530)حتٖم٥م/( 3/040( )يم٣ًمن  ، ووم٣مل احل٣مهمظ: ؽم٣مومط َمؼموكايمٌخ٣مري : َمٛم٘مر احلدي٧م ووم٣مل أزمق داود :يمٝمس زمثٗم٥م

 ( 3/466()ضم٣مسمؿ 9/667ؽمقرة زمـ ضم٘مؿ ايمٌٕمدادي )جمٜمقل ضم٣مل ( ) طمط 

 ( 8/413ؽمقرة زمـ ؾمداد ) ضم٤م 

 ( 3/466ؽمقوم٥م ايمٕمٛمقي ) ضم٣مسمؿ 

 ( 3/451ؽمقومف ايمٌزاز ) ضم٤م 

 ( 3/409ؽمقيٌط زمـ ؽمٔمد ) صح٣ميب ( )ضم٣مسمؿ 

 ( 3/409ؽمقيٌط زمـ فمٚمرو ) صح٣ميب ( )ضم٣مسمؿ 

 ( 3/409ؽمقيٌط ىم٣من فمعم زاد ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ )صح٣ميب ( )ضم٣مسمؿ 

 (3/647ؽمقيد أزمق أؽمقد فمـ َمًٔمر ونمغمه ) ضم٣مسمؿ 

  ؽمقيد أزمق ضم٣مسمؿ ايمٝمامَمل

 ( 3/646ؽمقيد إٞمِم٣مري اظمدين ) يمف صحٌف ()ضم٣مسمؿ 

 ( 3/647( )ضم٣مسمؿ 2/304ؽمقيد احل٣مؽم٤م اظمٜمري ) ضم٤م 

 ( 2/304) ضم٤م  هق ازمـ طمْم٣مب ؽمقيد ايمٖمرئمل أزمق طمْم٣مب

 ( 3/642ؽمقيد زمـ صمٌٙمف ايمٖمزاري سم٣مزمٔمل )فمٛمف مج٣مفم٥م ( )ضم٣مسمؿ 

 ( 3/645( )ضم٣مسمؿ 3/464ؽمقيد زمـ صمٜمٝمؾ إؾمجٔمل )جمٜمقل ضم٣مل ( )ضم٤م 

 ( 3/643()ضم٣مسمؿ 3/466ؽمقيد زمـ ضم٣مرث اظمرادي )ضم٤م 

 ( 3/643( )ضم٣مسمؿ 3/464ؽمقيد زمـ ضمْم٣من ايمًدود ) ضم٤م 

 ( 3/643ضم٣مسمؿ )ويٗم٣مل اؽمٚمف ضمٛمٓمٙم٥م زمـ ؽمقيد  –ؽمقيد زمـ ضمٛمٓمٙم٥م فمٛمف أزمق ؽمٖمٝم٣من 

 ( 3/647( )ضم٣مسمؿ 3/046ؽمقيد زمـ طمْم٣مب ايمٖمرئمل أزمق طمْم٣مب )وم٣مل ازمـ َمٔمكم ٓ رء ( )يم٣ًمن 

 ( 3/649ؽمقيد ايمروم٣مر ايمٌٌمي ) وشمٗمف ازمـ َمٔمكم ( )ضم٣مسمؿ ؽمقيد زمـ زيد زمـ 
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 ( 3/645( ) ضم٣مسمؿ 3/463ؽمقيد زمـ هضم٣من ) ضم٤م 

 ( 3/631ؽمقيد زمـ ؽمٔمٝمد إٞم٣ٌمري ) وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ : صدوق َمديمس ()ضم٣مسمؿ 

 (3/046ؽمقيد زمـ ؽمٔمٝمد ايمْمح٣من ايمدوم٣مق ) ٓ ي٘م٣مد ئمرف وم٣ميمف ايمذهٌل ووم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن : خيْمك ويٕمرب ( )يم٣ًمن 

 (230د زمـ ؾمٔم٥ٌم ىمقدم ) وشمٗم٥م ايمٔمجقم ( )فم٨م ؽمقي

 ( 3/644ؽمقيد زمـ ص٣مَم٦م ) صح٣ميب ( )ضم٣مسمؿ 

 ( 3/647()ضم٣مسمؿ 3/463ؽمقيد زمـ فم٣مَمر زمـ يزيد إٞمِم٣مري ) جمٜمقل ضم٣مل ( )ضم٤م 

 ( 3/642()ضم٣مسمؿ 3/465ؽمقيد زمـ فمٖمغم اظمٔم٣مهمري ) ضم٤م 

 ( 3/642ؽمقيد زمـ ومٝمس فمـ فمٌد اهلل زمـ فمٚمرو ونمغمه ) ضم٣مسمؿ 

 ( 3/645()ضم٣مسمؿ 3/464احلٛمٓمقم ) جمٜمقل ضم٣مل ( )ضم٤م  ٥مٌؽمقيد زمـ َمثٔم

 ( 3/643) صح٣ميب ( )ضم٣مسمؿ  –رزمده أويٗم٣مل  –ؽمقيد زمـ خمٌش 

 ( 3/643( ) ضم٣مسمؿ 3/464ؽمقيد زمـ َمٛمجقف ايمًدوؽمك أزمق َمٛمٜم٣مل ) ضم٤م 

( )ضم٣مسمؿ فووشمٗمف ازمـ َمٔمكم ووم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ : ؾمٝمخ ي٘مت٤م ضمديث ،َم٣م أري زمف زمٟمؽم٣مً  :ؽمقيد زمـ ٞمجٝما أزمق ومْم٥ٌم ) وم٣مل أمحد

3/642 ) 

 ( .3/644()ضم٣مسمؿ 3/464ؽمقيد زمـ هٌغمة ايمٔمٌدوي ايمٌٌمي ) ضم٤م 

 ( 3/464ؽمقيد زمـ يزيد ايمًٙمٚمل ) ضم٤م 

 ( 3/642ؽمقيد فمٛمف رزمٝمع زمـ أٞمس ) ضم٣مسمؿ 

 (.205زمـ طمغم اظمٔم٣مهمري َمٌمي )يقٞمس ؽمقيد

 ( 3/460ؽمٝم٣مزمف زمـ فم٣مصؿ ايمًٙمٚمل ) وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ:يمف صحٌف ( )ضم٣مسمؿ 

 ( 756( ) ذىمر /4/098ؽمٝم٣مر زمـ طمزيٚم٥م زمـ ؽمٝم٣مر أزمق ٞمٌم ايمٔم٣مزمد ) أصٌٜم٣من 

 ( 3/044ؽمٝم٣مر زمـ رزمٝمٔم٥م أزمق رزمٝمٔم٥م ) َمّمْمرب وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ وؤمٖمف ازمـ َمٔمكم ( )يم٣ًمن 

 ( 3/445ؽمٝم٣مر زمـ روح ) ضم٤م 

 ( 2/366ؽمٝم٣مر زمـ فمٌد اهلل ؾم٣مَمل ) ضم٤م 

 ( 3/652ؽمٝم٣مر زمـ فمقف ) ضم٣مسمؿ 
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 ( 2/360ؽمٝم٣مر زمـ ومٝمس )ضم٤م 

 ( ٣3/652مر زمـ خمراق ) ضم٣مسمؿ ؽمٝم

 ( 3/653ؽمٝم٣مر زمـ َمٔمرور ايمتٚمٝمٚمل اظم٣مزين ) جمٜمقل وم٣ميمف ازمـ َمديٛمل ( )ضم٣مسمؿ 

 (9/667ؽمٝم٣مر زمـ ٞمٌم أزمق ؽمٔمٝمد ايم٘مز ) جمٜمقل ضم٣مل ( )طمط 

 ( 3/653()ضم٣مسمؿ 5/490ؽمٝم٣مر زمـ وردان ايمٔمٛمزي أزمق ضم٘مؿ ) وشمٗمف أمحد وازمـ َمٔمكم ( )ؽمغم 

 ( 07/518ايم٘مٛم٣مين اهلروي ) جمٜمقل ضم٣مل ()ؽمغم ؽمٝم٣مر زمـ حيٝمك زمـ حمٚمد أزمق فمٚمرو 

 ( 3/657ؽمٝم٣مر فمـ رصمؾ فمـ فمٚمر زمـ فمٌد ايمٔمزيز ) ضم٣مسمؿ 

 ( 3/464ؽمٝم٣مه فمٛمف ازمٛمف فمٌد ايمٔمزيز ) ضم٣مسمؿ 

 (.632ؽمٝمد أزمٝمف أٞمديمز)نمرزم٣مء/

ايمٖمٜمؿ واحلٖمظ، مل ( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من ؾمٝمخ٣ًم هم٣مواًل َمتٗمدَم٣ًم دم 331ؽمٝمد زمـ أزم٣من زمـ ؽمٝمد اخلقٓين أزمق فم٣مَمر اإلؾمٌٝمقم )ت

 (.509حتٖمظ يمف زيم٥م ومط دم ضمداشمتف...( )صف/

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمـ أهؾ ايمتٗمٝمٝمد وإدب...( 353ؽمٝمد زمـ أمحد زمـ حمٚمد ايمٕم٣مهمٗمل أزمق ؽمٔمٝمد إٞمديمز )ت

 (.561)صف/

 (.560ؽمٝمد زمـ محزة اظم٣ميمٗمل أزمق زم٘مر إٞمديمز فمٛمف أزمق َمْمرف ايمُمٔمٌل )صف/

 سمٗمدم  -ف ؽمٛمد ؽمٝمد زمـ ؾمامس زمٌمي : صقازم

 ( 3/466()ضم٣مسمؿ 3/043ؽمٝمد زمـ فمًك ايم٘مقدم ) جمٜمقل ضم٣مل ( )يم٣ًمن 

 ( 3/439()ضم٤م 3/466()ضم٣مسمؿ 238َمقلم أٞمس زمٌمي )وشمٗمف ايمٔمجقم ( )فم٨م  ةؽمغميـ أزمق فمٚمر

 ( 3/673ؽمٝمػ أزمق اهلذيؾ فمـ ازمـ فمٚمر ) جمٜمقل ضم٣مل () ضم٣مسمؿ 

 ( 3/677ؽمٝمػ أزمق حمٚمد فمـ َمٛمِمقر زمـ َمٔمتٚمر ) ضم٣مسمؿ 

 ( 3/675ػماء )ضم٣مسمؿ ايمؽمٝمػ ايمًٔمدي أزمق فم٣مَمر فمـ يزيد زمـ 

 ( 3/673ؽمٝمػ اظم٣مزين زمٌمي فمـ ازمـ فمٚمر ) ضم٣مسمؿ 

 (3/672()ضم٣مسمؿ 3/043ؽمٝمػ زمـ أيب زي٣مد ايمتٚمٝمٚمل فمـ أيب زم٘مر ) جمٜمقٓن وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( )يم٣ًمن 



873 
 

ؽمٝمػ زمـ أيب َمٕمغمة فمـ جم٣ميمد )ؤمٖمف ايمدار ومْمٛمل ووم٣مل ايمٔمٗمٝمقم : ٓ يت٣مزمع فمعم ضمديثف وٓ ئمرف إٓ زمف ووم٣مل إزدي : ؤمٝمػ 

 ( 3/042ديثف ( )يم٣ًمن ضمجمٜمقل ٓ ي٘مت٤م 

 ( 3/677ؽمٝمػ زمـ أؽمٙمؿ ايم٘مقدم ) ضم٣مسمؿ 

 ( 3/675ؽمٝمػ زمـ زمٝم٣مع ايم٣ًمزمري فمـ رؾمٝمد اهلجري )ضم٣مسمؿ 

 ( ٣3/675مسمؿ ()ضم2/365ؽمٝمػ زمـ طمٙمٝمد ) ضم٤م 

 ( 3/448ؽمٝمػ زمـ ؽمٌٝمٔم٥م ) ضم٤م 

 (3/677()ضم٣مسمؿ 2/363ؽمٝمػ زمـ فمٌد احلٚمٝمد زمـ حمٚمقد اظمٔمقرم )ضم٤م 

 ( 3/043ؽمٝمػ زمـ فمٌد اهلل احلٚمغمي )جمٜمقل وم٣ميمف ازمـ فمٌد اهل٣مدي ( )يم٣ًمن 

 (842ؽمٝمػ زمـ فمٚمر أزمق صم٣مزمر ) ك /

 (. 391ؽمٝمػ زمـ فمٚمرو أزمق ايمتامم ايمٕمزي )إرؾم٣مد/

 ( . ٥3/678م ايمٔمٛمؼمي ) ضم٣مسمؿ ؽمٝمػ زمـ همالن زمـ َمٔم٣موي

 ( 3/043ؽمٝمػ زمـ َمً٘مكم إؽمقاري ) ؤمٖمف ازمـ ضم٣ٌمن ( )يم٣ًمن 

 (3/042ؽمٝمػ زمـ َمٛمغم ) وم٣مل إزدي : جمٜمقٓن وؤمٖمف ايمدار ومْمٛمل ( )يم٣ًمن 

 ( 3/675()ضم٣مسمؿ 2/365ؽمٝمػ زمـ َمٝمنة )جمٜمقل ضم٣مل ( )ضم٤م 

 ( 3/672()ضم٣مسمؿ 3/042ن ؽمٝمػ زمـ ه٣مرون ايمػممجل ) وم٣مل ازمـ َمٔمكم :يمٝمس ضمديثف زمًمء ( )يم٣ًم

 .(3/042ؽمٝمػ زمـ وه٤م فمـ أيب ؿمٖمٝمؾ ) ه٣ميمؽ ( )يم٣ًمن 

  (.533ؽمٝمػ ص٣مضم٤م ايمٖمتقح )وم٣مل احل٣مهمظ: ؤمٝمػ( )حتٖم٥م/

 .(8/411ؽمٝمٖم٣من زمـ ضمج٣مج ايم٘مقدم ) ضم٤م 

  (.535ؽمٝمٖمقيف ايمٗم٣مص )رَم٣مه احل٣مهمظ زم٣ميمقوع( )حتٖم٥م/

 .(3/462()ضم٣مسمؿ 3/043ؽمٝمقيف إؽمقراي ) وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ : جمٜمقل () يم٣ًمن 
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 ضمرف ايمُمكم

 

  

 ( 3/476ؾم٣مزمف اظم٘مل )ضم٤م 

 ( 804ؾم٣مدي زمـ همرج زمـ فمٌد اهلل أزمق ٞمٌم إصٌٜم٣مين ) وشمٗمف ايمٖم٣مرد ( )خم٤م 

 (3/496ؾم٣مذان زمـ ؽمٔمٝمد اظمروزي ) ضم٣مسمؿ 

 ( 202ؾم٣مذان زمـ َم٣مه٣من ) ومط 

 .(722ؾم٣مذه اظم٠مدب ) ذىمر 

 ايمُم٣مرومل: فمٌد اهلل زمـ َمقؽمك زمـ ؽمٔمٝمد إٞمِم٣مري.

  (.532فمٌٝمد )جمٜمقل وم٣ميمف احل٣مهمظ( )حتٖم٥م/ؾم٣مصقيف زمـ 

 ( 863ؾم٣مهمع زمـ ؽمٔمد زمـ ضمًـ أزمق حمٚمد ايمٔمْم٣مردي ) خم٤م 

 ( 865ؾم٣مهمع زمـ فمقم زمـ أيب ضمًـ أزمق ايمٖمتقح ايمُمٔمري ) خم٤م 

 ( 805ؾم٣مهمع زمـ فمقم زمـ أيب همّمؾ ايمْمريثٝمثل ) خم٤م 

 ( 807ؾم٣مهمع زمـ حمٚمد زمـ ؾم٣مهمع أزمق زم٘مر إزمٝمقردي ) وشمٗمف ايمٖم٣مرد ( )خم٤م 

 ( 02/488زمـ حمٚمد زمـ ئمٗمقب اإلؽمٖمرايٝمٛمل ) روى فمٛمف مجع ( )ؽمغم  ؾم٣مهمع

 .(537)حتٖم٥م/ (476)صمر  )صمقده احل٣مهمظ( زمـ أيب فمقاٞم٥م اإلؽمٖمرائٝمٛمل أزمق ٞمي زمـ حمٚمد ؾم٣مهمع

 ( 868ؾم٣مهمٔمل زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ أمحد ايمًٝم٣مري ) خم٤م 

 ( 3/489ؾم٣مىمر ايم٘مقدم فمـ فمقم ) ضم٣مسمؿ 

 (725)ذىمر /ؾم٣مىمر زمـ صمٔمٖمر زمـ حمٚمد أزمق فمٚمر اظمٔمدل 

 (.544( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: فُمٛمل زم٣ميمٗمراءات وأشم٣مر..( )صف/371ؾم٣مىمر زمـ طمغمة ايمٔم٣مَمري أزمق ضم٣مَمد إٞمديمز )ت زمٔمد/

 ( 9/411()روى فمٛمف مج٣مفم٥م() ضمط 453ؾم٣مىمر زمـ فمٌد اهلل أزمق ضمًـ اظمِمٝميص )ت
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 ( 818ؾم٣مىمر زمـ حمٚمد اجلرصم٣مين ) خم٤م 

 (.543يمْمٙمٝمْمقم )صف/ؾم٣مىمر زمـ حمٚمد زمـ ؾم٣مىمر إٞمديمز أزمق ويمٝمد ا

 ( 817ؾم٣مه زمـ إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد ) وشمٗمف ايمٖم٣مرد ( ) خم٤م 

 ( 861ؾم٣مه زمـ أمحد زمـ فمٌد اهلل أزمق زم٘مر ايمُم٣مذي٣مصمل ) خم٤م 

 ( ٠813مَمقم ) خم٤م اظمؾم٣مه زمـ ضمًـ زمـ فمقم زمـ َم٠مَمؾ 

 ( 3/049ؾم٣مه زمـ ذَم٣مَمٝم٣من اخلراؽم٣مين )يّمع احلدي٧م وم٣ميمف ازمـ ضم٣ٌمن ( )يم٣ًمن 

 (3/049) وم٣مل ازمـ َم٣مىمقٓ : ٓ أفمرهمف ( )يم٣ًمن  ؾم٣مه زمـ ومرع أزمق زم٘مر

 ( 815ؾم٣مه زمـ حيٝمك زمـ هٝمثؿ زمـ فمٌٝمد ايمُم٣مهمٔمل ) وشمٗمف ايمٖم٣مرد ( ) خم٤م 

 ( 803ؾم٣مهٖمقر زمـ ؿم٣مهر آؽمٖمرايٛمل ) خم٤م 

: َمٛم٘مر احلدي٧م/ؤمٝمػ احلدي٧م وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ () ضم٣مسمؿ ي() وم٣مل إزد601ؾم٣مهكم زمـ ضمٝم٣من أزمق ضم٣مزم ) ت 

 ( 3/049()يم٣ًمن 3/496

 ( 866ؾم٣مهكم زمـ فمٌد اهلل زمـ أمحد زمـ َمٔمروف ) خم٤م 

 (.389ؾم٣ٌمب زمـ أيب هافم٥م فمٛمف ايمْمػماين )إرؾم٣مد/

 ( 3/488ؾم٣ٌمب زمـ طمدي٨م زمـ أوس ) صح٣ميب ( )ضم٣مسمؿ 

 (.4/0080( )ضم٣ٌمن 390ايمقاؽمْمل اظمٔمدل )فمٛمف مج٣مفم٥م( )إرؾم٣مد/ؾم٣ٌمب زمـ ص٣ميما زمـ فمٌد اهلل زمـ أيب خمٙمد أزمق ضمًـ ايمٌزاز 

 ( 3/487ؾم٣ٌمب زمـ فمٌد احلٚمٝمد ايمٔمٝمًم ايمٌٌمي )ضم٣مسمؿ 

 ( 3/487ؾم٣ٌمب زمـ فمالء ايمٗمٝمز ايمٌٌمي ) جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( )ضم٣مسمؿ 

 ( 3/489فمـ ازمـ فم٣ٌمس ) ضم٣مسمؿ  ٥مؾم٣ٌمزم

 ( 3/490ؿ ٛمٝمد ( )ضم٣مسماجلؾم٣ٌمك زمـ فم٣مئدة إزدي ايمٗمٝمًك ) صدوق وم٣ميمف ازمـ 

 ( 28ؾم٣ٌمك زمـ فمٌد ايمٔمزيز فمـ أزمٝمف فمـ صمده ) جمٜمقل وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ( )ذيؾ 

 (.3/485( )ضم٣مسمؿ 8/404زمـ فمٌٝمد زمـ يزيد )جمٜمقل ضم٣مل( )ضم٤م  ٥مؾمٌ

 (.3/485( )ضم٣مسمؿ 2/356زمـ فمٗم٣مل زمـ صٔمِمٔم٥م زمـ ٞم٣مصمٝم٥م اظمج٣مؾمٔمل )ضم٤م  ٥مؾمٌ

 (.266زمـ َم٣ميمؽ ايمٌٙمقي )صح٣ميب وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( )يقٞمس زمـ ؽمٔمد ؾم٧ٌم
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 ( 3/489()ضم٣مسمؿ 3/470ؾمػم زمـ فمٙمٗمٚم٥م ايمٔمٌدي )ضم٤م 

 ( 3/489( )ضم٣مسمؿ 3/470ؾمػمَم٥م زمـ ؿمٖمٝمؾ ) ضم٤م 

 (9/400ؾمٌْمقن زمـ زي٣مد إٞمديمز ) ؽمغم 

 (638( )نمرزم٣مء/606اهلل ايمْمٙمٝمْمقم )ت زمـ فمٌد ؾمٌْمقن

 (.3/480ؾمٌؾ ايم٘مالفمل أزمق وٚمرة فمـ ىمٔم٤م إضم٣ٌمر )ضم٣مسمؿ 

 (.3/031وم٣ميمف ايمٔمٗمٝمقم( )يم٣ًمن ؾمٌؾ اظمٌمي فمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ فمٚمر )جمٜمقل 

 ( 3/481()ضم٣مسمؿ 4/088ؾمٌؾ زمـ طم٣ميمد ) ويٗم٣مل ازمـ طمٙمٝمد ( )سم٣مزمٔمل ( )ضم٤م 

ؾمٌؾ زمـ فمالء زمـ فمٌد ايمرمحـ احلرومل ) وم٣مل ازمـ فمدي : روى أضم٣مدي٧م َمٛم٣مىمغم ووم٣مل ايمدارومْمٛمل : يمٝمس زم٣ميمٗمقي وخيرج ضمديثف 

 (. 4/0084()ضم٣ٌمن3/049وومقاه ازمـ ضم٣ٌمن( )يم٣ًمن 

 (.٣3/491مسمؿ ؾمٌاله َمديٛمل )ضم

 (.3/031)يم٣ًمن  –يمف ضمدي٧م َمٛم٘مر  –ؾمٌقي٥م اظمروزي فمـ ازمـ َم٣ٌمرك 

 (.639زمـ فمٖمغم)نمرزم٣مء/ ؾمٌٝم٤م إٞمديمز فمٛمف ؽمٔمٝمد

 (.3/421ؾمٌٝم٤م زمٌمي أزمق ضم٣مرث )وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ: جمٜمقل( )ضم٣مسمؿ 

 (.3/459ؾمٌٝم٤م زمـ أيب ري٣مح ايم٣ٌمهقم )ضم٤م 

( 3/031وم٣مل ايمٖم٣مرد: ؾمٝمخ ص٣ميما صحٝما ايمًامع()يم٣ًمن ؾمٌٝم٤م زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ طمُمٛم٣مم أزمق ؽمٔمد ايمٛمٝم٣ًمزمقري )

 (.806)خم٤م 

 (.3/030ؾمٌٝم٤م زمـ ضمٖمص ايمٌٌمي )وم٣مل ازمـ طمزيٚم٥م: أزمرأ إلم اهلل َمـ فمٜمدسمف( )يم٣ًمن 

 (.2/334ؾمٌٝم٤م زمـ ضم٘مؿ زمـ ؽمٝمٛم٣مء )ضم٤م 

 (.3/458()ضم٣مسمؿ 2/366ؾمٌٝم٤م زمـ ضمقؾم٤م )ضم٤م 

 (.3/458ؾمٌٝم٤م زمـ ديًؿ )جمٜمقل ضم٣مل()ضم٣مسمؿ 

 (.3/459)ضم٣مسمؿ  –هق أيت  –ؾمٌٝم٤م زمـ ؽمٙمٝمؿ إؽمدي زمٌمي 

 (.3/030)ؤمٖمف ايمدارومْمٛمل وايمٖمالس وىمذزمف ايمٔمٗمٝمقم()يم٣ًمن  )هق إؽمدي( ؾمٌٝم٤م زمـ ؽمٙمٝمؿ فمـ ضمًـ

 (.3/421ؾمٌٝم٤م زمـ ؾمٌٝم٤م)ضم٣مسمؿ 
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 (.3/458ؿ زمـ أهتؿ ايمتٚمٝمٚمل أزمق َمٔمٚمر اخلْمٝم٤م)وم٣مل ازمـ َمٔمكم يمٝمس زمثٗم٥م ووم٣مل أزمقضم٣مسمؿ: يمٝمس زمٗمقي()ضم٣مسم ٥مؾمٌٝم٤م زمـ ؾمٝمٌ

 (.3/490()ضم٣مسمؿ 2/336ؾمٌٝم٤م زمـ فمجالن أزمق ومرة )ضم٤م 

 (.3/459()ضم٣مسمؿ 2/334ؾمٌٝم٤م زمـ فمٚمر أزمق فمٚمر احل٣مرشمل )ضم٤م 

 (.3/421ؾمٌٝم٤م زمـ فمٚمر زمـ ؾمٌٝم٤م اظمًٙمٚمل )ضم٣مسمؿ )

 (.8/400ؾمٌٝم٤م زمـ همّمؾ اظمروزي )ضم٤م 

 (.3/036ؾمٌٝم٤م زمـ همالن أزمق ضم٣مرث )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()يم٣ًمن 

 (.726أمحد زمـ ؾمٔمٝم٤م أزمق وم٣مؽمؿ ايمدزمٝمقم )ذىمر/ؾمٌٝم٤م زمـ حمٚمد زمـ 

 (.3/030( )يم٣ًمن 2/334ؾمٌٝم٤م زمـ َمٜمران ايمٔمٌدي )همٝمف زمٔمض ىمالم وم٣ميمف ازمـ جمد احل٣مهمظ()ضم٤م 

 (.3/421ؾمٌٝم٤م زمـ َمٜمران ايمٗمًٙمٚمل أزمق زي٣مد )جمٜمقل ضم٣مل()ضم٣مسمؿ 

 (.3/030ؾمٌٝم٤م زمـ َمٜمران اظمروزي )جمٜمقل ضم٣مل()يم٣ًمن 

 (.3/032 )ؽمغم ؾمٌٝم٤م زمـ يزيد زمـ أيب ٞمٔمٝمؿ ايمُمٝم٣ٌمين

 (.3/458ؾمٌٝم٤م فمـ أيب ومالزم٥م )ضم٣مسمؿ 

 (.422زمـ حمٚمد احل٣مؽم٤م )صمر  اهلل فمٛمف ؿم٣مهر زمـ إدريس أزمق فمٌد ؾمٌٝم٤م

ايمٕم٣مهمر، ووم٣مل ايمُمح٣مَمل: مل  زمـ طمثت٣مم أزمق ؽمٔمد ايمٛمٝم٣ًمزمقري احل٣ٌمر ايم٘مراَمل اظمذه٤م )صحٝما ايمًامع وم٣ميمف فمٌد زمـ حمٚمد ؾمٌٝم٤م

 (.08/312)وروى فمٛمف مجع( )ؽمغم ي٘مـ ئمرف احلدي٧م، وأشمٛمك فمٙمٝمف ايمًٚمٔم٣مين( 

 (.3/491ؾمٌٝم٧م زمـ ضم٘مؿ زمـ َمٝمٛم٣مء )جمٜمقل ضم٣مل( )ضم٣مسمؿ 

 (.3/486ؾمٌٝمؾ زمـ فم٣مئذ )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ 

 (.3/480ؾمٌٝمؾ زمـ فمقن زمـ أيب ضمٝم٥م أزمق ؿمٖمٝمؾ ايمٌجقم أمحز )خميم وشمٗمف ازمـ َمٔمكم()ضم٣مسمؿ 

 (.3/488ؾمج٣مر ايمًٙمٖمل )ضم٣مسمؿ 

 (.2/350ؾمج٣مع زمـ أيب ؾمج٣مع )ضم٤م 

 (.3/036ؾمج٣مع زمـ أؽمٙمؿ احل٣مؽم٤م فمـ أيب زم٘مر )جمٜمقٓن وم٣ميمف اخلْمٝم٤م()يم٣ًمن 

 (.3/479()ضم٣مسمؿ 9/651ؾمج٣مع زمـ أذس أزمق فم٣ٌمس )وشمٗمف أزمق زرفم٥م()طمط 

 (.02/47()ؽمغم 9/654ؾمج٣مع زمـ صمٔمٖمر أزمق ايمٖمقارس ايمٌٕمدادي )َمُمٜمقر()طمط 
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 (.464ؾمج٣مع زمـ ضمًـ أزمق َمٗم٣مسمؾ ايم٘م٣مسم٤م )ٞمٝم٣ًمزمقر/

 ( 860ؾمج٣مع زمـ ؿم٣مهر زمـ فمقم زمـ ضمًـ ايمُمج٣مفمل ) خم٤م 

 (.3/478ؾمج٣مع زمـ فمٌد ايمرمحـ )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ 

 (.3/478()ضم٣مسمؿ 4/091ؾمج٣مع زمـ وه٤م زمـ رزمٝمٔم٥م )صح٣ميب()ضم٤م 

 (.3/036ؾمج٣مع زمكم زمٝم٣من ايمقاؽمْمل )وم٣ميمف إزدي: سمرىمقه( )يم٣ًمن 

 ٓ أفمرهمف( وم٣مل احل٣مهمظ: هق أزمق ؾمج٣مع ؽمٔمٝمد زمـ يزيد. :ؾمج٣مع فمـ أيب ؿمٝم٥ٌم )وم٣مل أمحد

 (.427زمـ صٌٝما اجلرصم٣مين )صمر  ؾمج٣مع

 (.049زمـ أمحد ايمٔمً٘مري )َمٌم  زمـ حمٚمد ؾمج٣مع

 (.3/483سمؿ ٣م()ضم2/356ٌمي أزمق حمٚمد )ضم٤م اظمؾمجرة زمـ فمٌٝمداهلل 

 (.3/483ؾمجرة فمـ أيب صمٔمٖمر )ضم٣مسمؿ 

 (.650ٛمف مج٣مفم٥م( )نمرزم٣مء/( )فم626زمـ فمٝمًك اظمٕمريب ايمتقٞمز أزمق يزيد )ت ؾمجرة

 (.66/346ؾمداد أزمق طم٣ميمد ايمٌٌمي )فم٣ًمىمر 

 (.724ؾمداد زمـ أيب اهلٝمِمؿ ايم٘مٌغم )ذىمر/

 (.3/440ؽمقد )ضم٣مسمؿ إؾمداد زمـ أيب ؽمالم 

 (.3/034ؾمداد زمـ أيب ؽمالم ممْمقر: صقازمف ؾمداد فمـ أيب ؽمالم وهق )جمٜمقل ضم٣مل( )يم٣ًمن 

 (.3/441()ضم٣مسمؿ 4/072ضم٤م ؾمداد زمـ أيب فم٣ميمٝم٥م ىمقدم أزمق همرات )جمٜمقل ضم٣مل()

 (.460ؾمداد زمـ أمحد اجلقزصم٣مين أزمق فمٌد ايمرمحـ )ٞمٝم٣ًمزمقر/

 (.3/469()ضم٣مسمؿ 3/458ؾمداد زمـ أزَمع اهلٚمداين ايمقادفمل )ضم٤م 

 (.3/468()ضم٣مسمؿ 4/082ؾمداد زمـ أؽمٝمد ايمًٙمٚمل )وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: يمف صح٥ٌم()ضم٤م 

 (.3/440()ضم٣مسمؿ 3/458ل )ضم٤م ئؾمداد زمـ أهمٙما اظمٗمر

 (.3/440()ضم٣مسمؿ 2/330)ؾمداد زمـ صم٣مزم٣من 

 (.3/440ؾمداد زمـ ضم٣مرث )جمٜمقل: وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ 

 (.3/034ؾمداد زمـ ضم٘مٝمؿ ايمٌٙمخل أزمق فمثامن )وم٣ميمف ازمـ ضم٣ٌمن: َمًتٗمٝمؿ احلدي٧م ووم٣مل اخلٙمٝمقم صدوق()يم٣ًمن 
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 (.3/441()ضم٣مسمؿ 66/340ؾمداد زمـ ؾم٣مَمل فمـ أيب هريرة )فم٣ًمىمر 

 (.3/468ف صح٥ٌم()ضم٣مسمؿ ؾمداد زمـ ذضمٌٝمؾ إٞمِم٣مري )وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: يم

 (.3/034(. )يم٣ًمن 66/362ؾمداد زمـ فمٌٝمد اهلل ايمٗم٣مري اخلقٓين )وشمٗمف أزمق زرفم٥م()فم٣ًمىمر 

 (.3/468ؾمداد زمـ فمامر )ضم٣مسمؿ 

 (.3/458ؾمداد زمـ فمٚمران ايمتٕمٙمٌل )ضم٤م 

 (.3/469ؾمداد زمـ فمٚمران ايمٗمُمغمي )ضم٣مسمؿ 

 (.3/441ؾمداد زمـ حمٚمد )وشمٗمف ازمـ َمٔمكم()ضم٣مسمؿ 

 (.66/340إىمقن احلًٌم )فم٣ًمىمر ؾمداد زمـ ممْمقر 

 (.3/440ؾمداد زمـ َمٛمٜم٣مل )ضم٣مسمؿ 

 (.57زمـ ؽمٙمٝمامن ايمرومل )جمٜمقل ضم٣مل( )رومف/ ؾمداد 

 (.264زمـ ومٝمس ايمٝمزين َمٌمي ىم٣من ذيًٖم٣م زمٚمٌم دم أي٣مَمف )يقٞمس ؾمديد

 (.3/474ذاضمٝمؾ زمـ زم٘مٝمؾ )جمٜمقل ضم٣مل()ضم٣مسمؿ 

 (.3/422ذاضمٝمؾ زمـ زمالل اخلقٓين )ضم٤م / 

 (.3/475ٚمٝمد )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ ذاضمٝمؾ زمـ فمٌد احل

 (.3/033()يم٣ًمن 8/403)ضم٤م  –أزمق فمٌٝمد اهلل  –ذاضمٝمؾ زمـ فمٌد اهلل اظمروزي 

 (.3/475ذاضمٝمؾ زمـ فمٌٝمد اهلل ايمًٔمدي )ضم٣مسمؿ 

 (.66/636ذاضمٝمؾ زمـ فمٌٝمده ايمٔمٗمٝمقم )فم٣ًمىمر 

 (.396ذاضمٝمؾ زمـ فمالء أزمق ايمقرد ايم٣ٌميمز ايمٗم٣م  )إرؾم٣مد/

()يم٣ًمن 66/333()فم٣ًمىمر 3/475و ايمٔمٛمز أزمق فمٚمرو )وؤمٖمف حمٚمد زمـ فمقف ايمْم٣مئل()ضم٣مسمؿ ذاضمٝمؾ زمـ فمٚمر

3/033.) 

 (.4/091ذاضمٝمؾ زمـ نمٝمالن زمـ ؽمٙمٚم٥م ايمثٗمٖمل )ضم٤م 

 (.3/473ذاضمٝمؾ زمـ َمرة )صح٣ميب()ضم٣مسمؿ 

 (.3/422ذاضمٝمؾ زمـ َمٔمـ )ضم٤م 
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 (.3/033()يم٣ًمن 3/473ذاضمٝمؾ فمـ إزمراهٝمؿ ايمٛمخٔمل )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ 

 (.3/473ذاضمٝمؾ فمـ همّم٣ميم٥م )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ 

 (.3/491()ضم٣مسمؿ 2/354ذضم٣مف زمـ خمت٣مر ايمتٚمٝمٚمل )ضم٤م 

 (.4/088ذضمٌٝمؾ اجلٔمٖمل )ضم٤م 

 (.3/448ذضمٌٝمؾ اجلٔمٖمل )يمف صح٥ٌم وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()

 (.4/061ذضمٌٝمؾ زمـ أفمقر ذو اجلقؾمـ ايم٘ماليب )ضم٤م 

 (.3/477وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ  ذضمٌٝمؾ زمـ أويس ايمُم٣مَمل ايم٘مٛمدي )يمف صح٥ٌم

 (.3/449()ضم٣مسمؿ 3/425ذضمٌٝمؾ زمـ أيٚمـ )ضم٤م 

 (.3/424ذضمٌٝمؾ زمـ ؽمٔمد زمـ أيب ووم٣مص )ضم٤م 

 (.3/449ذضمٌٝمؾ زمـ ؽمٖمٔم٥م اخلٚمْمل )ضم٣مسمؿ 

 (.3/423ذضمٌٝمؾ زمـ فمقف إمحز )ضم٤م 

 (.3/448()ضم٣مسمؿ 4/087ذضمٌٝمؾ زمـ نمٝمالن زمـ ؽمٙمٚم٥م ايمثٗمٖمل ؿم٣مئٖمل )ضم٤م 

 (.3/425 ذضمٌٝمؾ زمـ ومٔمٗم٣مع )ضم٤م

 (.3/431ذضمٌٝمؾ زمـ ىمٛمدة )ضم٣مسمؿ 

 (.66/379ذضمٌٝمؾ زمـ حمٚمد ايمداراين )جمٜمقل ضم٣مل()فم٣ًمىمر 

 (.3/431ذضمٌٝمؾ زمـ َمًٙمؿ زمـ ضم٣مَمد اخلقٓين )ؤمٝمػ وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم()ضم٣مسمؿ 

 (.3/449()ضم٣مسمؿ 3/494ذضمٌٝمؾ زمـ َمٔممم ايمٔمٛمز )ضم٤م 

 (.3/035ايمِمح٣مزم٥م وايمًٛمد إيمٝمف همٝمف جم٣مهٝمؾ()يم٣ًمن ذضمٌٝمؾ زمـ يزيد زمـ َمٜم٣مر ايمٖم٣مرد يامين )ذىمره ازمـ َمٛمدة دم 

 (.3/449ذضمٌٝمؾ فمـ ؿمٙمح٥م )ضم٣مسمؿ 

 (.656زمـ أؽمٚمٝمٖمع ايم٘مالفمل )نمرزم٣مء/ ذضمٌٝمؾ

 (.265زمـ مجٝمؾ ايمٗمت٣ٌمين )يقٞمس ذضمٌٝمؾ

 (.267زمـ ضمجٝم٥م ايمِمددم )يقٞمس ذضمٌٝمؾ

 (.262زمـ ضمجٝم٥م اظمرادي ايم٘مٔمٌل )يقٞمس ذضمٌٝمؾ
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 (.697)فمٙمامء زمـ َمٔمدي ىمرب احلػم:  زمـ رزمٝمٔم٥م ذضمٌٝمؾ

 (.241ايمرمحـ اظمرادي اجلٚمقم أزمق ؿمٝم٣مب )جمٜمقل ضم٣مل( )يقٞمس زمـ فمٌد ذضمٌٝمؾ

 (.268اهلل اجلٛمٌل )يقٞمس زمـ فمٌد ذضمٌٝمؾ

 (.246( )يقٞمس068زمـ ذضمٌٝمؾ احلجري )ت زمـ ه٣مه٣مت زمـ ومٙمٝم٤م ذضمٌٝمؾ

 (.244زمـ ٞمقف ايمِمددم )يقٞمس ذضمٌٝمؾ

 (.3/033أزمرأ إلم اهلل َمـ فمٜمدهتام()يم٣ًمن ذضمٝمٌؾ زمـ ضم٘مؿ فمـ فم٣مَمر زمـ ٞم٣مئؾ )وم٣مل ازمـ طمزيٚم٥م: 

 (.3/431ذضمٝمٌؾ زمـ َمرة )ضم٣مسمؿ 

 (.243زمـ فم٣ٌمس اظمٔم٣مهمري اجلٛمدي )يقٞمس زمـ حمٚمد ذف

ًٓ فمٛمد ايمٗمّم٣مة وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( )يقٞمس ذف  (.245زمـ َمرزوق َمٌمي )ىم٣من َمٗمٌق

 (.3/032ن ذومل اجلٔمٖمل فمـ ؽمقيد زمـ نمٖمٙم٥م )وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ : يمف ضمدي٧م واضمد ويمٝمس زم٣ميمٗم٣مئؿ()يم٣ًم

 /ضم٣مسمؿ(.3/472ذومل زمـ أيب ايمرصم٣مل آصٌٜم٣مين )وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ: ٓ أفمرهمف()

 (.3/472()ضم٣مسمؿ3/035ذومل زمـ ومْم٣مَمل ايمُم٣مفمر )ؤمٖمف أزمق ضم٣مسمؿ وايم٣ًمصمل()يم٣ًمن 

 (.3/032ذومل ىمقدم فمـ أيب وائؾ )يم٣ًمن 

 (.226()فم٨م 6/6/64ذيا ايمرضمٌل ؾم٣مَمل )وشمٗمف ايمٔمجقم()سمخ 

 (.3/443()ضم٣مسمؿ 2/336ٙمؽ )ضم٤م ذيا ايمُم٣مَمل فمـ فمٌد اظم

 (.3/443()ضم٣مسمؿ 3/453ذيا اهلٚمداين ىمقدم فمـ ؽمٔمد )ضم٤م 

 (.242ذيا ايمٝم٣مهمٔمل )صح٣ميب وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( )يقٞمس

 (.3/446ذيا زمـ أزمره٥م احلٚمغمي )صح٣ميب()ضم٣مسمؿ 

 ( 867ذيا زمـ أمحد أزمق ٞمٔمٝمؿ اجلٝمقم ) خم٤م 

 (.644ذيا زمـ أوذم ايمٔمٛمز )فم٣ًمىمر 

 (.3/445اجلرَمل أزمق زممم ايمٌٌمي )وشمٗمف أمحد()ضم٣مسمؿ ذيا زمـ هاج 

 (.3/453ذيا زمـ ؽمٔمٝمد )ضم٤م 

 (.3/443ذيا زمـ فمٌد اهلل ايمٛمخٔمل )ضم٣مسمؿ 



882 
 

ذيا زمـ حمٚمد زمـ ذيا زمـ أمحد ايمرفمٝمٛمل اظمٗمرئ أزمق ضمًـ اإلؾمٌٝمقم )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمـ صمٙم٥م اظمٗمرئكم َمٔمدودًا دم 

 (.545( )صف/549 ؽمٚمع ايمٛم٣مس َمٛمف ىمثغمًا...( )تإدزم٣مء واظمحدشمكم، ضم٣مهمٓم٣ًم حمًٛم٣ًم هم٣موالً 

 (.3/443ذيا ىمقدم أزمق أَمٝم٥م فمـ فمقم )ضم٣مسمؿ 

 (.248زمـ زي٣مد إصؿ ايمتجٝمٌل ايمزَمٝمقم )يقٞمس ذيا

 (.249زمـ فمٌٝمد ايمِمقدم )يقٞمس ذيا

 (.428زمـ فمدي )صمر  زمـ فمٗمٝمؾ أزمق فمٗمٝمؾ آؽمٖمرائٛمل فمٛمف أزمق أمحد ذيا

 (.231( وىم٣مٞم٦م يمف فم٣ٌمدة وهمّمؾ )يقٞمس079احليَمل )تزمـ هلٝمٔم٥م  زمـ فمٝمًك زمـ حمٚمد ذيا

 (.3/425ذيؽ ايمػممجل فمـ زاذان )ضم٣مسمؿ 

 (.3/425()ضم٣مسمؿ 3/420ذيؽ زمـ أرؿمٟمه ايم٘ماليب ايمٔم٣مَمري )ضم٤م 

()يم٣ًمن 3/425ذيؽ زمـ متٝمؿ زمـ فمٌد اهلل فمـ أزمٝمف )جمٜمقٓن وم٣ميمف ايمذهٌل ووم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ دم ذيؽ جمٜمقل()ضم٣مسمؿ 

3/037.) 

 (.٥3/320م ايمٛمٚمغمي )ضم٤م ذيؽ زمـ طم٣ٌمؾم

 (.3/427()ضم٣مسمؿ 848ذيؽ زمـ طمْم٣مب ايمٔمٛمػمي ايمتٚمٝمٚمل زمٌمي )وشمٗمف احل٣مىمؿ()ك 

 (.3/423يب ايمًدود )وشمٗمف ازمـ َمٔمكم()ضم٣مسمؿ ٣مذيؽ زمـ طمٙمٝمٖم٥م اخلْم

 (.4/088ذيؽ زمـ ؽمحامء آٞمِم٣مري )صح٣ميب()ضم٤م 

 (.3/425ذيؽ زمـ ؽمٜمٝمؾ ؾم٣مَمل )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ 

 (.3/420ايمدود ايمتٚمٝمٚمل )ضم٤م  ذيؽ زمـ ذيؽ

 (.4/0087()ضم٣ٌمن3/424()ضم٣مسمؿ 4/088ذيؽ زمـ ؿم٣مرق احلٛمٓمقم )صح٣ميب()ضم٤م 

 (.29( )سم٘مٙمؿ همٝمف أزمق داود وايمدراومْمٛمل()ذيؾ 618زمقا يمٔمالء ايمٌٌمي )ت أذيؽ زمـ فمٌد اظمجٝمد احلٛمٖمل 

: اظمحدث ازمـ اظمحدث، ايمٖم٣مرد وم٣مل )اظمٜمرصم٣مين آؽمٖمرايٝمٛمل زهريإذيؽ زمـ فمٌد اظمٙمؽ زمـ ضمًـ زمـ حمٚمد زمـ إؽمح٣مق 

  (.7/437( )إٞم٣ًمب20)إحت٣مف/ (819( )خم٤م  صمٙمٝمؾ شمٗم٥م َمـ زمٝم٦م ايمٔمٙمؿ واحلدي٧م

 (.3/425()ضم٣مسمؿ 3/320ذيؽ زمـ هنٝمؽ اخلقٓين ؾم٣مَمل )ضم٤م 

 (.3/424ذيؽ فمٛمف فمٝمًك زمـ صم٣مري٥م )صح٣ميب()ضم٣مسمؿ 
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 (.230صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ( )يقٞمسزمـ ؽمٙمٚم٥م ايمتجٝمٌل ايمًقَمل )وهمد فمعم ايمٛمٌل  زمـ أيب إهمّمؾ ذيؽ

 (.236زمـ ؽمٚمل ايمٕمْمٝمٖمل اظمرادي )وهمد فمعم رؽمقل اهلل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ( )يقٞمس ذيؽ

 (.234زمـ مه٣مم ايمتجٝمٌل )يقٞمس زمـ ؽمقيد ذيؽ

 (.4/0096زمـ ؿم٣مرق أزمق َم٣ميمؽ إؾمٔمري )ذىمروا يمف رؤي٥م( )ضم٣ٌمن  ذيؽ

 ( 809ؾمٔم٣ٌمن زمـ ضم٣مج ايمثرواين ) خم٤م 

 (.692زمـ ذضمٌٝمؾ: )فمٙمامء  زمـ ي٠مَمـ زمـ فمٌٝمد ؾمٔم٣ٌمن

 (.3/427ؾمٔم٥ٌم أزمق فمٌد اهلل فمـ ازمـ فم٣ٌمس )ؤمٖمف أزمق ضم٣مسمؿ وازمـ َمٔمكم ونمغممه٣م()ضم٣مسمؿ 

 (.2/337ؾمٔم٥ٌم زمـ أيب روق )ضم٤م 

 (.3/037ؾمٔم٥ٌم زمـ زاهمر أزمق راهمع إصٌٜم٣مين َمرصمئ )يم٣ًمن 

 (.2/332)ضم٤م  هق ايمذي زمٔمده ظمدينؾمٔم٥ٌم زمـ فمٌد ايمرمحـ ا

 (.3/449ؾمٔم٥ٌم زمـ فمٌد ايمرمحـ َمديٛمل )جمٜمقل ضم٣مل()ضم٣مسمؿ 

 ( 808ؾمٔم٥ٌم زمـ فمٌد اهلل زمـ فمقم أزمق زم٘مر إشمري ايمْمقد ) خم٤م 

 (.3/370( )ضم٣مسمؿ 3/037ؾمٔم٥ٌم زمـ فمجالن ايمٔمت٘مل أزمق فمٚمرو إؽم٘م٣مف زمٌمي )جمٜمقل ضم٣مل()يم٣ًمن 

 (.720()ذىمر ٣6/25من ؾمٔم٥ٌم زمـ فمٚمران أزمق راهمع اظمديٛمل )أصٌٜم

 (.3/037ؾمٔم٥ٌم زمـ فمٚمرو زمٌمي )صمّٜمٙم٥م أزمق ضم٣مسمؿ، ووم٣مل ايمٌخ٣مري أضم٣مديثف َمٛم٣مىمغم()يم٣ًمن 

 (.9/622()وشمٗمف اخلْمٝم٤م( )طمط 430ؾمٔم٥ٌم زمـ همّمؾ زمـ ؽمٔمٝمد أزمق ضمًـ ايمتٕمٙمٌل )ت 

 (.3/470()ضم٣مسمؿ 3/037ازمـ زمريدة()جمٜمقل()يم٣ًمن  –ؾمٔم٥ٌم زمـ يزيد احلٛمٖمل )أو 

 (.3/470()ضم٣مسمؿ 227)جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ووشمٗمف ايمٔمجقم()فم٨م ؾمٔم٥ٌم فمـ ىمري٤م زمـ إزمره٥م 

 (.3/038ؾمٔم٥ٌم ىم٣من زمقاؽمط )وم٣مل ايمدراومْمٛمل: ىم٣من يدفمل احلٖمظ ومل ي٘مـ َمروٝم٣م دم احلدي٧م()يم٣ًمن 

 (.4/0094()ضم٣ٌمن3/428()ضم٣مسمؿ 3/426زمـ سمقائؿ ايمّمٌل)جمٜمقل ضم٣مل( )ضم٤م  ٥مؾمٔمٌٝم

 (.8/405ؾمٔمثؿ زمـ أصٝمؾ أزمق أمحد ايمٌٝمقردي )ضم٤م 

 (.233زمـ ضمٝم٣من ايمتجٝمٌل إفمجٚمل)يقٞمس ؾمٔمثؿ

 (.235( )أشمٛمقا فمٙمٝمف( )يقٞمس051زمـ فمٚمر احليَمل اظمٌمي )ت اهلل زمـ فمٌد ؾمٔمران
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 (.3/491()ضم٣مسمؿ 2/350ؾمٔمقذ زمـ فمٌد ايمرمحـ إزدي أزمق فمٌد ايمرمحـ )جمٜمقل ضم٣مل()ضم٤م 

 (.2/331)ضم٤م  –هق ازمـ يقؽمػ  –ؾمٔمٝم٤م إصؿ 

 (.3/454()ضم٣مسمؿ 3/054)َمؼموك وم٣ميمف ايمذهٌل()يم٣ًمن  ؾمٔمٝم٤م اجل٣ٌمئل يامين فمٛمف ؽمٙمٚم٥م زمـ وهرام

 (.3/453ؾمٔمٝم٤م احلٚميص )ضم٣مسمؿ 

 (.3/454ؾمٔمٝم٤م ايمًامن فمـ ؿم٣مووس )ٓ زمٟمس زمف وم٣ميمف أزمق زرفم٥م()ضم٣مسمؿ 

 (.64/060ؾمٔمٝم٤م ايمٔمامين )فم٣ًمىمر 

 (.8/419()ضم٤م 3/038ؾمٔمٝم٤م زمـ إزمراهٝمؿ ايم٘مقدم )همٝمف صمٜم٣ميم٥م وم٣ميمف ايمذهٌل ووم٣ميمف ازمـ فمدي: يمٝمس زمٚمٔمروف()يم٣ًمن 

 (.3/038()يم٣ًمن 2/368ؾمٔمٝم٤م زمـ أيب أؾمٔم٧م )جمٜمقل ضم٣مل()ضم٤م 

ؾمٔمٝم٤م زمـ أيب راؾمد فمـ ٞم٣مهمع )وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ : ضمدث زمثالشم٥م أضم٣مدي٧م زم١مؽمٛم٣مد واضمد فمـ فمٚمرو زمـ طم٣ميمد َمٛم٘مرة وهق ؾمٝمخ 

 (.3/051()يم٣ًمن 2/349جمٜمقل()ضم٤م 

 (.3/437()ضم٣مسمؿ 3/452ؾمٔمٝم٤م زمـ أيب ؽمٔمٝمد أزمق يقٞمس )جمٜمقل ضم٣مل()ضم٤م 

 (.3/437()ضم٣مسمؿ 2/331ؽمٛم٣من )ضم٤م  ؾمٔمٝم٤م زمـ أيب

 (.3/456()ضم٣مسمؿ 2/348ؾمٔمٝم٤م زمـ أيب َمٛمٝمع )ضم٤م 

 (.3/038()يم٣ًمن 9/635ؾمٔمٝم٤م زمـ أمحد ايمٌٕمدادي اخلتقم )طمػمة َمٛم٘مر وم٣ميمف اخلْمٝم٤م()طمط 

 (.3/038ؾمٔمٝم٤م زمـ أمحد ايمٖمرنم٣مين )وم٣مل ايمًٙمٖمل: ٓ ئمقل فمٙمٝمف()يم٣ًمن 

 (.9/632ؾمٔمٝم٤م زمـ أمحد زمـ أيب فمٚمرو )طمط 

 (.64/81أمحد زمـ فمٌد احلٚمٝمد زمـ ص٣ميما ايمٗمرر )فم٣ًمىمر ؾمٔمٝم٤م زمـ 

 (.3/038ؾمٔمٝم٤م زمـ أمحد فمـ زىمري٣م ايمّمٚمغمي )وم٣مل ايمذهٌل: ٓ أفمرهمف()يم٣ًمن 

 (.64/80ؾمٔمٝم٤م زمـ إؽمح٣مق أزمق حمٚمد ايمٗمرر )فم٣ًمىمر 

 (.64/88ؾمٔمٝم٤م زمـ إؽمح٣مق إذرفمل )فم٣ًمىمر 

 (.3/430سمؿ ؾمٔمٝم٤م زمـ إؽمح٣مق ايمدَمُمٗمل )وشمٗمف ازمـ َمٔمكم ووم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ:صدوق()ضم٣م

 (.3/454()3/436يت )ضم٣مسمؿ ٟمؾمٔمٝم٤م زمـ أؽمقد )جمٜمقل ضم٣مل( وإن ىم٣من هق ؾمٔمٝم٤م اجل٣ٌمئل همٚمؼموك وؽمٝم

 (.3/039ؾمٔمٝم٤م زمـ زم٘م٣مر )ؤمٖمف إزدي()يم٣ًمن 
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 (.3/436ؾمٔمٝم٤م زمـ زم٘مر أزمق زم٘مر )ضم٣مسمؿ 

 (.3/039ؾمٔمٝم٤م زمـ ضم٣مسمؿ )ووم٣مل ايمٌخ٣مري: ٓ يِما ضمديثف()يم٣ًمن 

 (.3/039جمٜمقل: وم٣ميمف ايمٌخ٣مري()يم٣ًمن ؾمٔمٝم٤م زمـ ضمرب فمـ صخر )َمٛم٘مر احلدي٧م 

 (.3/434()ضم٣مسمؿ 8/418ؾمٔمٝم٤م زمـ ضمٝم٣من )ضم٤م 

 ؾمٔمٝم٤م زمـ ضمٝم٣من زمٌمي: هق ازمـ ضمرب اظمتٗمدم.

 (.621()آصمري: 3/474ؾمٔمٝم٤م زمـ درهؿ أزمق درهؿ َمقلم يمٗمريش )وشمٗمف أزمق داود ووم٣مل ازمـ َمٔمكم:ٓ زمٟمس زمف()ضم٣مسمؿ 

 (.3/432()ضم٣مسمؿ 3/051ؾمٔمٝم٤م زمـ راؾمد ايم٘مقدم )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()يم٣ًمن 

 (.3/432()ضم٣مسمؿ 3/452ؾمٔمٝم٤م زمـ زرفم٥م )جمٜمقل ضم٣مل()ضم٤م 

 (.546ؾمٔمٝم٤م زمـ ؽمٔمٝمد ايمٔمٌدري أزمق حمٚمد ؽم٘مـ اإلؽم٘مٛمدري٥م فمٛمف أزمق ضمًـ ايمٔمٌز )صف/

 (.3/437ؾمٔمٝم٤م زمـ ؽمٔمٝمد زمـ فمٚمرو )ضم٣مسمؿ 

 (.3/437ضم٣مسمؿ 1(8/419ؾمٔمٝم٤م زمـ ؽمٙمٚم٥م آٞمِم٣مري )ضم٤م 

 (.3/051()يم٣ًمن 64/015()فم٣ًمىمر ٣632ميمؽ()ت ؾمٔمٝم٤م زمـ ؽمٜمٝمؾ زمـ ىمثغم ايمرازي )صمٜمٚمل ه

 (.3/437ؾمٔمٝم٤م زمـ ؾمٔمٝم٤م زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ فمٚمرو )ضم٣مسمؿ 

 (.64/001ؾمٔمٝم٤م زمـ ؾمٔمٝم٤م زمـ َمًٙمؿ زمـ ؾمٔمٝم٤م )فم٣ًمىمر 

 (.3/438ؾمٔمٝم٤م زمـ صٙما زمٌمي )وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ ص٣ميما احلدي٧م()ضم٣مسمؿ 

 (.3/438()ضم٣مسمؿ 9/636ؾمٔمٝم٤م زمـ وح٣مك اظمدائٛمل أزمق ص٣ميما )جمٜمقل ضم٣مل()طمط 

ؾمٔمٝم٤م زمـ ؿمٙمح٥م زمـ فمٌد اهلل زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ فمقف زمـ أيب زم٘مر ايمِمديؼ )وم٣مل ايمدارومْمٛمل َمؼموك. ووم٣مل ايمٌخ٣مري:ٓ أفمرهمف 

 (.3/439()ضم٣مسمؿ 3/050ووم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: ٓ زمٟمس زمف()يم٣ًمن 

 (.3/451ؾمٔمٝم٤م زمـ فمٌد احلٚمٝمد ايمْمح٣من ايمقاؽمْمل )صدوق وم٣ميمف ازمـ أيب ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ 

 (.3/439د فمـ رصمؾ )ضم٣مسمؿ ؾمٔمٝم٤م زمـ فمٌد احلٚمٝم

 (.64/001ؾمٔمٝم٤م زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ فمٚمر ايمُمٝم٣ٌمين ايمدزم٣مغ )فم٣ًمىمر 

 (.3/439ؾمٔمٝم٤م زمـ فمٌد ايمرمحـ فمـ أزمٝمف )ضم٣مسمؿ 

 (.3/439ؾمٔمٝم٤م زمـ فمٌد ايمرمحـ فمـ ضمِمكم )ضم٣مسمؿ 
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 .(538)حتٖم٥م/ (3/439)ضم٣مسمؿ  َمقٓهؿ )َمديمس( ؾمٔمٝم٤م زمـ فمٌد اهلل إزدي

 (.07/504()ؽمغم 3/050()يم٣ًمن 343ي )جمٜمقل ضم٣مل()ت ؾمٔمٝم٤م زمـ فمٌد اهلل زمـ َمٛمٜم٣مل اظمٌم

 (.3/050ٞمف ىم٣من َمديم٣ًًم )يم٣ًمن أديٛمل اظمؾمٔمٝم٤م زمـ فمٌد اهلل فمـ أيب فمٌد اهلل اجلِم٣مص ذىمر ازمـ 

 (.3/439ؾمٔمٝم٤م زمـ فمٌد اظم٠مَمـ )ضم٣مسمؿ 

 (.3/451ؾمٔمٝم٤م زمـ فمالء ايمرازي )ضم٣مسمؿ 

 (.049()ك/3/451ؾمٔمٝم٤م زمـ فمٚمر إزرق ايمٌٌمي أٞمِم٣مري )ضم٣مسمؿ 

 (.64/060ؾمٔمٝم٤م زمـ فمٚمر زمـ فمٌد ايمٔمزيز )فم٣ًمىمر 

( )يم٣ًمن 394فمٛمف ايمْمػماين ونمغمه و وم٣مل احل٣مهمظ:ٓ ئمرف( )إرؾم٣مد/جمٜمقل ضم٣مل( ) ( )402ؾمٔمٝم٤م زمـ فمٚمران ايمٔمً٘مري)ت

 (.462()ؿم٤م 3/050

 (.3/451()ضم٣مسمؿ 3/652ؾمٔمٝم٤م زمـ فمٚمرو إَمقي )ضم٤م 

 (.3/050ؾمٔمٝم٤م زمـ فمٚمرو ايمْمح٣من )ىمذزمف إزدي()يم٣ًمن 

 (.3/451ـ فمٚمرو ايمٛمٚمغمي )ضم٣مسمؿ ؾمٔمٝم٤م زم

 (.64/004فمٛمف مجع نمٖمغم()فم٣ًمىمر  ى()رو620ؾمٔمٝم٤م زمـ فمٚمرو زمـ ٞمٌم أزمق حمٚمد ايمّمٌٔمل )ت 

 (.3/450ؾمٔمٝم٤م زمـ همّمؾ )جمٜمقل ضم٣مل()ضم٣مسمؿ 

 (.3/050ؾمٔمٝم٤م زمـ همغموز زمٕمدادي )َمٛم٘مر احلدي٧م/وم٣ميمف ايم٣ًمصمل()يم٣ًمن 

 (.3/450()ضم٣مسمؿ 3/050ايمٔمٗمٝمقم()يم٣ًمن  ؾمٔمٝم٤م زمـ ىمٝم٣ًمن فمـ أٞمس )وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: ص٣ميما احلدي٧م ويمٝمٛم٥م

 (.3/056ؾمٔمٝم٤م زمـ َمٌمم )وم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن: ٓ حيؾ اإلضمتج٣مج زمف()يم٣ًمن 

 (.209ؾمٔمٝم٤م زمـ حمٚمد احليَمل )ومط 

 (.9/635ؾمٔمٝم٤م زمـ حمٚمد ايمذراع )وشمٗمف اخلْمٝم٤م()طمط 

 (.3/456()طمط 2/349ؾمٔمٝم٤م زمـ حمٚمد ايمٕمٖم٣مري )ضم٤م 

 (.726()ذىمر/3/88()أصمٜم٣من 64/004ايمدزمٝمقم )روى فمٛمف مجع()فم٣ًمىمر ؾمٔمٝم٤م زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ ؾمٔمٝم٤م أزمق وم٣مؽمؿ 

 ( 812ؾمٔمٝم٤م زمـ حمٚمد زمـ صمٔمٖمر احلٛمٝمٖمل ) خم٤م 

 (.9/635ؾمٔمٝم٤م زمـ حمٚمد زمـ ضمٝم٣من أزمق ص٣ميما اخلٝم٣مط )طمط 
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 ( 810ؾمٔمٝم٤م زمـ حمٚمد زمـ ؽمٔمد زمـ حمٚمد أزمق ص٣ميما ايمٌٝمٜمٗمل ) خم٤م 

 (.9/633()طمط 3/456سمؿ ؾمٔمٝم٤م زمـ حمٚمد زمـ ؾمٔمٝم٤م ايمٔمٌدي ايمٌٕمدادي )جمٜمقل ضم٣مل()ضم٣م

 (.9/632ؾمٔمٝم٤م زمـ حمٚمد زمـ فمٌٝمد اهلل زمـ طم٣ميمد ايمراصمٝم٣مل أزمق همّمؾ ايم٘م٣مسم٤م )وشمٗمف اخلْمٝم٤م()طمط 

 (.3/054ؾمٔمٝم٤م زمـ حمٚمد زمـ همّمؾ ايم٘مقدم )وم٣مل إزدي: َمؼموك()يم٣ًمن 

 (.8/419ؾمٔمٝم٤م زمـ حمٚمقد زمـ أؾمٔم٧م)ضم٤م 

 ( 800ؾمٔمٝم٤م زمـ ٞمقح ايمرازي ) ص٣ميما ( )خم٤م 

 (.64/061هٝمؿ ايمٌغمويت ايمٗمرر )فم٣ًمىمر ؾمٔمٝم٤م زمـ هٝمثؿ زمـ إزمرا

 (.3/054ؾمٔمٝم٤م زمـ واومد اظمرإي ايمٌٌمي أزمق َمديـ )رضب ايمٖمالد فمعم ضمديثف()يم٣ًمن 

 (.64/628ؾمٔمٝم٤م زمـ حيٝمك زمـ أمحد زمـ حمٚمد آؽم٘مٛمدراين )ؽمغم

 (.3/454ضم٣مسمؿ 1(3/655ؾمٔمٝم٤م زمـ ي٣ًمر )جمٜمقل ضم٣مل()ضم٤م 

 (.9/437دوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م()طمط ؾمٔمٝم٤م زمـ يقؽمػ زمـ حمٚمد أزمق وم٣مؽمؿ اظم٠مدب إصؿ )ص

 (.3/453ؾمٔمٝم٤م فمـ أيب حمٚمد اجلزري َمرؽمؾ )ضم٣مسمؿ 

 (.429زمـ إزمراهٝمؿ ايمٔمجقم أزمق ص٣ميما اجلرصم٣مين )صمر  ؾمٔمٝم٤م

 (.238زمـ أيب طمٌٝم٥م َمٌمي َمٔم٣مهمري )يقٞمس ؾمٔمٝم٤م

 (.232)يقٞمس( )ىم٣مٞم٦م ايمٗمّم٣مة سمٗمٌٙمف وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( 671زمـ حيٝمك أزمق ضمًـ ازمـ أطمل ايمِمغمدم )ت زمـ إؽمح٣مق ؾمٔمٝم٤م

 (.698زمـ َمقؽمك ايمػميت إؽم٘مٛمدراين: )فمٙمامء  زمـ صمٔمٖمر ؾمٔمٝم٤م

 (.237زمـ أيب ايمرزمذاء ايمٌٙمقي )يقٞمس زمـ محٝمد ؾمٔمٝم٤م

 (.471زمـ صمٔمٖمر إزدي )صمر  زمـ ضمٝم٣من أزمق ص٣ميما فمٛمف أمحد ؾمٔمٝم٤م

 (654( )نمرزم٣مء/613زمـ ؽمٙمٝمؿ زمـ ىمٝم٣ًمن ايم٘مٝم٣ًمين ىمقدم )ت زمـ ؽمٙمٝمامن ؾمٔمٝم٤م

 (.653)نمرزم٣مء/زمـ ؽمٜمؾ أٞمديمز حمدث  ؾمٔمٝم٤م

 (.410زمـ َمٛمٜم٣مل اظمٌمي )يت٘مٙمؿ دم َمذهٌف وم٣ميمف احل٣ٌمل( )َمٌم  اهلل زمـ فمٌد ؾمٔمٝم٤م

 (.470زمـ ؾمٔمٝم٤م اهلٚمذاين أزمق ٞمٌم )صمر  زمـ فمقم ؾمٔمٝم٤م

 (.655زمـ فمٝمًك أزمق فمٚمر اإلومريْمًم )نمرزم٣مء/ زمـ فمٚمر ؾمٔمٝم٤م
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 -يٟميت -هق ازمـ حمرز -ؾمٔمٝم٧م زمـ زيد

 (.3/482ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ ؾمٔمٝم٧م زمـ ؾمداد َمديٛمل )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق 

ؾمٔمٝم٧م زمـ حمرز ايمٌٌمي أزمق حمٚمد )وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ:ؾمٝمخ ووم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن: َمًتٗمٝمؿ احلدي٧م ، ووم٣مل ايمذهٌل:صدوق 

 (.4/0097()ضم٣ٌمن3/482( وهق ازمـ زيد أيب ايمزفمراء ايم٘مقدم )ضم٣مسمؿ 667)ت(َمُمٜمقر

 (سمٗمدم دم ؾمٔمٝم٤م.3/482ؾمٔمٝم٧م زمـ حمٚمد ايمٕمٖم٣مري )ضم٣مسمؿ 

 (.3/482)ضم٣مسمؿ زمٝمف أؾمٔمٝم٧م زمـ َمْمغم فمـ 

 (.250زمـ َمقه٤م اظمرَمٝمٛمل )يقٞمس زمـ ضمل ؾمٖمل

 (.652( )نمرزم٣مء/082زمـ فمقم اإلهمريٗمل فم٣مزمد )ت ؾمٗمران

 (.64/068ؾمٗمغم َمقلم فم٣ٌمس إَمقي فمـ اهلدار )فم٣ًمىمر 

 (.3/053()َمٛم٘مر احلدي٧م وم٣ميمف ايمذهٌل()يم٣ًمن 093ؾمٗمٝمؼ ايمٌٙمخل )ت 

 ؾمٗمٝمؼ ايمّمٌل ايمٗم٣ميص ايم٘مقدم )جمٜمقل ضم٣مل(.

 (.64/040( )فم٣ًمىمر 3/474()ضم٣مسمؿ 9/404ٝمؿ ايمٌٙمخل ايمزاهد )روى فمٛمف مجع()ؽمغم ؾمٗمٝمؼ زمـ إزمراه

 (.3/474ؾمٗمٝمؼ زمـ مجرة إؽمدي )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ )ضم٣مسمؿ 

 ؾمٗمٝمؼ زمـ محزة: هق ازمـ مجرة اظمتٗمدم.

 (.3/474()ضم٣مسمؿ 3/054ؾمٗمٝمؼ زمـ ضمٝم٣من )جمٜمقل: وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()يم٣ًمن 

 (.٣3/476مسمؿ ()ضم3/455ؾمٗمٝمؼ زمـ فمٌد اهلل ايمّمٌل )ضم٤م 

 (.3/053ؾمٗمٝمؼ زمـ فمٌد اهلل زمـ فمٚمغم ايمًدود وفمٛمف ازمٛمف فمٚمرو )ٓ أفمرهمف وم٣ميمف ايمٔمالئل()يم٣ًمن 

 (.3/476ؾمٗمٝمؼ زمـ فمٝمزار )ضم٣مسمؿ 

 (.474( )صمر 310زمـ إزمراهٝمؿ ايمٗم٣م  أزمق َمْمٝمع ايمٖمٗمٝمف )ت  زمـ هقد زمـ فمقم ؾمٗمٝمؼ

 (.254( )يقٞمس445ازمـ يقٞمس( )ت اهلل إٞمِم٣مري أزمق دصم٣مٞم٥م اظمٌمي )شمٗم٥م وم٣ميمف زمـ فمٌد زمـ حمٚمد ؾمٗمٝمؼ

 ؾمامس زمـ أؽمد: صقازمف أؽمد زمـ ؾمامس.

 (.3/483ؾمامس زمـ فمثامن زمـ ذيد )صح٣ميب()ضم٣مسمؿ 

 (3/483ؾمامس )ضم٣مسمؿ  زمـ ؾمامس زمـ يمٌٝمد :دم يمٌٝمد
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 (3/483( )ضم٣مسمؿ 3/429ؾمامس هقرم ازمـ فم٣ٌمس )ضم٤م 

 (.0/420ؾمٚمر اجلٔمٖمل ايم٘مقدم وايمد فمٚمرو )دفم٣مء 

 (3/477()ضم٣مسمؿ 3/471ؾمٚمر ايمٗمٝمز زمٌمي )ضم٤م 

 (3/475()ضم٣مسمؿ 3/428ؾمٚمر زمـ صمٔمقٞمف )ضم٤م 

 (64/082ؾمٚمر زمـ صمقش أزمق ايم٣ًمزمٕمف ايمّم٤م أيب )واهـ(أضمد َمـ ومتؾ ضمًكم زمـ فمقم )فم٣ًمىمر 

 –سمٗمدم  –ؾمٚمر زمـ فمٗمٝمقم: هق ازمـ يٗمٓم٣من 

 (3/477ؾمٚمر زمـ ومٝمس )ضم٣مسمؿ 

 (.253()يقٞمس3/052ىمغم()يم٣ًمن ،ووم٣مل ازمـ فمدي :أضم٣مديثف َمٛم٣م ٥مٌمي )وم٣مل اجلقزصم٣مين: نمغم شمٗماظمؾمٚمر زمـ ٞمٚمغم 

 (3/427()ضم٣مسمؿ 3/627ايمٔمٗمٝمقم ايمُم٣مَمل )ضم٤م  ٥مزمقفمٌٙمأؾمٚمر زمـ يٗمٓم٣من 

 (3/472()ضم٣مسمؿ 3/055زمـ صقضم٣من ايمٔمٌدي )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ()يم٣ًمن  ٥مزمـ صٔمِمٔم ٥مؾمٚمرزمـ فم٘مرَم

 (2/351زمـ فمٌد اهلل )ضم٤م  ٥مؾمٚمٙم

 (3/487()ضم٣مسمؿ 052/ 3زمـ َمٛمٝم٤م ايم٘مٙمٌل )جمٜمقل /وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ () يم٣ًمن  ٥مؾمٚمٙم

ويٗم٣مل أزمق ضمؼموش ايمٌٌمي)وم٣مل ازمـ َمٔمكم :يمٝمس زمًمء ووم٣مل ايمٛم٣ًمئل:ؤمٝمػ وؤمٖمف ازمـ  –زمـ هزال أزمق داوود  ٥مؾمٚمٙم

 (3/052َمديٛمل ووم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ:ٓزمٟمس زمف()يم٣ًمن 

 (3/490فمٛمف ؾمٔم٥ٌم )وشمٗمف ازمـ َمٔمكم()ضم٣مسمؿ  ٥مؾمٚمٝمً

 (3/490ـ فمجالن ايمٌٌمي أزمق فمٌد اهلل )وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ:ٓزمٟمس زمف ي٘مت٤م ضمديثف()ضم٣مسمؿ ؾمٚمٝمط زم

 (.657زمـ طم٣ميمد اإلهمريٗمل فمٛمف ايمقاومدي )نمرزم٣مء/ ؾمٚمٝمؾ

 (3/420)جمٜمقل ضم٣مل( )ضم٣مسمؿ  هفمقم ونمغم فمٛمف ؾمٜم٣مب ايم٣ٌمرومل

 (71ؾمٜم٣مب زمـ ضمرب فمـ ايمزهري )جمٜمقل وم٣ميمف احل٣مىمؿ()ذيؾ

 (9/699ؾمٜم٣مب زمـ ضمًـ ايمٔم٘مػمي )طمط 

()ضم٣مسمؿ 021اظمج٣مشمٔمل ايمِمػمي )وشمٗمف أزمق داود ووم٣مل إزمراهٝمؿ زمـ َمًٙمؿ:صدوق وؤمٖمف ازمـ َمٔمكم()ت ٥م٣مب زمـ ذٞمٖمؾمٜم

 (0658صمري )آ(3/058()يم٣ًمن 3/426

 (3/420ؾمٜم٣مب زمـ ذيؽ )ضم٤م 
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 (3/420()ضم٣مسمؿ 3/626ؾمٜم٣مب زمـ فمٌد اهلل اخلقٓين يامين )ضم٤م 

 (.3/421ؾمٜم٣مب زمـ َم٣ميمؽ )صح٣ميب( )ضم٣مسمؿ

 (.64/605ٞمِم٣مري أزمق وم٣مؽمؿ ايمِمقري )جمٜمقل ضم٣مل( )فم٣ًمىمر ٜم٣مب إؾمٜم٣مب زمـ حمٚمد زمـ ؾم

 (.3/420ؾمٜم٣مب زمـ َمديم٨م ايمٔمٛمػمي )وشمٗمف أزمق زرفم٥م()ضم٣مسمؿ

 (.64/602ؾمٜم٣مب زمـ َمنور اظمزين )فم٣ًمىمر

 (3/021ؾمٜم٣مب فمـ أيب هريره )وم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن:ٓأدري َمـ هق( )يم٣ًمن 

 (3/021ؾمٜم٣مب فمـ فمٚمر زمـ فمٌد ايمٔمزيز )جمٜمقل/وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()يم٣ًمن 

ن يًٟمل فمٛمف( أزمقضم٣مسمؿ: ؾمٝمخ يروي فمٛمف ؾمٔم٥ٌم حيت٣مج أ)وم٣مل ايمٌخ٣مري يمٝمس ضمديثف زم٣ميمٗم٣مئؿ/ ووم٣مل  ةؾمٜم٣مب فمـ فمٚمرو زمـ َمر

 (3/420()ضم٣مسمؿ 3/021)يم٣ًمن 

 (3/484)جمٜمقل ضم٣مل()ضم٣مسمؿ  –ويٗم٣مل ؽمٜمؿ  –ؾمٜمر زمـ َمٔمتٚمر 

 (3/020ؾمٜمر زور ايمْمػمين )سم٘مٙمؿ همٝمف( )يم٣ًمن 

 (027إؽمقاري )ذىمر/ؾمٜمر ي٣مر زمـ حمٚمد زمـ أمحد أزمقزم٘مر 

 (.0015زمـ يزداد )صمر  زمـ يزداذ فمٛمف حمٚمد ؾمٜمري٣مر

 (3/491()ضم٣مسمؿ 2/356ؾمٜمؿ زمـ َمٗمدام )ضم٤م 

 ( 802ؾمٜمغم زمـ ؾم٣مه أزمق ٞمٌم إيٌقردي ) خم٤م 

 ( 3/477ؾمقذب أزمق َمٔم٣مذ ) ضم٣مسمؿ 

 ( 3/478ؾمقذب فمـ ايمُمٔمٌل ) ضم٣مسمؿ 

 ( 3/477ؾمقذب َمديٛمل ) ضم٣مسمؿ 

 (.425ازمـ ضمري٨م )صمر  اجلرصم٣مين فمـ --أو ؾمقىم٥م --ؾمقىمر 

 (.3/020ؾمقىمر زمٌمي أضم٣ٌمري ) وم٣مل فمٚمر زمـ ؾم٥ٌم : ىم٣من يّمع إطم٣ٌمر وإؽمٖم٣مر ( )يم٣ًمن

 ( 3/490ؾمقىمر زمـ أؽمد اجلرصم٣مين وفمٛمف فمٝمًك زمـ أيب هم٣مؿمٚم٥م ) وشمٗمف فمٝمًك ( )ضم٣مسمؿ 

 ( 3/453( ) ضم٣مسمؿ 4/088ؾمٝم٣ٌمن ايمًٙمٚمل اظمدين إٞمِم٣مري )صح٣ميب()ضم٤م 

 ( 814ؾمٝم٣ٌمن ايمٖمٗمٝمف ) خم٤م 
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 ( 3/455ٝم٣ٌمن ايمٗمت٣ٌمين ) ضم٣مسمؿ ؾم

 ( 3/455()ضم٣مسمؿ 3/427ؾمٝم٣ٌمن ايمٙمح٣مم ىمقدم فمـ ؽم٣ممل زمـ أيب ضمٖمِمف ) ضم٤م 

 ( 64/633ؾمٝم٣ٌمن اظمجٛمقن ايمزاهد ) فم٣ًمىمر 

 ( 3/455()ضم٣مسمؿ 3/627ؾمٝم٣ٌمن ايمٝمُم٘مري فمـ أٞمس ) ضم٤م 

 ( 4/455()ضم٣مسمؿ 3/422ؾمٝم٣ٌمن زمـ ضمرزم٧م ) ضم٤م 

 ( 455/ 3ؾمٝم٣ٌمن زمـ ذيٝمؿ أزمق َمريؿ)ضم٣مسمؿ 

 ( 6/30()أصٌٜم٣من 721ن زمـ زىمري٣م اظمٔم٣ميم٨م ) ذىمر /ؾمٝم٣ٌم

 ( 3/455( )ضم٣مسمؿ 2/338ؾمٝم٣ٌمن زمـ زهغم زمـ ؾمٗمٝمؼ زمـ شمقر ايمًدود أزمق فمقام ) ضم٤م 

 ( 2/339ؾمٝم٣ٌمن زمـ فمٌد ايمرمحـ ايمتٝمٚمل )ضم٤م 

 ( 3/627ؾمٝم٣ٌمن زمـ ومحذم ) ضم٤م 

 (.393ؾمٝم٣ٌمن زمـ حمٚمد اظمًٚمٔمل أزمق أمحد ايمٌٌمي )إرؾم٣مد/

 ( 64/633ؾمٝم٣ٌمن زمـ حمٚمد زمـ أمحد ايمٖمٗمغم ) فم٣ًمىمر 

 ( 3/442()ضم٣مسمؿ 2/335ؾمٝم٥ٌم ايم٘م٣مسم٤م زمـ فمٚمر زمـ فمٌد ايمٔمزيز ) ضم٤م 

 ؾمٝم٥ٌم زمـ أيب أمحد أزمق حمٚمد ايمُمٔمٌل ) خم٤م ( 

 ( 64/624ؾمٝم٥ٌم زمـ أيب َم٣ميمؽ ايمغمويت )فم٣ًمىمر

 (2/335ؾمٝم٥ٌم زمـ أطمٛمػ إوزافمل ) ضم٤م 

 ( 3/442()ضم٣مسمؿ ٣04/638مىمر ؾمٝم٥ٌم زمـ أيٚمـ ايمٌٌمي )حمٜمقل ضم٣مل ( )فمً

 ( 64/639ؾمٝم٥ٌم زمـ ؾمٌٝم٤م ايمٕم٣ًمين )فم٣ًمىمر

 (.465( ) أشمٛمك فمٙمٝمف احل٣مىمؿ( )ٞمٝم٣ًمزمقر/499ؾمٝم٥ٌم زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ ؾمٔمٝم٤م أزمق حمٚمد ايمُمٔمٝمٌل )ت

 ( 3/442()ضم٣مسمؿ 64/623ؾمٝم٥ٌم زمـ َم٣ًمور اظم٘مل ) جمٜمقل ضم٣مل ()فم٣ًمىمر 

ـ َمٔمكم ويمٝمٛمف ايمٌزاز ووم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن : ٓ جيقز آضمتج٣مج زمف ( )يم٣ًمن ؾمٝم٥ٌم زمـ ٞمٔم٣مَم٥م ايمّمٌل أزمق ٞمٔم٣مَم٥م ايم٘مقدم ) ؤمٖمف ازم

3/021) 

 ( 3/447ؾمٝم٥ٌم زمـ ٞمٔمامن زمـ ذود ايمِمٛمٔم٣مين ) ضم٣مسمؿ 
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 ( 3/442()ضم٣مسمؿ 2/335ؾمٝم٥ٌم زمـ هُم٣مم ايمراؽمٌل ) زمٌمي ) ضم٤م 

 ( 642/ 64ؾمٝم٥ٌم زمـ ويمٝمد زمـ ؽمٔمٝمد أزمق حمٚمد ايمٔمثامين ايمٗمرر ) فمٛمف مج٣مفم٥م ( )فم٣ًمىمر 

 ( 3/442ؾمٝم٥ٌم فمـ حمٚمد زمـ فمقم ) ضم٣مسمؿ 

 ( 3/489( )ضم٣مسمؿ 3/676ؾمٝمح٥م زمـ فمٌد اهلل ايمّمٌٔمل أزمق ضمػمة ) جمٜمق ل ضم٣مل ( )ضم٤م 

 (.550)حتٖم٥م/( 3/020( )يم٣ًمن  ، ووم٣مل احل٣مهمظ: ؤمٝمػؾمٝمخ زمـ أيب طم٣ميمد ) َمتٜمؿ زم٣ميمقوع وم٣ميمف ايمذهٌل

 ( 9/627ؾمٝمخ زمـ فمٚمغم إؽمدي ) طمط 

 ( 9/627) جمٜمقل ضم٣مل ( )طمط  ٥مومرازمؾمٝمخ زمـ فمٚمغم زمـ ص٣ميما أزمق فمقم 

 ( 3/026ؾمٝمخ وفمٛمف ؽمٙمٝمامن زمـ ضمر ب ) دصم٣مل / وم٣ميمف ايمذهٌل ( )وهق ازمـ أيب طم٣ميمد ( )يم٣ًمن 

 (.423زمـ فمٚمغمة َمـ فمامل صمرصم٣من )صمر  ؾمٝمخ

 ( 64/686ؾمغميـ زمـ حمٚمد ) فم٣ًمىمر 

 يٟميت  –ؾمٝمْم٣من ايمْم٣مق : هق حمٚمد زمـ صمٔمٖمر 

 ( 3/483ؾمٝمٝمؿ زمـ زمٝمت٣من )وشمٗمف ازمـ َمٔمكم ( )ضم٣مسمؿ 

 (.3/483( ) ضم٣مسمؿ 3/429ؾمٝمٝمؿ زمـ ذيٝمؿ ) ضم٤م 
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 ضمرف ايمِم٣مد

 

 ( 3/362ص٣مزمر زمـ ؽم٣ممل زمـ محٝمد زمـ فمٌد اهلل ايمٌجقم أزمق أمحد )جمٜمق ل ضم٣مل ( )ضم٣مسمؿ 

 (9/433ص٣مضم٤م زمـ ضم٣مسمؿ ايمٖمرنم٣مين ) طمط 

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىمت٤م زمخْمف فمٙماًم 371ٕٞمديمز )ت زمٔمد/ص٣مدق زمـ طمٙمػ زمـ ص٣مدق زمـ يمٝم٣ٌمل إٞمِم٣مري أزمق ضمًـ ا

 (.530ىمثغمًا، وىم٣من رصماًل هم٣موالً ديٛم٣ًم، ضمدث زمٝمًغم، وىم٣من شمٗم٥م دم روايتف..( )صف/

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمـ أهؾ اظمٔمرهم٥م 326ص٣مفمد زمـ أمحد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ حمٚمد ايمتٕمٙمٌل أزمق وم٣مؽمؿ ايمٗمرؿمٌل )ت

 (.549..( )صف/وايمذىم٣مء وايمرواي٥م وايمدراي٥م

  .(9/433) طمط  -سمٗمدم–اؽمٚمف ص٣مضم٤م  ص٣مفمد زمـ ضم٣مسمؿ ايمٖمرنم٣مين

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من فم٣مظم٣ًم زم٣ميمٙمٕم٥م 307)ت إدي٤م ص٣مفمد زمـ ضمًـ زمـ فمٝمًك ايمرزمٔمل ايمٌٕمدادي أزمق فمالء ايمٙمٕمقي

ي٘مت٤م َمـ ضمٖمٓمف ،و وم٣مل احل٣مهمظ: وأضمًـ أَمره فمٛمدي أٞمف ىم٣من وأداب وإطم٣ٌمر..، وىم٣من يتٜمؿ زم٣ميم٘مذب وومٙم٥م ايمِمدق..

 .(556)حتٖم٥م/ (3/024()يم٣ًمن 64/687( ) فم٣ًمىمر 531( )صف/ويت٣ًمهؾ

 ( 840ص٣مفمد زمـ ضمًـ زمـ حمٚمد زمـ ضمًـ أزمق وم٣مؽمؿ ) خم٤م 

 ( 64/688ص٣مفمد زمـ ؽمٜمؾ زمـ زممم اإلؽمٖمرايٝمٛمل ) فم٣ًمىمر 

 .(830ص٣مفمد زمـ ؽمٝم٣مر زمـ حمٚمد زمـ حمٚمد أزمق فمالء اهلروي ) خم٤م 

  (.554احل٣مهمظ( )حتٖم٥م/ ص٣مفمد زمـ ؿم٣ميم٤م ايمٌ٘م٣مئل )جمٜمقل وم٣ميمف

 ( 64/689ص٣مفمد زمـ فمٌد ايمرمحـ ) فم٣ًمىمر 

 ( 64/691()فم٣ًمىمر 463ص٣مفمد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ ص٣مفمد ايمٌٌمي أزمق وم٣مؽمؿ ايمتٚمٝمٚمل ازمـ راد ) شمٗم٥م ( ) ت 

 ( 834ص٣مفمد زمـ فمٌد ايمقه٣مب زمـ فمٌد ايمِمٚمد زمـ فمٌد اظمٙمؽ أزمق فمالء ) خم٤م 

 ( 3/354) ضم٣مسمؿ  –يمٔمٙمف دم ايمتٗمري٤م  –ص٣مفمد زمـ فمٌٝمد 

 ( 830ص٣مفمد زمـ فمٌٝمد اهلل زمـ فمٌد اهلل زمـ أمحد أزمق ؽمٔمٝمد احلذاء ) خم٤م 
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 ( 844ص٣مفمد زمـ حمٚمد أزمق فمقم إؽمتقائل ) وشمٗمف ايمٖم٣مرد ( ) خم٤م 

 ( 832ص٣مفمد زمـ حمٚمد احلغمي ) خم٤م 

ديـ ؾمٝمخ يمٙمٌٝمٜمٗمل )وم٣مل ص٣مفمد زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ فمٌد اهلل ايمٗم٣م  أزمق فمالء ايمٛمٝم٣ًمزمقري ايمٖمٗمٝمف اإلَم٣مم أضمد أهمراد أئٚم٥م ايم

ايمٖم٣مرد: اإلَم٣مم فمامد اإلؽمالم أضمد أهمراد أئٚم٥م ايمديـ ايمذيـ يٗمتدى هبؿ.. وىم٣من إَم٣مم اظمًٙمٚمكم فمعم اإلؿمالق، ووم٣مل اخلْمٝم٤م: 

( ) 07/517( )ؽمغم 094( )إحت٣مف/346ىم٣من فم٣مظم٣ًم هم٣مواًل صدووم٣ًم، ووم٣مل ايمذهٌل: ايمٖمٗمٝمف ؾمٝمخ احلٛمٖمٝم٥م ورئٝمًٜمؿ( )ت

 (.4/638( )ؾمذرات 841)خم٤م/( 4/0016سمذىمرة احلٖم٣مظ 

 ( 835ص٣مفمد زمـ حمٚمد زمـ إؽمامفمٝمؾ ايمٛمًٖمل ) خم٤م 

 ( 849ص٣مفمد زمـ حمٚمد زمـ ضمًـ ويمٝمدي ) خم٤م 

 ( 845ص٣مفمد زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل أزمق فمٌد ايمرمحـ اظمٗمرئ ) خم٤م 

 ( 3/354ص٣مفمد زمـ حمٚمد َمٌمي ) ضم٣مسمؿ 

  (.553)حتٖم٥م/ (3/025() يم٣ًمن  ، ووم٣مل احل٣مهمظ: واهأزمق فمالء ) َمؼموك وم٣ميمف ايمٖمالس –ويٗم٣مل ازمـ حمٚمد  –ص٣مفمد زمـ َمًٙمؿ 

 ( 848ص٣مفمد زمـ َمٛمِمقر زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ ص٣مفمد أزمق فمالء اخلْمٝم٤م ) خم٤م 

 ايمرمحـ )فمٛمف ازمٛمف ص٣مفمد(. زمـ فمٌد ص٣مفمد

 (.658( )وشمٗمف ازمـ يقٞمس( )نمرزم٣مء/463ايمرمحـ ايمدَمُمٗمل )ت زمـ فمٌد ص٣مفمد

 ( 64/696ايمػمىم٣مت ) فم٣ًمىمر ص٣مدم زمـ إزمراهٝمؿ أزمق 

 ( 8/33ص٣مدم َمقلم ٞمٌم ايمُم٣مر ) خم٤م 

 (.415اهلل ايمْمرؽمقد: )فمٙمامء  زمـ فمٌد ص٣مدم

 (.3/309ص٣ميما ايمػماد فمـ أيب أؽمقد ايمديقم )ضم٣مسمؿ

ًٓ فمٛمد ايمٗمّم٣مة( )يقٞمس  (.252ص٣ميما ايمػمزمري أزمق ويمٝمد )ىم٣من َمٗمٌق

 (.3/309ص٣ميما احلداين فمـ أيب ايمدرداء )ضم٣مسمؿ

 (.641َمٌم ًٝمٛمل )احلص٣ميما 

 ص٣ميما ايمده٣من: هق زمـ إزمراهٝمؿ .

 (.3/361()ضم٣مسمؿ3/079ص٣ميما ايمًٙمٚمل فمـ أيب ايمُمٔمث٣مء )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ووم٣مل ايمذهٌل: جمٜمقٓن( )يم٣ًمن
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 (.3/079ص٣ميما ايمُمٝم٣ٌمين فمـ ازمـ َمديٛمل )جمٜمقل وم٣ميمف ازمـ َمديٛمل()يم٣ًمن

 (.3/361ص٣ميما ايمٔمٌدي فمـ ازمـ ؽمغميـ )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ

 (.3/081ص٣ميما ايمٗمغماؿمل: هق ازمـ أمحد زمـ يقٞمس  وهق ىمذاب )يم٣ًمن

 (.3/309ص٣ميما اظمٜمري فمـ أزمٝمف )ضم٣مسمؿ

 ( 3/494ص٣ميما زمـ إزمراهٝمؿ أزمق ٞمقح ايمده٣من ) وشمٗمف ازمـ َمٔمكم ووم٣مل أمحد:يمٝمس زمف زمٟمس()ضم٣مسمؿ 

()ضم٣مسمؿ 3/022)يم٣ًمن  ص٣ميما زمـ إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ ؿمٙمح٥م زمـ فمٌٝمد اهلل ايمْمٙمحل ) يمٝمس ضمديثف زمُمئ وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم (

3/494 ) 

(  ، ووم٣مل احل٣مهمظ: يمٝمس زمثٗم٥مؽمقد ايم٘مقدم احلٛم٣مط ) وم٣مل ازمـ فمدي : أضم٣مديثف يمٝم٦ًم َمًتٗمٝم٥م ويمٝمس زم٣مظمٔمروفإص٣ميما زمـ أيب 

  (.555)حتٖم٥م/ (3/028)يم٣ًمن 

 ( 4/495ؽمقد ايمٙمٝمثل ) ضم٣مسمؿ إص٣ميما زمـ أيب 

 (.3/497ص٣ميما زمـ أيب اجلقزاء )جمٜمقل ضم٣مل()ضم٣مسمؿ

 (.3/302 اظمخ٣مرق )ضم٣مسمؿص٣ميما زمـ أيب

 ( 3/493( )ضم٣مسمؿ 3/675ص٣ميما زمـ أيب أَم٣مَم٥م ) ضم٤م 

 (.3/311ص٣ميما زمـ أيب طم٣ميمد )ضم٣مسمؿ

 (.3/474ص٣ميما زمـ أيب زيد ايمٛمخٔمل )ضم٤م

 (.2/321ص٣ميما زمـ أيب ؽمٙمٚم٥م )ضم٤م

 (.3/475()ضم٤م3/315ص٣ميما زمـ أيب ؽمٙمٝمامن فمـ ازمـ فمٚمر ونمغمه )جمٜمقل ضم٣مل()ضم٣مسمؿ

 (.2/321()ضم٤م3/315أزمق ضم٣مسمؿ: ص٣ميما احلدي٧م()ضم٣مسمؿ ص٣ميما زمـ أيب ؾمٔمٝم٤م ايمٔم٘مقم )وم٣مل

 ص٣ميما زمـ أيب َمٗم٣مسمؾ: هق ازمـ أمحد زمـ أيب َمٗم٣مسمؾ )ىمذاب(.

 .ص٣ميما زمـ أيب َمٗم٣مسمؾ: هق ازمـ أمحد زمـ يقٞمس

 ( 847ص٣ميما زمـ أيب ٞمٌم زمـ هارن اجلٝمقم ) خم٤م 
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ازمـ فمدي: ينق احلدي٧م، ووم٣مل ازمـ ص٣ميما زمـ أمحد زمـ أيب َمٗم٣مسمؾ ايمٗمغماؿمل ايمٌزاز ) ىمذاب دصم٣مل وم٣ميمف ايمدار ومْمٛمل ووم٣مل 

ضم٣ٌمن: ينق احلدي٧م ويٗمٙمٌف يمٔمٙمف ومد ومٙم٤م فمممة آٓف ضمدي٧م.. ٓ جيقز آضمتج٣مج زمف زمح٣مل ووم٣مل احل٣مىمؿ: َمؼموك و وم٣مل أزمق 

 ( .836()ك 9/469()طمط 3/027( )يم٣ًمن 3/022( ) يم٣ًمن 395أمحد احل٣مىمؿ :همٝمف ٞمٓمر.( )إرؾم٣مد/

 ( 831همّمؾ اظم٠مذن ) خم٤م  ص٣ميما زمـ أمحد زمـ فمٌد اظمٙمؽ زمـ فمقم أزمق

 ( 64/693ص٣ميما زمـ أمحد زمـ وم٣مؽمؿ اظمٝم٣مٞمجل أزمق َمًٔمقد ايمٗم٣م  ) فم٣ًمىمر 

 ( 02/508()ؽمغم 9/440ص٣ميما زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ أمحد ايمتٚمٝمٚمل اهلٚمذاين )شمٗم٥م ضم٣مهمظ وم٣ميمف ؾمغموي٥م ( )طمط 

()ذىمر 3/493( )ضم٣مسمؿ 622)ت ص٣ميما زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ ضمٛمٌؾ أزمق همّمؾ ايمُمٝم٣ٌمين)وم٣مل ازمـ أيب ضم٣مسمؿ : صدوق شمٗم٥م(

 ( 64/695( )فم٣ًمىمر 9/407()طمط 775/

 هق إول: ازمـ أمحد زمـ أيب َمٗم٣مسمؾ . –ص٣ميما زمـ أمحد زمـ يقٞمس اهلروي

 (64/404( ) فم٣ًمىمر 9/440ص٣ميما زمـ إدريس زمـ ص٣ميما أزمق ؽمٜمؾ ايمٌٕمدادي اظمٗمرئ ) وشمٗمف اخلْمٝم٤م ( )طمط 

 ( 3/493ص٣ميما زمـ إرزمد ) ضم٣مسمؿ 

 ( 3/027ويٗم٣مل ايمٔمجقم ) َمؼموك وم٣ميمف إزدي ( )يم٣ًمن  –ص٣ميما زمـ إؽمح٣مق ايمٌجقم 

 ( 3/493()ضم٣مسمؿ 770()ذىمر 01/520()ؽمغم 9/404ص٣ميما زمـ إؽمح٣مق اجلرَمل أزمق فمٚمر ) جمٜمقل ضم٣مل ( )طمط 

 ( 9/400ص٣ميما زمـ إؽمح٣مق اجلٜمٌذ )طمط 

 (.4/0611زمـ فم٣مَمر ايمتٛمقطمل اظمٛمٌجل )جمٜمقل ضم٣مل( )ضم٣ٌمن  ص٣ميما زمـ أصٌغ

 ( 4/092ص٣ميما زمـ أيقب فمـ ضمٌٝم٤م ىم٣مسم٤م َم٣ميمؽ ) صمّٜمٙم٥م ايمذهٌل ( )يم٣ًمن 

 ( 64/403()فم٣ًمىمر 3/492ص٣ميما زمـ زمخؼمي ايمدَمُمٗمل ) وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ : ؾمٝمخ صدوق ( )ضم٣مسمؿ 

 ( 3/028ص٣ميما زمـ زممم ايمًدود ) وم٣مل ايمذهٌل : ٓ ئمرف ( )يم٣ًمن  

 ( 3/492()ضم٣مسمؿ 64/405يب ضم٣مسمؿ ( )فم٣ًمىمر ص٣ميما زمـ زمُمغم زمـ ؽمٙمٚم٥م ايمْمػماين أزمق همّمؾ ) صدوق وم٣ميمف ازمـ أ

 (4/0616()ضم٣ٌمن3/473ص٣ميما زمـ زمُمغم زمـ همديؽ ايمٔمٗمٝمقم )وم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن: خيْمئ() ضم٤م 

 ( 9/401()طمط 3/028ص٣ميما زمـ زمٝم٣من ايمثٗمٖمل فمـ ؾمٔم٥ٌم )َمؼموك وم٣مل ايمدار ومْمٛمل ( )يم٣ًمن 

 ( 9/441ص٣ميما زمـ زمٝم٣من زمـ ؽم٘مـ ايمدوم٣مق ) طمط 

 (.٣64/463مؾمٚمل احلٙمٌل ) فم٣ًمىمر ص٣ميما زمـ صمٔمٖمر زمـ فمٌد ايمقه٣مب اهل
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 (.9/446()طمط482ص٣ميما زمـ صمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ صمٔمٖمر ايمرازي )ت

 (.3/029ص٣ميما زمـ مجٝمؾ اظمدين ايمزي٣مت )وم٣مل ازمـ فمدي: يمٝمس زم٣مظمٔمروف()يم٣ًمن

 (.64/465ص٣ميما زمـ صمٛم٣مج ايمٙمخٚمل )فم٣ًمىمر

 ( 3/029ص٣ميما زمـ صمٝمٙم٥م فمـ ومٝمس زمـ فمٌد ة ) ؤمٖمف إزدي ( )يم٣ًمن 

 (.3/497)ضم٣مسمؿ ص٣ميما زمـ ضم٣مرث

 (.2/358()ضم٤م3/071ص٣ميما زمـ ضمٌٝم٤م زمـ ص٣ميما ايمًقاق اظمديٛمل )جمٜمقل ضم٣مل()يم٣ًمن

 (.9/402()طمط3/071ص٣ميما زمـ ضمرب َمقلم زمٛمل ه٣مؾمؿ أزمق حمٚمد )روى فمٛمف مج٣مفم٥م()يم٣ًمن

 (.3/498()ضم٣مسمؿ3/071ص٣ميما زمـ ضمري٧م زمـ يزيد )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()يم٣ًمن

 (.2/358()ضم٤م3/498()ضم٣مسمؿ3/071)جمٜمقل ضم٣مل()يم٣ًمن ص٣ميما زمـ ضمًكم زمـ ص٣ميما ايمًقاق اظمريٛمل

 (.3/499()ضم٣مسمؿ9/407ص٣ميما زمـ ضم٘مٝمؿ ايمٌٌمي أزمق ؽمٔمٝمد ايمتامر )جمٜمقل ضم٣مل()طمط

 (.778ص٣ميما زمـ مح٣مد زمـ فمٌد ايمٔمزيز أزمق يقؽمػ )ذىمر/

 (.834ص٣ميما زمـ ضمٝم٣من )ك

 (.3/499ص٣ميما زمـ طم٣ٌمب فمـ أيب هريرة )ضم٣مسمؿ

 (.3/499َمٔمكم()ضم٣مسمؿص٣ميما زمـ طم٣ٌمب فمـ ضمِمكم )شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ 

 (.3/311()ضم٣مسمؿ2/355ص٣ميما زمـ طم٣ٌمب َمقلم زمٛمل ايمديؾ ايمٖمزاري )جمٜمقل ضم٣مل()ضم٤م

 (.9/407ص٣ميما زمـ طمٙمػ زمـ داود اجلقاريب )طمط

 (.3/071ص٣ميما زمـ دراج ايم٘م٣مسم٤م أزمق سمقزم٥م )ؤمٖمف ايمدارومْمٛمل()يم٣ًمن

 (.3/071ص٣ميما زمـ دفمٝمؿ )َمتٜمؿ زم٣ميمقوع وم٣ميمف ايمذهٌل()يم٣ًمن

 (.3/311فمٚمرو زمـ ذيد )ضم٣مسمؿص٣ميما زمـ ديٛم٣مر فمـ 

 (.3/310()ضم٣مسمؿ7/312ص٣ميما زمـ راؾمد ايمٔمٌز أزمق فمٌد اهلل )جمٜمقل ضم٣مل( )ؽمغم

 (.3/310()ضم٣مسمؿ4/099ص٣ميما زمـ راؾمد ايمٗمرر )وم٣مل ايمذهٌل: ٓ ئمرف()يم٣ًمن

 (.3/314()ضم٣مسمؿ2/359ص٣ميما زمـ راهمع )ضم٤م

 (.3/316()ضم٣مسمؿ2/359ص٣ميما زمـ رسمٌٝمؾ سم٣مزمٔمل )ضم٤م
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 (.3/070ايمدارومْمٛمل: ٓ رء()يم٣ًمنص٣ميما زمـ رَمٝما )وم٣مل 

 (.3/316ص٣ميما زمـ روزم٥م )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ

 (.3/070ص٣ميما زمـ روي٥ٌم ايمًامن )جمٜمقل ضم٣مل()يم٣ًمن

 (.2/323ص٣ميما زمـ زي٣مد أزمق حمٚمد ايمٌٌمي )ضم٤م

 (.3/313ص٣ميما زمـ زي٣مد ايمٛم٣مصمل )ضم٣مسمؿ

 (.3/070ص٣ميما زمـ زي٣مد فمـ فمٚمرو زمـ ديٛم٣مر )وم٣مل ايمدارومْمٛمل: يمٝمس زمثٗم٥م()يم٣ًمن

 (.3/315()ضم٣مسمؿ3/070ص٣ميما زمـ هج ايمُمٛمل )يم٣ًمن

 (.3/313ص٣ميما زمـ ؽمٔمٝمد زمـ فمٚمر زمـ فمٌد ايمٔمزيز )ضم٣مسمؿ

 (.3/313ص٣ميما زمـ ؽمٔمٝمد فمـ ضمًـ )وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: ؾمٝمخ َمروزي()ضم٣مسمؿ

 (.558ص٣ميما زمـ ؽمٔمٝمد فمـ فم٣مئُم٥م )حتٖم٥م/

 (.3/313()ضم٣مسمؿ2/359ص٣ميما زمـ ؽمٙمامن )ضم٤م

 (.411()ؽمٜمؿ3/076ايمزهري )وم٣مل ايمدارومْمٛمل : يمٝمس زم٣مظمر ()يم٣ًمن ص٣ميما زمـ ؽمٙمٝمامن أو حمٚمد ازمـ نمالم

 (.6/423()أصٌٜم٣من 774ص٣ميما زمـ ؽمٜمؾ زمـ َمٛمٜم٣مل )ذىمر

 (.8/608ص٣ميما زمـ ؽمٜمٝمؾ )ضم٤م

 (.3/076)يم٣ًمن (64/443)فم٣ًمىمر َمٗمتقل فمعم ايمٗمدر ص٣ميما زمـ ؽمقيد أزمق فمٌد ايمًالم ايمٗمدري

 (.3/315ص٣ميما زمـ ؽمقيد ايمٔمرصمل )ضم٣مسمؿ

 (.3/076( اهتؿ زمُمٜم٣مدة ايمزور )يم٣ًمن534يما اجلٝمقم )ت ص٣ميما زمـ ؾم٣مهمع زمـ ص٣م

 (.64/447()فم٣ًمىمر3/315()ضم٣مسمؿ3/076ص٣ميما زمـ ذيا ايمً٘مقين )جمٜمقل ضم٣مل()يم٣ًمن

 (.392( )إرؾم٣مد/682ص٣ميما زمـ ؾمٔمٝم٤م ايمزاهد أزمق ؾمٔمٝم٤م ايمٌٌمي )ت

 (.3/312ص٣ميما زمـ ؾمٜم٣مب )ضم٣مسمؿ

 (.773ص٣ميما زمـ ص٣ٌمح أزمق همّمؾ إصٌٜم٣مين )ذىمر/

 (.3/074ٕمدادي )جمٜمقل وم٣ميمف ايمذهٌل( )يم٣ًمنص٣ميما زمـ ص٣ٌمح زم

 (.64/630ص٣ميما زمـ صٌٝما اظمري )فم٣ًمىمر
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 (.3/475ص٣ميما زمـ سيا اإلهمريٗمل )ضم٤م

 (.3/312ص٣ميما زمـ رضيس )ضم٣مسمؿ

 (.64/436ص٣ميما زمـ ؿمروم٥م احلرؽمت٣مين )فم٣ًمىمر 

 (.3/074ص٣ميما زمـ ؿمريػ ايمػمزمري )زٞمديؼ ادفمك ايمٛمٌقة( )يم٣ًمن

 (.2/325)ضم٤مص٣ميما زمـ فمٌد إفمعم ايمتٝمٚمل 

 (.3/073ص٣ميما زمـ فمٌد اجل٣ٌمر )وم٣مل ازمـ فمدي: روى َمٛم٣مىمغم()يم٣ًمن

 (.3/318ص٣ميما زمـ فمٌد اجلٙمٝمؾ زمٌمي )جمٜمقل ضم٣مل()ضم٣مسمؿ

 (.8/408ص٣ميما زمـ فمٌد احل٘مٝمؿ ايمثٗمٖمل )ضم٤م

 (.64/434ص٣ميما زمـ فمٌد ايمرمحـ أزمق ويمٝمد ايم٘م٣مسم٤م )فم٣ًمىمر

 .-ؽمٌؼ -ص٣ميما زمـ فمٌد ايمرمحـ ايمٗمدري أزمق فمٌد ايمًالم: هق ازمـ ؽمقيد

 (.3/318ص٣ميما زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ فمٚمروَمٌمي )وم٣مل ازمـ أيب ضم٣مسمؿ: حمٙمف ايمِمدق()ضم٣مسمؿ

 (.3/318ص٣ميما زمـ فمٌد ايمرمحـ فمٛمف حمٚمد زمـ إؽمح٣مق )ضم٣مسمؿ

 (.8/409ص٣ميما زمـ فمٌد ايمِمٚمد أزمق َمًٔمقد اظمقصقم )ضم٤م

ص٣ميما زمـ فمٌد ايمٗمدوس ايمٌٌمي )َمتٜمؿ دم ديٛمف ووم٣مل ازمـ َمٔمكم: يمٝمس 

 (.3/318()ضم٣مسمؿ3/073ن()يم٣ًم9/414زمًمء()طمط

 (.3/318()ضم٣مسمؿ9/406ص٣ميما زمـ فمٌد ايم٘مريؿ زمٕمدادي اظمتٔمٌد )جمٜمقل ضم٣مل()طمط

 (.542)صف/ -َمُمٜمقر–ص٣ميما زمـ فمٌد اهلل إَمقي ايمٗمرؿمٌل أزمق وم٣مؽمؿ 

 (.64/434ص٣ميما زمـ فمٌد اهلل إٞمِم٣مري أزمق ؾمٔمٝم٤م ايمٗم٣م  )فم٣ًمىمر

 (.3/072ف اخلْمٝم٤م()يم٣ًمنص٣ميما زمـ فمٌد اهلل ايمٗمغمواين وفمٛمف ازمٛمف همّمؾ )جمٜمقٓن وم٣ميم

 (.64/436ص٣ميما زمـ فمٌد اهلل زمـ ضمًـ اهل٣مؾمٚمل )فم٣ًمىمر

 (.9/468ص٣ميما زمـ فمٌد اهلل َمقلم اظمٔمتٚمد )طمط

 (.3/317ص٣ميما زمـ فمٌد اهلل َمقلم زمٛمل فم٣مَمر )ضم٣مسمؿ

 (.2/326ص٣ميما زمـ فمٌدايمرمحـ زمـ َمًقر اظمدين )ضم٤م
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 (.3/317ص٣ميما زمـ فمٌٝمد اهلل أزمق همّمؾ )وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: ؾمٝمخ()ضم٣مسمؿ

 (.3/077ص٣ميما زمـ فمٌٝمد اهلل أزمق حيٝمك إزدي )وم٣مل ايمٌخ٣مري: همٝمف ٞمٓمر()يم٣ًمن

 (.3/317()ضم٣مسمؿ2/320ص٣ميما زمـ فمٌٝمد اهلل زمـ أيب راهمع )ضم٤م

 (.64/455ص٣ميما زمـ فمٌٝمد زمـ ه٣مٞمئ )فم٣ًمىمر

 (.3/319()ضم٣مسمؿ3/477ص٣ميما زمـ فمت٥ٌم فمٛمف ضمريز ايمُم٣مَمل )ضم٤م

 (.64/452ص٣ميما زمـ فمثامن اظمري )فم٣ًمىمر

 (.3/077َمدين )يمٝمٛمف همٙمٝما زمـ ؽمٙمٝمامن()يم٣ًمن ص٣ميما زمـ فمجالن

 (.3/319()ضم٣مسمؿ3/477ص٣ميما زمـ فمروة )ضم٤م

 (.3/319()ضم٣مسمؿ282ص٣ميما زمـ فمْم٣مء اظم٘مل ضمج٣مزي )وشمٗمف ايمٔمجقم()فم٨م

 (.262ص٣ميما زمـ فمالء زمـ زم٘مغم ايمٔمٌدي )ومط

 ( 64/469ص٣ميما زمـ فمقم ايمدَمُمٗمل ) فم٣ًمىمر 

 (.548زم٣مٕشمر...( )صف/ص٣ميما زمـ فمقم ايمقؾمٗمل )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمٔمتٛمٝم٣ًم 

 (.64/457()فم٣ًمىمر7/08ص٣ميما زمـ فمقم زمـ فمٌد اهلل زمـ فم٣ٌمس اهل٣مؾمٚمل )ؽمغم

( 428ص٣ميما زمـ فمقم زمـ حمٚمد زمـ فمقم أزمق زم٘مر ضمِمٝمٛمل احلراين )ووم٣مل فمٌد ايمٕمٛمل: حمدث زمـ حمدث زمـ حمدث( )ت

 .(414)فمٙمامء  (612)ايمديمٝمؾ/

 (.779ص٣ميما زمـ فمٚمر أزمق ؾمٔمٝم٤م ايمٗمِم٣مر )ذىمر

 .-زمـ ؾمٔمٝم٤م: صقازمف: ازمـ فمٚمران أزمق ؾمٔمٝم٤م ايمدفم٣مء. يٟميتص٣ميما زمـ فمٚمر 

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمٔمتٛمٝم٣ًم زم٣ميمٔمٙمؿ وروايتف، صمٝمد ايمتٗمٝمٝمد، وٓ 497ص٣ميما زمـ فمٚمر زمـ حمٚمد ايمٗمرؿمٌل أزمق َمروان )ت 

 (.547أفمٙمٚمف ضمدث( )صف/

 (.3/319ص٣ميما زمـ فمٚمران ايمٌ٘مري )ضم٣مسمؿ

()ؤمٖمف ازمـ َمٛم٣مدي ونمغمه ووم٣مل ايمدارومْمٛمل: ٓ ٣685مء زمخ٣مري )تص٣ميما زمـ فمٚمران زمـ ضمرب زمـ فمٚمران أزمق ؾمٔمٝم٤م ايمدفم

 (.9/460()طمط265( )ومط3/077زمٟمس زمف()يم٣ًمن

 (.3/077ص٣ميما زمـ فمٚمرو فمـ أزم٣من )َمٛم٘مر احلدي٧م وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل()يم٣ًمن
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 (.3/301( )ضم٣مسمؿ2/324ص٣ميما زمـ نمزوان اخلٖم٣مف ايمٌٌمي )ضم٤م

 (.3/077()يم٣ًمن64/621ـ فم٣ًمىمر()فم٣ًمىمرص٣ميما زمـ همتا زمـ ضم٣مرث أزمق حمٚمد ايمُم٣مر )جمٜمقل وم٣ميمف ازم

 (.3/301ص٣ميما زمـ همروة )ضم٣مسمؿ

 (.3/077ص٣ميما زمـ ومْمـ )جمٜمقل وم٣ميمف ازمـ َمٛمده()يم٣ًمن

 (.3/300()ضم٣مسمؿ4/612ص٣ميما زمـ ىمٛمدير )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()يم٣ًمن

ص٣ميما زمـ َم٣ميمؽ أزمق فمٌد اهلل اخلقارزَمل )صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ووم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن:َمًتٗمٝمؿ 

 (.4/0602()ضم٣ٌمن2/402()طمط3/302احلدي٧م()ضم٣مسمؿ

 .(64/411ص٣ميما زمـ حمٚمد أزمق طمغم ايم٘م٣مئل ايمِمقدم ) فم٣ًمىمر 

 ص٣ميما زمـ حمٚمد ايمؼمَمذي )َمتٜمؿ زم٣ميم٘مذب( اؽمؿ صمده: داود.

 (.003ص٣ميما زمـ حمٚمد ايمرازي )وشمٗمف ايمدارومْمٛمل()ىمؼ

 سمٗمدم اؽمؿ صمده/ ص٣ميما/. –ص٣ميما زمـ حمٚمد اظمقصقم 

 (.8/402ص٣ميما زمـ حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ ايمزهراين )ضم٤م

 ص٣ميما زمـ حمٚمد زمـ ضمٌٝم٤م: هق ازمـ حمٚمد زمـ فمٚمر زمـ ضمٌٝم٤م.

 (.3/306ص٣ميما زمـ حمٚمد زمـ ضمرب )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ

 (.9/446ص٣ميما زمـ حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ َمقؽمك أزمق حمٚمد اظم٠مدب)صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م()طمط

 (462)ٞمٝم٣ًمزمقر/ ايمًدي أو أؾمد ؤمٝمٖم٣ًم() وم٣مل احل٣مهمظ: َمثؾ ص٣ميما زمـ حمٚمد زمـ داود أزمق حمٚمد ايمؼمَمذي ايمٔم٣مزمد فمٛمف احل٣مىمؿ

 .(520)حتٖم٥م/

 (.3/685()أصٌٜم٣من 777ص٣ميما زمـ حمٚمد زمـ ؽمٔمٝمد ايمثٗمٖمل )شمٗم٥م وم٣ميمف أزمق ٞمٔمٝمؿ وأزمق ايمُمٝمخ()ذىمر

 (.3/697()أصٌٜم٣من770()ذىمر64/680ص٣ميما زمـ حمٚمد زمـ ؾم٣مذان ايم٘مرصمل )ىمثغم احلدي٧م()فم٣ًمىمر

 ( 9/468ص٣ميما زمـ حمٚمد زمـ ص٣ميما أزمق فمقم اظمقصقم ) طمط 

 ( 9/448()طمط 64/484ص٣ميما زمـ حمٚمد زمـ ص٣ميما اجلالب ايمٌٕمدادي ) فم٣ًمىمر 

 ( 9/446( ) طمط 64/485ص٣ميما زمـ حمٚمد زمـ ص٣ميما زمـ فمقم أزمق فمٌد اهلل اهل٣مؾمٚمل ) فم٣ًمىمر 

 ( 9/409ص٣ميما زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ زي٣مد أزمق سمقزم٥م ايم٘م٣مسم٤م ) جمٜمقل ضم٣مل ( )طمط 
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 ( 9/461()طمط 684أزمق همّمؾ ايمرازي ) وشمٗمف ايمدار ومْمٛمل ونمغمه ( )ت  ص٣ميما زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ فمٌد ايمرمحـ

 ( 9/440ص٣ميما زمـ حمٚمد زمـ فمٌد ايمقه٣مب ايمٌٕمدادي أزمق اخلْمٝم٤م ) وشمٗمف اخلْمٝم٤م ()طمط 

 (.832ص٣ميما زمـ حمٚمد زمـ فمٌٝمد اهلل ايمٔمزرَمل )ك

ظ ضمج٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ()ضم٣مهم694)ت(ص٣ميما صمزره)ص٣ميما زمـ حمٚمد زمـ فمٚمرو زمـ ضمٌٝم٤م زمـ أيب إذس أزمق فمقم إؽمدي 

 (.835()ك03/64()ؽمغم64/485()فم٣ًمىمر9/466وايمدارومْمٛمل ونمغمهؿ()طمط

 (.9/440ص٣ميما زمـ حمٚمد زمـ َم٣ٌمرك أزمق ؿم٣مهر اظمٗمرئ اظم٠مدب )جمٜمقل ضم٣مل()طمط

 (.3/078ص٣ميما زمـ حمٚمد فمـ ايمٙمٝم٧م: هق ايمؼمَمذي اظمتٗمدم )يم٣ًمن

 (.3/303ص٣ميما زمـ َمرداس أزمق طمزيٚم٥م )وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: يمٝمس زمف زمٟمس()ضم٣مسمؿ

 (.07/475ص٣ميما زمـ َمرداس ايم٘ماليب )ؽمغم

 (.3/306ص٣ميما زمـ َمًٔمقد اجلدرم )شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم()ضم٣مسمؿ

 (.3/304ص٣ميما زمـ َمًٙمؿ ايمٌ٘مري )وشمٗمف أمحد وأزمق ضم٣مسمؿ وازمـ َمٔمكم()ضم٣مسمؿ

 (.2/325()ضم٤م291ص٣ميما زمـ َمًٙمؿ ايمٔمجقم )أشمٛمقا فمٙمٝمف()فم٨م

 (.64/316ص٣ميما زمـ َمًٙمؿ فمـ إوزافمل )فم٣ًمىمر

 (.3/303()ضم٣مسمؿ2/325ٔمٌد اجلرَمل )جمٜمقل ضم٣مل()ضم٤مص٣ميما زمـ َم

( )وم٣مل ايمدارومْمٛمل : يمٝمس زم٣ميمٗمقي ووم٣مل احل٣مىمؿ: يمٝمس زم٣ميمٗمقي، ووم٣مل ايمٌٝمٜمٗمل: 687ص٣ميما زمـ َمٗم٣مسمؾ زمـ ص٣ميما إفمقر )ت

 (.397( )إرؾم٣مد/3/079()يم٣ًمن9/460)طمط (526)حتٖم٥م/ يروي اظمٛم٣مىمغم، ووم٣مل احل٣مهمظ: ؤمٝمػ(

 (.70ل()ذيؾص٣ميما زمـ َمٝمثؿ ايم٘مٛم٣مين )جمٜمقل ضم٣م

 (.3/304ص٣ميما زمـ َمٝمنة )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ

 (.3/308()ضم٣مسمؿ9/404()طمط609ص٣ميما زمـ ٞمٌم اخلزافمل فمـ ؾمٔم٥ٌم ونمغمه )وشمٗمف ايمْمػمي ()ت

 ص٣ميما زمـ ٞمٌم فمـ ؾمٔم٥ٌم هق اخلزافمل .

 (.838ص٣ميما زمـ ٞمقح زمـ َمٛمِمقر ايمٛمٝم٣ًمزمقري ايمٖمره٣مذصمردي )ك

 (.3/308()ضم٣مسمؿ2/025ص٣ميما زمـ هالل )وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: ؾمٝمخ()ضم٤م

 (.3/308()ضم٣مسمؿ3/079ص٣ميما زمـ واومد ايمٙمٝمثل )وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: يمٝمس زم٣ميمٗمقي ؤمٝمػ احلدي٧م()يم٣ًمن
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 (.3/308ص٣ميما زمـ ويمٝمد ايمري٣مضمل )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ

 (.3/309ص٣ميما زمـ حيٝمك زمـ ضمِمكم ايمتٚمٝمٚمل )ضم٣مسمؿ

 (.64/313ص٣ميما زمـ يزيد ايمٌغمويت )فم٣ًمىمر

 (.64/313)فم٣ًمىمرص٣ميما َمقلم زمٛمل أم ضم٘مٝمؿ 

 (.3/472) ضم٤م  (4/0600زمـ أيب ؿمريػ أزمق ايمِمٝمداء ايمّمٌل )جمٜمقل ضم٣مل( )ضم٣ٌمن  ص٣ميما

 (.472زمـ أمحد اهلٚمذاين أزمق همّمؾ احل٣مهمظ )صمر  ص٣ميما

 (.659زمـ ص٣ميما ايمتجٝمٌل )جمٜمقل ضم٣مل( )نمرزم٣مء/ زمـ فمٚمر زمـ هبٙمقل ص٣ميما

 (.411زمـ ضمٛمش )َمقلم ززمغمي(: )فمٙمامء  ص٣ميما

 (.257( )يقٞمس635زمـ َمٔم٣مذ ايمٔمذري )ت زمـ ضمقى زمـ ضمقى ص٣ميما

 (.258زمـ ؽم٣ممل احليَمل أزمق طمٙمٝمٖم٥م )يقٞمس زمـ طمٙمٝمٖم٥م ص٣ميما

 (.221( )يقٞمس081زمـ راؾمد أزمق ايم٣ًٌمم َمٌمي )ت ص٣ميما

 (.605زمـ رؾمديـ )َمٌم  ص٣ميما

 (.220زمـ ؽمٜمؾ ايمٔمٌز )يقٞمس زمـ حمٚمد زمـ ؽمٜمؾ ص٣ميما

 (.226زمـ صٖمقان َمقلم ايمًٜمٚمل )يقٞمس ص٣ميما

 : هق ازمـ أيب ؿمريػ. ايمْمٌل زمـ ؿمريػ ص٣ميما

 (.36( )َمٌم 413ايمِمٚمد ايمِمقاف )فمٙمامء  زمـ فمٌد ص٣ميما

 (.699ايمٗمدوس إمخٝمٚمل: )فمٙمامء  زمـ فمٌد ص٣ميما

زمـ ضم٣مرث اظمٌمي )وم٣مل ازمـ ومْم٣من: ٓ ٞمٔمرف ضم٣ميمف أصاًل، ووم٣مل ازمـ َمقاق: جمٜمقل( )ضم٣ٌمن  زمـ فمٌٝمد فمٛمف فمٚمرو ص٣ميما

4/0606.) 

 (.621)نمرزم٣مء/زمـ ص٣ميما ايمتجٝمٌل  زمـ ضمٌٝم٤م زمـ فمٌٝمدة ص٣ميما

 (.620زمـ حمٚمد اجلالب زمٕمدادي)نمرزم٣مء/ ص٣ميما

 (.473رصم٣مين )جمٜمقل ضم٣مل( )صمر اجلزمـ َمقؽمك إمحر  ص٣ميما

 (.3/355ص٣مَم٦م زمـ خمٌؾ ايمٝمُم٘مري ايمٌٌمي )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ
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 (.8/463()ضم٤م3/081ص٣مَم٦م زمـ َمٔم٣مذ زمـ فمٗم٥ٌم أزمق حمٚمد اجلٛمدي )جمٜمقل ضم٣مل()يم٣ًمن

 (.3/334ـ حمٚمد )ضم٣مسمؿص٣ٌمح إؽمدي فمـ صمٔمٖمر زم

 (.3/334ص٣ٌمح ايمٔمٌدي فمـ فمٌٝمد اهلل زمـ ؽمٙمٝمامن )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ

 (.3/334ص٣ٌمح ايمٔمت٘مل أزمق حيٝمك فمـ فمٚمرو زمـ َم٣ميمؽ )ضم٣مسمؿ

 (.224( )يقٞمس613زمـ حيٝمك اهلجرس أزمق دؤايم٥م َمٌمي )ت ص٣ٌمح زمـ أزم٣من 

 (.9/448ص٣ٌمح زمـ زمٝم٣من زمٕمدادي )طمط 

 (.3/336)وشمٗمف ازمـ َمٔمكم ووم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ:َم٣م زمحديثف زمٟمس()ضم٣مسمؿص٣ٌمح زمـ شم٣مزم٦م ايمٌجقم 

 (.223زمـ يمٝم٧م ايمٗمت٣ٌمين أزمق حمٚمد )يقٞمس إضمد زمـ فمٌد ص٣ٌمح زمـ ضمًـ 

 (.729ص٣ٌمح زمـ ضمًكم زمـ حمٚمد زمـ ص٣ٌمح )ذىمر 

 (.3/336()ضم٣مسمؿ3/080ص٣ٌمح زمـ ؽمٜمؾ أزمق ؽمٜمؾ ايمقاؽمْمل )َمٛم٘مر احلدي٧م وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ وايمٌخ٣مري ()يم٣ًمن

 (.3/334ؽمقادة ايم٘مٛمدي )ضم٣مسمؿص٣ٌمح زمـ 

 (.76ص٣ٌمح زمـ ؽمٝم٣مزم٥م ايم٘مقدم )ؾمٝمٔمل()ذيؾ

 (.3/080()يم٣ًمن728()ذىمر0/433()أصٌٜم٣من وأسمك زمخػم َمٛم٘مر : ٓ ئمرفحل٣مهمظص٣ٌمح زمـ فم٣مصؿ إصٌٜم٣مين )وم٣مل ا

 (.3/333ص٣ٌمح زمـ فمٌد ايمرمحـ اهلٚمداين )ضم٣مسمؿ

 .(3/080ص٣ٌمح زمـ فمٌد اهلل أزمق زممم )وم٣مل ازمـ فمدي: ٓ ئمرف( )يم٣ًمن

 (.3/334ص٣ٌمح زمـ فمٌد اهلل زمـ فمٌٝمد اهلل زمـ ؽمٙمٝمامن )شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم()ضم٣مسمؿ

 (.3/480ص٣ٌمح زمـ فمٌد اهلل ىمقدم أزمق ذافم٥م ايمٌجقم )ضم٤م

 (.3/330ص٣ٌمح زمـ فمٌٝمد اهلل ىمقدم )ىمٟمٞمف ازمـ فمٌد اهلل اظمتٗمدم()ضم٣مسمؿ

 ص٣ٌمح زمـ جم٣ميمد )جمٜمقل وم٣ميمف ايمٔمٗمٝمقم(.

 (.3/333ص٣ٌمح زمـ جم٣مهد زمـ صمػم)ضم٣مسمؿ

 (.3/333()ضم٣مسمؿ3/086ص٣ٌمح زمـ َمقؽمك )ؤمٖمف ايمذهٌل()يم٣ًمن

 (.3/403()سمخ3/086()يم٣ًمن3/336ص٣ٌمح زمـ حيٝمك اظمزين )وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ ؾمٝمخ ، ووم٣مل ايمٌخ٣مري: همٝمف ٞمٓمر()ضم٣مسمؿ

 (.64/312صٌا أزمق ص٣ميما اخلراؽم٣مين )فم٣ًمىمر
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 (.3/313()ضم٣مسمؿ3/083صٌل زمـ أؾمٔم٧م ايمًٙمقرم )وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: ؾمٝمخ ي٘مت٤م ضمديثف()يم٣ًمن

 (.3/350()ضم٣مسمؿ3/485صٌٝما أزمق فمالء فمـ ازمـ زمريدة )جمٜمقل ضم٣مل()ضم٤م

 (.3/350()ضم٣مسمؿ8/464صٌٝما ايمٌخ٣مري فمـ أيب ٞمية )ضم٤م

 (.225زمـ أيب ضمٌٝم٤م )يقٞمس ايمرمحـ فمٛمف يزيد صٌٝما ايمتجٝمٌل أزمق فمٌد

 ( وهق ازمـ ؽمٔمٝمد .9/448صٌٝما اخلٙمدي )ىمذاب()طمط

 (.3/352ضم٣مسمؿصٌٝما زمـ زمديع ايمُم٣مَمل )وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: يمٝمس زمًمء()

 صٌٝما زمـ زمزيغ: هق ازمـ زمديع اظمتٗمدم.

 (.523صٌٝما زمـ زم٘مر أزمق اخلغم ايمٛميي )شمٗم٥م وم٣ميمف احل٣مهمظ( )حتٖم٥م/

 (.8/463صٌٝما زمـ ديٛم٣مر اهلٚمداين )ضم٤م

 (.0902()آصمري3/084صٌٝما زمـ ؽمٔمٝمد ايمٌٕمدادي )ىمذاب طمٌٝم٧م وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم()يم٣ًمن

 (.9/449ؽمقد )طمطإصٌٝما زمـ فمٌد اهلل أزمق همتا 

 (.3/486ا زمـ فمٌد اهلل ايمٔمٌز )ضم٤مصٌٝم

 (.3/351صٌٝما زمـ فمٌد اهلل فمـ فمٌد اهلل زمـ فمٚمر )ضم٣مسمؿ

 (.3/084صٌٝما زمـ فمٌد اهلل فمـ فمقم )َمٛم٘مر احلدي٧م وم٣ميمف فمٌد ايمٕمٛمل اظمٗمدد()يم٣ًمن

 (.4/04صٌٝما زمـ فمٌٝمد اهلل وومٝمؾ ازمـ وم٣مؽمؿ أزمق صمٜمؿ أي٣مدي يٟميت دم ايم٘مٛمك )يم٣ًمن

 (.2/372صٌٝما زمـ فمالء )ضم٤م

 (.525زمـ فمٚمرو ايمًغمادم )ٓ ئمرف وم٣ميمف احل٣مهمظ( )حتٖم٥م/ صٌٝما

 (.3/084صٌٝما زمـ فمٚمغم ايمٔمٌدي )يم٣ًمن

 (.2/375)ضم٤م ؽمٌؼ دم ازمـ فمٌٝمد اهلل صٌٝما زمـ وم٣مؽمؿ أزمق صمٜمؿ

 (.3/339صٌٝما فمـ أيب فمقن )ضم٣مسمؿ

 (.3/339صٌٝما َمقلم ايمٔم٣مص )صح٣ميب()ضم٣مسمؿ

 (.3/351صٌٝما َمقلم ؽمٔمٝمد زمـ فم٣مص )ضم٣مسمؿ

 (.64/318)جمٜمقل ضم٣مل()فم٣ًمىمر صٌٝمغ زمـ فمًؾ ايمٌٌمي



916 
 

 (.3/355صح٣مر ايمٔمٌدي فمـ أيب طمٙمٝمٖم٥م )ضم٣مسمؿ

 (.3/483صح٣مر زمـ أزمحر زمـ صم٣مزمر ايمٔمجقم )ضم٤م

 (.3/355صح٣مر زمـ صخر ايمٔمٌدي زمٌمي )وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: يمف صح٥ٌم()ضم٣مسمؿ

 (.2/377صح٣مر زمـ فم٣مئذ ايمْم٣مئل )ضم٤م

 (.8/464صح٣مر زمـ فم٣مَمر زمـ فمقف )طمط

 (.3/362)ضم٣مسمؿصخر ايمٕم٣مَمدي )صح٣ميب( 

 (.3/483صخر زمـ أيب ؽمٚمٝم٥م )ضم٤م

 (.3/367()ضم٣مسمؿ4/603صخر زمـ أيب نمٙمٝمظ َمديٛمل )ؤمٝمػ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()يم٣ًمن

صخر زمـ صمٛمدل أزمق َمٔمعم ايمٌغمويت ايمُم٣مَمل )وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: يمٝمس زمف زمٟمس َمـ شمٗم٣مت أهؾ 

 (.3/367()ضم٣مسمؿ64/308ايمُم٣مم()فم٣ًمىمر

 يٟميت. –صخر زمـ ضم٣مصم٤م: هق ازمـ حمٚمد أزمق ضم٣مصم٤م 

 خر زمـ ضمٌدل: هق ازمـ صمٛمدل ايم٣ًمزمؼ.ص

 (.3/368صخر زمـ زي٣مد )ضم٣مسمؿ

 (.3/365صخر زمـ صدوم٥م ايمٝمامَمل أزمق صدوم٥م )وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: ؾمٝمخ()ضم٣مسمؿ

 (.3/367()ضم٣مسمؿ8/466صخر زمـ فمٌد ايمرمحـ اجلٚمحل )ضم٤م

 (.2/376يقم )ضم٤مصخر زمـ فمٌد اهلل إ

 (.64/373صخر زمـ فمٌٝمد ايم٘مٔمٌل )فم٣ًمىمر

 (.3/362 اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ )ضم٣مسمؿصخر زمـ َم٣ميمؽ فمـ ايمٛمٌل صعم

 (.3/083صخر زمـ حمٚمد اظمٛمٗمري احل٣مصمٌل اظمروزي )ىمذزمف ازمـ ؿم٣مهر()يم٣ًمن

 ( 846صخر زمـ حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ أمحد ايمْمقد ) خم٤م 

 (.64/372صخر زمـ ٞمٌم زمـ نم٣مٞمؿ ايمٔمدوي )فم٣ًمىمر

 (.3/362صخر زمـ ويمٝمد ايمٖمزاري )جمٜمقل ضم٣مل()ضم٣مسمؿ

 (.475اظمروزي )جمٜمقل ضم٣مل( )صمر اهلل احل٣مصمٌل  زمـ فمٌد صخر
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 (.63/4صخغم زمـ أيب صمٜمؿ ايمٔمدي )فم٣ًمىمر

 (.269صداوم٥م زمـ يزيد اخلراؽم٣مين ايمُم٣مَمل: صقازمف صدوم٥م يٟميت )ومط

 (.3/368()ضم٣مسمؿ2/322فمـ أٞمس )ضم٤م -صدوم٥م أزمق سمقزم٥م ويٗم٣مل أزمق صدوم٥م

 (.63/39صدوم٥م أزمق َمٔم٣موي٥م فمـ وم٣مؽمؿ )فم٣ًمىمر

 (.63/32صدوم٥م ايمدَمُمٗمل )فم٣ًمىمر

 (.2/327ايمٗمرر أزمق حمٚمد )ضم٤مصدوم٥م 

 (.3/343صدوم٥م اهلٛم٣مئل أزمق ؽمٜمؾ فمـ ىمثغم ايمْمٖم٣موي )جمٜمقل ضم٣مل()ضم٣مسمؿ

 (.9/446صدوم٥م زمـ إزمراهٝمؿ اظمٗم٣مزمري )جمٜمقل ضم٣مل()طمط

 (.2/327صدوم٥م زمـ أيب فمٚمران )ضم٤م

٥م وصػ صدوم٥م زمـ أيب يمٝم٧م فمٛمف فمٌد ايمٗمدوس )َمتٜمامن وم٣ميمف ازمـ صمقزي ووم٣مل احل٣مهمظ:وؽمٝمٟميت دم فمٌد ايمٗمدوس أن صدوم

 (.3/088زم٣ميمتقشمٝمؼ()يم٣ًمن

 (.63/7صدوم٥م زمـ أمحد زمـ فمٌد ايمٔمزيز أزمق وم٣مؽمؿ إهل٣مين )فم٣ًمىمر

 (.3/342صدوم٥م زمـ زم٘مغم )ضم٣مسمؿ

 (.63/8صدوم٥م زمـ ضمديد زمـ يقؽمػ زمـ فمٌد اهلل أزمق وم٣مؽمؿ اظمٗمرئ )جمٜمقل ضم٣مل()فم٣ًمىمر

 (.63/02صدوم٥م زمـ طمي أزمق وم٣مؽمؿ ايمٌٝمع )فم٣ًمىمر

 (.522ؽمدي )وم٣مل احل٣مهمظ: صدوم٥م وآل زمٝمتف َم٣م فمٙمٚم٦م همٝمف حمدشم٣ًم( )حتٖم٥م/صدوم٥م زمـ دزمٝمس زمـ فمقم زمـ َمزيد إ

 (.3/344()ضم٣مسمؿ8/409صدوم٥م زمـ رزمٝمع ايمزرومل)ضم٤م

صدوم٥م زمـ رؽمتؿ إؽم٘م٣مف ىمقدم )وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: صدوق َم٣م زمف زمٟمس وأشمٛمك فمٙمٝمف ايمٌخ٣مري: ونمٚمزه ازمـ ضم٣ٌمن( 

 (.3/344)ضم٣مسمؿ

 (.9/643 )طمطصدوم٥م زمـ زىمري٣م زمـ فمٚمرو أزمق فمٚمرو ايمدهٗم٣من ايمٔم٣مومقرم

 (.3/343()ضم٣مسمؿ8/461صدوم٥م زمـ ؽم٣مزمؼ أزمق فمٚمرو اظمٗمٔمد ايم٘مقدم )جمٜمقل ضم٣مل()ضم٤م

 (.3/088صدوم٥م زمـ ؽمٜمؾ أزمق ؽمٜمؾ اهلٛم٣مئل )شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم()يم٣ًمن

 (.3/863()ضم٣مسمؿ71صدوم٥م زمـ ص٣ميما ايمثقري أزمق ايمزٞم٣ٌمع )شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم( )آصمري 
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 (.3/344()ضم٣مسمؿ2/398صدوم٥م زمـ ؿمٝمًٙم٥م )ضم٤م

 (.3/344()ضم٣مسمؿ8/461زمـ فم٣ٌمدة زمـ ٞمُمٝمط إؽمدي )روى فمٛمف مج٣مفم٥م()ضم٤م صدوم٥م

 (.63/67صدوم٥م زمـ فمٌد اهلل أزمق َمً٘مكم ايمُمقاء ايمِمقدم )فم٣ًمىمر

 (.3/344()ضم٣مسمؿ2/328صدوم٥م زمـ فمٌد اهلل زمـ ىمثغم اظم٘مل أزمق اهلذيؾ ايمٗم٣مرئ )ضم٤م

 صدوم٥م زمـ فمٌٝمد : صقازمف فمٌٝمد زمـ صدوم٥م .

 (.3/346أزمق ضم٣مسمؿ: َم٣م أرى زمحديثف زمٟمس ، ووم٣مل ازمـ َمٔمكم: يمٝمس زمف زمٟمس()ضم٣مسمؿصدوم٥م زمـ فمٌٝمد اهلل اظم٣مزين )وم٣مل 

 (.63/40صدوم٥م زمـ فمقم )فم٣ًمىمر

 (.781صدوم٥م زمـ حمٚمد اجلٛمدي٣ًمزمقري أزمق حمٚمد )ذىمر

()شمٗم٥م َمٟمَمقن وم٣ميمف 304صدوم٥م زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ حمٚمد أزمق وم٣مؽمؿ ايمٗمرر ايمدَمُمٗمل )ت

 (.63/40()فم٣ًمىمر07/602ايم٘مت٣مين()ؽمغم

 (.398حمٚمد زمـ طمروف اخلرودم اظمٌمي )إرؾم٣مد/صدوم٥م زمـ 

 ( 63/46صدوم٥م زمـ حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ حمٚمد اهلٚمداين ) فم٣ًمىمر 

 (63/44صدوم٥م زمـ َمرداس ايمٌٙمقي )فم٣ًمىمر 

 (.8/461صدوم٥م زمـ َمًٙمؿ اظمروزي )ضم٤م

 (.63/43صدوم٥م زمـ َمٓمٖمر زمـ فمقم أزمق همرج إٞمِم٣مري )روى فمٛمف مج٣مفم٥م()فم٣ًمىمر

 (.3/343ؾمٔم٥ٌم )وم٣مل أزمق زرفم٥م:ٓ زمٟمس زمف()ضم٣مسمؿصدوم٥م زمـ َمٛمتٌم ايمُمٔم٣ٌمين أزمق 

 (.3/088صدوم٥م زمـ َمٜمٙمٜمؾ )وم٣مل إزدي: َمؼموك()يم٣ًمن

 (.4/409()يم٣ًمن9/444صدوم٥م زمـ َمقؽمك زمـ متٝمؿ أزمق فم٣ٌمس )جمٜمقل وم٣ميمف ايمذهٌل واخلْمٝم٤م()طمط

 (.4/609()يم٣ًمن2/327صدوم٥م زمـ َمٝمٚمقن )ضم٤م

 (.9/643صدوم٥م زمـ هٌغمة أزمق فمٌد اهلل اظمقصقم )طمط

 (.3/340()ضم٣مسمؿ3/089أزمق حمٚمد )ؤمٝمػ وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم()يم٣ًمن -ويٗم٣مل ايمزَم٣مين -هرَمز ايمرَم٣مين صدوم٥م زمـ

 (.63/42صدوم٥م زمـ هُم٣مم ايمٗم٣مرئ )فم٣ًمىمر
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صدوم٥م زمـ يزيد اخلراؽم٣مين ايمُم٣مَمل )ؤمٖمف أمحد وازمـ ضم٣ٌمن وازمـ فمدي ووم٣مل ايمٌخ٣مري : َمٛم٘مر احلدي٧م ووشمٗمف أزمق زرفم٥م ويمٝمٛمف 

 (.3/340()ضم٣مسمؿ3/089()يم٣ًمن3/695ء()سمخأزمق ضم٣مسمؿ ووم٣مل ازمـ َمٔمكم: يمٝمس زمًم

 (.63/34صدوم٥م زمـ يزيد فمٛمف ازمـ فمٌٝمد اهلل )فم٣ًمىمر

 (.3/091صدوم٥م زمـ ي٣ًمر ىمقدم ٞمزل َم٘م٥م )ؾمٝمٔمل()يم٣ًمن

 (.63/32صدوم٥م زمـ يامن اهلٚمداين )فم٣ًمىمر

 (.416زمـ إؽمامفمٝمؾ: )فمٙمامء  زمـ ضمرو زمـ حمٚمد صدوم٥م

 (.82زمـ صدوم٥م زمـ وىمٝمؾ ايمٌزاز )َمٌم  زمـ حمٚمد صدوم٥م

 (.02/046()ؽمغم3/091)يم٣ًمن -زمـ ؽمٔمٝمد ايمِمقٞم٣مطمل ايمؼمىمل يٛمٓمر صديؼ

 ( 842صديؼ زمـ فمٌد ايمرضمٝمؿ زمـ حمٚمد ايمٌٝمُم٘مل ) خم٤م 

 (.3/355()ضم٣مسمؿ3/091صديؼ زمـ َمقؽمك زمـ فمٌد اهلل زمـ ززمغم سمٝمٚمل )وم٣ميمف ايمذهٌل:يمٝمس زم٣محلج٥م()يم٣ًمن

 (.222سد زمـ ضم٣ًمم ايمٗمٝمز َمٌمي )جمٜمقل ضم٣مل( )يقٞمس

 (.9/434أزمق ؽمٜمؾ ايمقاؽمْمل ايمِمغمدم )جمٜمقل ضم٣مل()طمطسد زمـ مح٣مد زمـ ؽم٣ممل 

 (.3/354سد زمـ فمٌد اهلل إزدي اجلرر )صح٣ميب( )ضم٣مسمؿ

 (.63/328سيا زمـ إؽمامفمٝمؾ ايمْم٣مئٖمل )فم٣ًمىمر

 (.3/485()ضم٤م3/468()سمخ3/351صٔم٤م أزمق ايمٔمقف فمـ أؽمامء )ضم٣مسمؿ

 (.3/351( )ضم٣مسمؿ3/090صٔم٤م زمـ زيد فمـ أزمٝمف )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()يم٣ًمن

 (.3/090ٔم٤م زمـ فمثامن )وم٣مل ايمذهٌل: ٓ ئمرف()يم٣ًمنص

 (.63/77صٔم٤م زمـ َم٣ًمضمؼ فمـ فمٌد اظمٙمؽ زمـ َمروان )فم٣ًمىمر

 (.3/090صٔمِمٔم٥م زمـ أيب احلريػ ايمًقاين )جمٜمقل()يم٣ًمن

 .(527)حتٖم٥م/ (3/090)يم٣ًمن )ٓ ئمرف ضم٣ميمف وم٣ميمف احل٣مهمظ( صٔمِمٔم٥م زمـ ضمًكم ايمرومل

 (.63/78ضم٣مل()فم٣ًمىمرصٔمِمٔم٥م زمـ ؽمالم أزمق فمٌد اهلل )جمٜمقل 

 (.63/011صٔمِمٔم٥م زمـ همرات ايمٛمٚمري )فم٣ًمىمر

 (.3/332()ضم٣مسمؿ9/430صٔمِمٔم٥م زمـ يزيد ويٗم٣مل ازمـ زيد سم٣مزمٔمل )طمط
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 (.3/352صٔمؼ زمـ شم٣مزم٦م )ضم٣مسمؿ

 (3/090()يم٣ًمن، ووم٣مل احل٣مهمظ: ؤمٝمػ صمداً صٔمؼ زمـ ضمٌٝم٤م )ؤمٖمف ايمدارومْمٛمل وازمـ ضم٣ٌمن ووم٣مل ايمذهٌل: ٓ ي٘م٣مد ئمرف

 .(570)حتٖم٥م/

 (.8/466إزمراهٝمؿ أزمق رزمٝمع ايمٔم٣مزمد )ضم٤مصٕمقان زمـ 

 (.477زمـ صٕمغم أزمق ضمًـ )صمر  زمـ إزمراهٝمؿ زمـ أمحد صٕمغمة

 .(529)حتٖم٥م/ (3/353()ضم٣مسمؿ، ووم٣مل احل٣مهمظ: شمٗم٥مٕيب ٞمٔمٝمؿ()وشمٗمف ازمـ َمٔمكم خصٖمدي ايم٘مقدم )ؾمٝم

 صٖمدي ايم٘مقدم: اٞمٓمر: صٖمدي.

 صٖمدي زمـ ؽمٖمٝم٣من: هق ازمـ ؽمٛم٣من.

ٔم٣موي٥م ايمٌٌم ي)وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: يمٝمس زم٣ميمٗمقي ؤمٝمػ احلدي٧م، ووم٣مل ازمـ َمٔمكم يمٝمس صٖمدي زمـ ؽمٛم٣من أزمق حيٝمك ويٗم٣مل أزمق َم

 .(528)حتٖم٥م/ (3/314( )ضم٣مسمؿ3/090()يم٣ًمن، ووم٣مل احل٣مهمظ: ؤمٝمػزمًمء

 .-زم٣ميمٖم٣مء –صٖمدي زمـ ؽمٛم٣من: اٞمٓمر: صٖمدي 

 (.3/096صٖمدي زمـ فمٌد اهلل فمـ ومت٣مدة )وم٣مل ايمٔمٗمٝمقم: يمف ضمدي٧م َمٛم٘مر ٓ ئمرف إٓ زمف()يم٣ًمن

 ومٌٝمِم٥م : سمٗمدم دم ازمـ ومٌٝمِم٥م. صٖمقان أزمق

 (.3/360صٖمقان زمـ أيب فمالء )صح٣ميب()ضم٣مسمؿ

 (.3/313()ضم٣مسمؿ2/329صٖمقان زمـ أيب فمٝم٣مش ىمقدم )ضم٤م

 ( يمٔمٙمف زمـ فم٣مصؿ أيت.3/481صٖمقان زمـ أصؿ )ضم٤م

 (.3/360صٖمقان زمـ زمٝمّم٣مء )صح٣ميب()ضم٣مسمؿ

 (.3/096ن()يم٣ًم63/060صٖمقان زمـ رؽمتؿ أزمق ىم٣مَمؾ ايمدَمُمٗمل )جمٜمقل وم٣ميمف ايمذهٌل()فم٣ًمىمر

 (2/371صٖمقان زمـ ؽمٔمد زمـ ضمذيٖم٥م زمـ يامن )ضم٤م

 (يمٔمٙمف ازمـ فمٚمران أيت.3/096صٖمقان زمـ فم٣مصؿ إصؿ )وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ : يمٝمس زمٗمقي()يم٣ًمن

 (.3/363صٖمقان زمـ فمٌد اهلل َم٘مل )ضم٣مسمؿ

 (.3/66صٖمقان زمـ فمٚمران ايمْم٣مئل إصؿ )وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: ي٘مت٤م ضمديثف يمٝمس زمٗمقي()ضم٣مسمؿ

 (.3/364()ضم٣مسمؿ3/094)جمٜمقل ضم٣مل()يم٣ًمنصٖمقان زمـ ومٌٝمِم٥م 
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 (.3/363صٖمقان زمـ ىمٙمٌل ايمِمٛمٔم٣مين )ضم٣مسمؿ

 (.3/360صٖمقان زمـ خمرَم٥م ايمزهري )وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: يمف صح٥ٌم()ضم٣مسمؿ

 (.3/361()ضم٣مسمؿ6/353()ؽمغم63/058صٖمقان زمـ َمٔمْمؾ ايمًٙمٚمل)صح٣ميب()فم٣ًمىمر

 (.8/460صٖمقان زمـ هٌغمة ايمٗمِمغم )ضم٤م

 (.63/077يب()فم٣ًمىمرصٖمقان زمـ وه٤م: هق ازمـ زمٝمّم٣مء )صح٣م

 (.3/365صٖمقان زمـ حيٝمك )ضم٣مسمؿ

 (.63/080صٖمقان زمـ ينة زمـ صٖمقان ايمٌالؿمل ايمٙمخٚمل )فمٛمف مج٣مفم٥م()فم٣ًمىمر

 (..3/094( )يم٣ًمن3/365صٖمقان فمـ ازمـ صمري٨م )وم٣مل أزمق زرفم٥م: ٓ أدري َمـ هق()ضم٣مسمؿ

 (.3/364صٖمقان َمقلم فمٚمر زمـ فمٙمٗمٚم٥م )ضم٣مسمؿ

 (.3/356()ضم٣مسمؿ3/485سد )ضم٤مايمِمٗمر ايمٔمٌدي ويٗم٣مل صٗمغم فمـ ؽمٙمٝمامن زمـ 

 (.3/365صٗمر زمـ زمُمغم أو زممم )ضم٣مسمؿ

 سمٗمدم. -صٗمر زمـ ضمٌٝم٤م: صقازمف ايمِمٔمؼ

 (.63/082صٗمر زمـ رؽمتؿ أزمق ؽمٙمٝمامن )فم٣ًمىمر

 (، ووه٣مه احل٣مهمظايمِمٗمر زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ َم٣ميمؽ زمـ َمٕمقل أزمق هبز )ىمذزمف صمزره ونمغمه ، ووم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: صدوق

 .(576)حتٖم٥م/ (3/356)ضم٣مسمؿ (3/449)يم٣ًمن

 .-يٟميت -(يمٔمٙمف صٙم٦م2/379صٙم٤م زمـ فمٌد ايمرمحـ )ضم٤م

 .-يٟميت-( يمٔمٙمف صٙم٦م8/466صٙم٤م زمـ َمْمر اجلٙمٝمدي )ضم٤م

 (.3/342صٙم٦م ايمٌ٘مري فمـ ازمـ َمًٔمقد َمرؽمؾ )ضم٣مسمؿ

 صٙم٦م ايمرزمٔمل فمـ ؽمٔمٝمد زمـ صمٌغم )يمٝمس زمف زمٟمس وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم( .

 (.3/349صٙم٦م اظم٘مل فمـ ازمـ أيب راهمع )ضم٣مسمؿ

 (.3/347صٙم٦م زمـ أيب فمثامن إزدي ايمٗمْم٣من )وشمٗمف وىمٝمع()ضم٣مسمؿ 

 (.4/397()ؽمغم3/686()ضم٤م772()آصمري714صٙم٥م زمـ أؾمٝمؿ أزمق صٜم٣ٌمء )وشمٗمف ايمٔمجقم()فم٨م

 (.3/342صٙم٦م زمـ إي٣مس احلٛمٖمل )ضم٣مسمؿ 
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 (.3/330صٙم٦م زمـ زمًْم٣مم ايمتٝمٚمل )جمٜمقل ضم٣مل()ضم٣مسمؿ

وأمحد وازمـ َمٔمكم وازمـ ؽمٔمد وازمـ فمامرووم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ وايمٌخ٣مري : صٙم٦م زمـ هبرام أزمق ه٣مؾمؿ ايمتٝمٚمل ايم٘مقدم )وشمٗمف أزمق داود 

 (.4/0609()ضم٣ٌمن308()آصمري3/348()ضم٣مسمؿ 3/416()سمخ63/089صدوق يمٝمس يمف فمٝم٤م إٓ اإلرصم٣مء...()فم٣ًمىمر

 (.3/332صٙم٥م زمـ ضم٣مرث ايمٕمٖم٣مري )وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: يمف صح٥ٌم()ضم٣مسمؿ

 (.3/095)يم٣ًمن(3/331صٙم٦م زمـ ضمج٣مج )وم٣مل ازمـ فمدي: فم٣مَم٥م ضمديثف َمٛم٘مر()ضم٣مسمؿ

 (.3/330()ضم٣مسمؿ3/095صٙم٦م زمـ ضم٘مٝمؿ ايمٌٌمي )جمٜمقل ضم٣مل()يم٣ًمن

 (.574صٙم٦م زمـ ضم٘مٝمؿ زمـ َمٔم٣موي٥م زمـ ضمٝمدة )جمٜمقل وم٣ميمف احل٣مهمظ( )حتٖم٥م/

 (.573صٙم٦م زمـ ضمٛمكم فمـ هٝمثؿ زمـ فمٚمرو )َم٣م فمرهمتف وم٣ميمف احل٣مهمظ( )حتٖم٥م/

 .(575)حتٖم٥م/ (3/347صٙم٦م زمـ راؾمد )شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم()ضم٣مسمؿ

 (.771ىمري٣م )ذىمرصٙم٦م زمـ ز 

 (.3/092()يم٣ًمن3/342صٙم٦م زمـ ؽم٣ممل )وم٣مل أزمقضم٣مسمؿ: َمٛم٘مر احلدي٧م يمٝمس زمًمء()ضم٣مسمؿ 

صٙم٥م زمـ ؽمٙمٝمامن ايمٔمْم٣مر أزمق زيد ايمقاؽمْمل )َمؼموك وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل وأزمق ضم٣مسمؿ وىمذزمف أزمق 

 (.3/099()يم٣ًمن3/337()ضم٣مسمؿ0905داود()آصمري

 (.3/092()يم٣ًمن3/331ٓ ئمرف ضم٣ميمف()ضم٣مسمؿصٙم٦م زمـ ؿمريػ اظمٔمقرم )روى فمٛمف مج٣مفم٥م ووم٣مل ازمـ ومْم٣من:  

 (.3/092صٙم٦م زمـ فم٣ميص زمـ وازمِم٥م زمـ طم٣ميمد زمـ اظمٕمغمة اظمخزوَمل )سم٣ميمػ ارسمد إلم ايمٛمٌماٞمٝم٥م( )يم٣ًمن

 (.3/097()يم٣ًمن3/331اظم٘مل )جمٜمقل ضم٣مل()ضم٣مسمؿ يصٙم٦م زمـ فمٌد ايمرمحـ إٞمِم٣مر 

 (.3/097ن()يم٣ًم3/331صٙم٦م زمـ فمٌد ايمرمحـ ايمززمٝمدي )جمٜمقل وم٣ميمف ايمٔمٗمٝمقم()ضم٣مسمؿ 

 (.3/342صٙم٦م زمـ فمٚمر ايمده٣من )جمٜمقل ضم٣مل()ضم٣مسمؿ 

 (.3/349صٙم٦م زمـ نم٣ميم٤م اهلجٝمٚمل )ضم٣مسمؿ

 (.3/342صٙم٦م زمـ ومقيد احلٛمٖمل )ضم٣مسمؿ

 (.9/447صٙم٥م زمـ َم٠مَمؾ ايمٌزار )صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م()طمط

 (.3/349()ضم٣مسمؿ3/097صٙم٦م زمـ َمًٙمؿ )وم٣مل أزمق زرفم٥م: ٓ أفمرهمف()يم٣ًمن

 (.3/349صٙم٦م زمـ َمْمر )ضم٣مسمؿ
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 (.3/349()ضم٣مسمؿ3/098َمٜمران اظمٔمقرم)جمٜمقل ضم٣مل()يم٣ًمنصٙم٦م زمـ 

 (.3/099صٙم٦م زمـ حيٝمك )ؤمٖمف إزدي()يم٣ًمن

 (.3/349صٙم٦م َمقلم ؽمقيد زمـ َمٛمجقف )ضم٣مسمؿ

 (.63/615صٙم٦م وايمد فمالء فمٛمف فمالء )فم٣ًمىمر 

 (.227اهلل اظمْمٙمٌل )يقٞمس زمـ فمٌد زمـ ضم٘مٝمؿ صٙم٦م

 (.674زمـ طمٙمػ ايمٌٕمدادي )َمٌم  زمـ َم٠مَمؾ صٙم٥م

 (.229ايمٕمٖم٣مري )يقٞمسزمـ واه٤م  صٙم٥م

 (.63/612صٙما زمـ فمٌد اهلل إٞمديمز )فم٣ًمىمر

 صٙمف زمـ ضمًـ :سمٗمدم دم ؽمٙمٚم٥م زمـ أمحد زمـ ؽمٙمٚم٥م .

 (.3/352()ضم٣مسمؿ2/378صٙمٜم٤م زمـ ومرة إؽمدي ايم٘مقدم )ضم٤م

 (.2/378صٚمِمقم أطمق ايمززمٝمدي )ضم٤م

 (.271زمـ فمقف اظمٔم٣مهمري أزمق فم٣ٌمدة اخلٙمٝمٖمل )يقٞمس صٚمؾ

 (.410صٛمدل )َمقلم ززمغم(: )فمٙمامء 

 (.3/352صٛمدل زمـ زي٣مد ايم٘ماليب ايمُم٣مَمل )ضم٣مسمؿ

 ( 839صٛمٚمرة زمـ ضمًكم ايم٘مرَم٣مين ) خم٤م 

 (.3/84صٜم٣ٌمن زمـ فمٌد اجل٣ٌمر زمـ َم٣ميمؽ ايمٙمخٚمل )ضم٤م

 (ز9/447()صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م()طمط369صٜمٝم٤م زمـ َم٠مَمؾ زمـ طمٙمػ أزمق وم٣مؽمؿ ايمٌزاز )ت

 .(3/335( )ضم٣مسمؿ3/611صٜمٝم٤م زمـ َمٜمران )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()يم٣ًمن

 (.3/611()يم٣ًمن3/335صٜمٝم٤م فمـ ضمًـ )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()ووم٣مل ايمذهٌل: جمٜمقٓن()ضم٣مسمؿ

 (.3/333( )ضم٣مسمؿ3/480صٜمٝم٤م َمقلم فم٣ٌمس فمٛمف أزمق ص٣ميما ذىمقان )ضم٤م

 (.3/352صٝم٣مح زمـ َمٔمروف زمـ يزيد ايمْم٣مئل )ضم٣مسمؿ

 (.3/338صٝمٖمل زمـ أيب ايمٝمن )ضم٣مسمؿ

 (.3/337ؿ()ضم٣مسم63/632صٝمٖمل زمـ أؽمٙم٦م أزمق ومٝمس )صح٣ميب()فم٣ًمىمر
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 (.3/337()ضم٣مسمؿ 3/483صٝمٖمل زمـ زممم ويٗم٣مل ومٝمس زمـ صٝمٖمل )ضم٤م

 (.3/337ـ ومٝمٓمل )صح٣ميب()ضم٣مسمؿزمصٝمٖمل 

 (.3/338()ضم٣مسمؿ2/372صٝمٖمل زمـ هالل )جمٜمقل ضم٣مل()ضم٤م
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 ضمرف ايمّم٣مد

 

 (.3/328و٣مزمئ زمـ فمٚمرو زمٌمي )جمٜمقل ضم٣مل()ضم٣مسمؿ

 (.3/328()ضم٣مسمؿ2/383ضم٣مل()ضم٤مو٣مزمئ زمـ ي٣ًمر زمٌمي أو ازمـ زمُم٣مر )جمٜمقل 

 (.3/371()ضم٣مسمؿ2/382ايمّمٌل فمـ ؽمٙمٝمامن زمـ سد )ضم٤م وٌئؿ 

 (.270زمـ فم٘مرَم٥م ايمٙمخٚمل )يقٞمس و٣ٌمب

 (.3/370وػم زمـ ؽمٗمٝم٤م )ضم٣مسمؿ

 (.2/382وٌٝم٤م زمـ فمالء ايمّمٌل )ضم٤م

 (.479وح٣مك اجلرصم٣مين ىم٣من َمـ ايمزه٣مد ايمٔم٣ٌمد )صمر 

 (.3/326ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿوح٣مك ايمّمٌل فمـ أزمٝمف )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق 

 (.3/359وح٣مك ايمٗمرر اظمديٛمل )ضم٣مسمؿ

 (.63/620وح٣مك زمـ أمحد زمـ وح٣مك أزمق ايمٔمُم٣مئر اخلقٓين )فم٣ًمىمر

 ( 837وح٣مك زمـ أمحد زمـ حمٚمد أزمق اهلامم ايمْمقد ) خم٤م 

 (.3/350وح٣مك زمـ ضم٣مرث زمـ شمٔمٙم٥ٌم زمـ زيد )صح٣ميب زمدري()ضم٣مسمؿ

 (.577دي٧م وم٣ميمف احل٣مهمظ( )حتٖم٥م/وح٣مك زمـ ضمجقة اظمٛمٌجل أزمق فمٌد اهلل )َمٛم٘مر احل

 (.63/626وح٣مك زمـ ضم٘مٝمؿ زمـ أمحد أزمق مجٝمؾ ايمٌٝمع )فم٣ًمىمر

 (.3/358وح٣مك زمـ طمٙمٝمٖم٥م إؾمٜمقم )صح٣ميب()ضم٣مسمؿ

 (.3/321()ضم٣مسمؿ3/610وح٣مك زمـ درهؿ )ؤمٝمػ وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم()يم٣ًمن

 (.3/320()ضم٣مسمؿ3/624وح٣مك زمـ زَمؾ زمـ فمٚمرو ايمً٘مً٘مل )فم٣ًمىمر

ل ازمـ ضم٣ٌمن: يرهمع اظمراؽمٝمؾ ويًٛمد اظمقومقف ٓ جيقز آضمتج٣مج زمف، ووم٣مل ايمٔمٗمٝمقم: خي٣ميمػ دم وح٣مك زمـ زيد إهقازي )وم٣م

 (.3/610ضمديثف()يم٣ًمن

 (.536وح٣مك زمـ ؽمٔمٝمد إٞمديمز )صف/
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 (.3/616وح٣مك زمـ فم٣ٌمد )جمٜمقل وم٣ميمف ايمٔمٗمٝمقم()يم٣ًمن

 (.3/359وح٣مك زمـ فمٌد اهلل ايمٗمرر)ضم٣مسمؿ

 (.63/622)فم٣ًمىمروح٣مك زمـ فمٌد اهلل اهلٛمدي )روى فمٛمف مج٣مفم٥م(

 (.63/673وح٣مك زمـ فمٗم٥ٌم اظمدين )فم٣ًمىمر

 (.3/616وح٣مك زمـ فمقم )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()يم٣ًمن

 ( 851وح٣مك زمـ فمقم أزمق وم٣مؽمؿ إصٌٜم٣مين ) خم٤م 

 (.3/357ًٔمقدي )صح٣ميب زمدري()ضم٣مسمؿاظموح٣مك زمـ فمٚمرو زمـ 

 (.3/326وح٣مك زمـ هم٣مئد )ضم٣مسمؿ

 (.3/358سمؿوح٣مك زمـ ومٝمس ايم٘مٛمدي ايمً٘مقين )جمٜمقل ضم٣مل()ضم٣م

 (.6/315()أصٌٜم٣من784وح٣مك زمـ َمزيد زمـ فمجالن )ذىمر

 (.3/616وح٣مك زمـ َم٣ًمهمر )وم٣مل ايمذهٌل: ٓ ئمرف()يم٣ًمن

 (.3/616()يم٣ًمن096وح٣مك زمـ َمٝمٚمقن ايمثٗمٖمل )جمٜمقل ضم٣مل()ت

 (.3/616وح٣مك زمـ يرزمقع )ؤمٖمف إزدي()يم٣ًمن

وح٣مك زمـ ي٣ًمر زمٌمي أزمق فمالء ايمٌٌمي)وم٣مل ازمـ َمٔمكم: يّمٔمٖمف ايمٌٌميقن ووم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: ٓ زمٟمس زمف ووم٣مل أزمق داود : 

 (.4/0669()ضم٣ٌمن3/326()ضم٣مسمؿ٣3/616مرود دم ايمّمٔمٖم٣مء()يم٣ًمناجلؤمٝمػ وذىمره ايم٣ًمصمل وايمٔمٗمٝمقم وازمـ 

 (.478( )صمر 63/620مج٣مفم٥م()فم٣ًمىمر( )فمٛمف 689زمـ ضمًكم إؽمدي أزمق حمٚمد اإلؽمؼمازم٣مذي )ت  وح٣مك

 (.9/435رضار زمـ أمحد زمـ شم٣مزم٦م أزمق ؿمٝم٤م احلٛمٌقم )طمط

 (.441()ؿم٤م786( )ذىمر399رضار زمـ أمحد زمـ رضار ايمّمٌل أزمق ضمًـ ...)جمٜمقل ضم٣مل( )إرؾم٣مد/

 (.63/478رضار زمـ أرومؿ )أدرك ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ()فم٣ًمىمر

 (.63/478()فم٣ًمىمر3/320رضار زمـ أزور زمـ َمرداس )يمف صح٥ٌم()ضم٣مسمؿ

 (.63/496()فم٣ًمىمر0/603رضار زمـ طمْم٣مب ايمٖمٜمر ي ايمُم٣مفمر )صح٣ميب()طمط

 (.9/435رضار زمـ راهمع زمـ رضار أزمق فمٚمرو ايمّمٌل اهلروي )طمط

 (.3/614رضار زمـ رحي٣من زمـ صمٌؾ: يٟميت دم حمٚمد زمـ رضار )يم٣ًمن
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 (.9/435()طمط3/614رضار زمـ ؽمٜمؾ ايمياري فمـ ضمًـ زمـ فمرهم٥م )جمٜمقل وم٣ميمف اخلْمٝم٤م()يم٣ًمن

 ايمذهٌل وازمـ ضمزم(. وم٣ميمف رضار زمـ فمقم أزمق اظمرصمئ ايمٗم٣م  )جمٜمقل

 (.3/489رضار زمـ فمٚمران ايمػممجل )ضم٤م

 (.3/614رضار زمـ فمٚمرو اظمٙمْمل )وم٣مل ازمـ َمٔمكم: ٓ رء ، ووم٣مل ايمدٓويب: همٝمف ٞمٓمر()يم٣ًمن

 (.3/615رضار زمـ َمًٔمقد /صم٣مء دم إؽمٛم٣مد َمٓمٙمؿ زمخػم زم٣مؿمؾ وم٣ميمف ايمذهٌل)يم٣ًمن

 (.3/491ٙمؿ ايم٣ٌمهقم )ضم٤مرضار زمـ َمً

 (.3/371()ضم٣مسمؿ2/385رضنم٣مَمف زمـ فمٙمٝمف زمـ ضمرَمٙم٥م ايمٔمٛمػمي )ضم٤م

 (.3/371()ضم٣مسمؿ63/314رضيس زمـ أيب رضيس إؽمدي )فم٣ًمىمر

 (.3/371وامد َمـ أزد ؾمٛمئقة )صح٣ميب()ضم٣مسمؿ

ًٓ فمٛمد ايمٗمّم٣مة وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( )يقٞمس061زمـ ؽمٜمؾ اهلٚمداين )ت وامد  (.276( )ىم٣من َمٗمٌق

 (.3/329)صح٣ميب()ضم٣مسمؿوامم زمـ شمٔمٙم٥ٌم 

 (.8/465وامم زمـ فم٣مَمر احلامين )ضم٤م

 (.624اهلل )نمرزم٣مء/ زمـ ٞمج٥ٌم ايمٔم٣مَمري أزمق فمٌد اهلل زمـ فمٌد وامم

 (.3/322وٚمرة زمـ شمٔمٙم٥ٌم ايمٌٜمزي ؾم٣مَمل )وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ يمف صح٥ٌم()ضم٣مسمؿ

 (.3/422وٚمرة زمـ فمٚمرو زمـ ىمٔم٤م اجلٜمٛمل )صح٣ميب زمدري( )ضم٣مسمؿ

 (.467)ٞمٝم٣ًمزمقر/وٚمرة زمـ حمٚمد ايمدَمُمٗمل 

 (.63/303وٚمرة زمـ حيٝمك ايمِمقدم )فم٣ًمىمر

 (412زمـ ؽمٔمٝمد إٞمديمز: )فمٙمامء  اهلل زمـ فمٌد وٚمرة

 (.3/615وٚمّم٣مم زمـ فمٌد اهلل زمـ حلٝم٥م إٞمديمز )ؤمٖمف ايمدارومْمٛمل( )يم٣ًمن

 (.2/385)ضم٤م وٚمّمؿ زمـ فمٌد اهلل ايمٗمٝمز

 (.0/470زمـ أيب ؿم٣ميم٤م )دفم٣مء  وٚمغمة فمـ فمقم

 (.3/370()ضم٣مسمؿ3/615إزدي: ضمديثف ذاه٤م()يم٣ًمنوقء زمـ وقء )وم٣مل 

 (.9/432()طمط356وٝم٣مء زمـ أمحد زمـ حمٚمد أزمق فمٌد اهلل اخلٝم٣مط زمٕمدادي )ؽمامفمف صحٝما()ت
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 ( 838وٝم٣مء زمـ أمحد زمـ حمٚمد اهلروي ) خم٤م 

 (.3/615وٝم٣مء زمـ حمٚمد ايم٘مقدم )وم٣مل احل٣مهمظ: ٓ ئمرف()يم٣ًمن

 (.3/371)ضم٣مسمؿ(8/360وٝمٕمؿ زمـ َم٣ميمؽ ايمراؽمٌل )جمٜمقل ضم٣مل()ؽمغم

 (.2/382وٝمػ زمـ يرزمقع )ضم٤م

 (.0/470)دفم٣مء  -وومد سمٗمدم  -زمـ ضمج٣مج ايم٘مقدم يمٔمٙمف ؽمٝمػ  وٝمػ
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 ضمرف ايمْم٣مء

 

 (.579ؿم٣مب زمـ ٞمقاس زمـ رزم٣مط ايمٌ٘م٣مئل )جمٜمقل وم٣ميمف احل٣مهمظ( )حتٖم٥م/

 (.3/382()ضم٣مسمؿ3/495ؿم٣مرق زمـ أمحر صمزري )ضم٤م

 (.63/308ؿم٣مرق زمـ زي٣مد ايمِمددم إَمغم)فم٣ًمىمر

 (.3/382ذيؽ )جمٜمقل ضم٣مل()ضم٣مسمؿؿم٣مرق زمـ 

 (.8/467ؿم٣مرق زمـ ؿم٣مرق اظم٘مل )ضم٤م

 (.2/391ؿم٣مرق زمـ فمٌد ايمرضمٝمؿ )ضم٤م

 (.3/388ؿم٣مرق زمـ فمٌد ايمٔمزيز زمـ ؿم٣مرق ايمرزمٔمل )وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: َم٣م رأي٦م زمحديثف زمٟمؽم٣ًم()ضم٣مسمؿ

ؿم٣مرق زمـ فمامر فمـ ازمـ أيب ايمزٞم٣مد )سم٘مٙمؿ همٝمف وم٣ميمف ايمذهٌل ووم٣مل ايمٌخ٣مري: ٓ يت٣مزمع فمعم 

 (.3/617()يم٣ًمن3/387ضمديثف()ضم٣مسمؿ

 (.3/387ؿم٣مرق زمـ فمٚمرو فمـ َم٣ميمؽ )ضم٣مسمؿ

 (.3/382ؿم٣مرق زمـ خم٤م )ضم٣مسمؿ

 (.63/344ؿم٣مرق زمـ َمْمرف زمـ ؿم٣مرق أزمق ايمٔمْم٣مف ايمْم٣مئل احلٚميص )فم٣ًمىمر

 (.3/387ؿم٣مرق زمٝم٣مع ايمٛمقي فمـ َمٛمٝمٔم٥م )جمٜمقل ضم٣مل()ضم٣مسمؿ

 (.3/387ؿم٣مرق وم٣م  َم٘م٥م فمـ صم٣مزمر )شمٗم٥م وم٣ميمف أزمق زرفم٥م()ضم٣مسمؿ

 (.3/387ق َمقلم فمٚمر زمـ فمٌد ايمٔمزيز فمٛمف )ضم٣مسمؿ ؿم٣مر

 (.3/382()ضم٣مسمؿ 3/495ؿم٣مروم٥م زمـ ومرة )ضم٤م

 (.9/425()طمط437ؿم٣ميم٤م زمـ أمحد زمـ صمٔمٖمر أزمق فمقم ازمـ طمقارزَمل )ت

 (.3/617ؿم٣ميم٤م زمـ زممم َمدين )جمٜمقل وم٣ميمف ايمذهٌل( )يم٣ًمن

 (.3/395()ضم٣مسمؿ 2/396ؿم٣ميم٤م زمـ ؽمٙمؿ زمـ فم٣مصؿ )جمٜمقل ضم٣مل()ضم٤م

 (.2/396)ضم٤مؿم٣ميم٤م زمـ ؽمٙمٚمل 
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 (.3/692ؿم٣ميم٤م زمـ ؽمٚمٝمدع )جمٜمقل ضم٣مل()ضم٣مسمؿ

 (.3/617ؿم٣ميم٤م زمـ فمٌد اهلل )جمٜمقل وم٣ميمف إزدي()يم٣ًمن

 (.9/425()وشمٗمف اخلْمٝم٤م ونمغمه()طمط497زدي اظمٗمرئ )تؿم٣ميم٤م زمـ فمثامن زمـ حمٚمد أزمق أمحد إ

 (.445ؿم٣ميم٤م زمـ وم٣مؽمؿ زمـ أزمجرك ايمثٕمري )ٞمٝم٣ًمزمقر/

 (.511( )إرؾم٣مد/440()ؿم٤م690ؿم٣ميم٤م زمـ ومرة إذين ؾم٣مَمل)ت

 (.024زمـ هجرس )َمٌم  ؿم٣ميم٤م

 (.3/393()ضم٣مسمؿ3/498ؿم٣ميمقت ايمٗمرر أزمق ؽمٔمٝمد )جمٜمقل ضم٣مل()ضم٤م

 (.3/395()ضم٣مسمؿ3/498ؿم٣ميمقت زمـ أيب زم٘مر زمـ طم٣ميمد زمـ فمرهمْم٥م )ضم٤م

 (.3/395()ضم٣مسمؿ2/393ؿم٣ميمقت زمـ أيب ضمج٣مج ايمٗمرر )ضم٤م

 .(3/395()ضم٣مسمؿ3/618ؿم٣ميمقت زمـ ؿمريػ )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()يم٣ًمن

 (.3/695()ضم٣مسمؿ3/618()يم٣ًمن648ؿم٣ميمقت زمـ فم٣ٌمد ايمِمغمدم أزمق فمثامن ايمّمٌٔمل )صدوق وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()ت

 (.8/469ؿم٣ميمقت زمـ فمت٥ٌم زمـ ؿم٣مووس زمـ ىمٝم٣ًمن )ضم٤م

 (.74ؿم٣ميمقت زمـ يمٗمامن إؽمدي )َم٣م أفمرهمف وم٣ميمف زمـ ؾم٣مهكم()ذيؾ

 ( 880ؿم٣ميمقت زمـ حمٚمد ) خم٤م 

 (.3/395ؿم٣ميمقت فمـ ذيا )ضم٣مسمؿ

 (.784إزمراهٝمؿ زمـ يزيد ايمقراق أزمق حمٚمد ايمّمٌل)ذىمرؿم٣مهر زمـ 

 (.3/399()ضم٣مسمؿ8/468ؿم٣مهر زمـ أيب أمحد ايمززمغمي )جمٜمقل ضم٣مل()ضم٤م

 ( 820ؿم٣مهر زمـ أمحد أزمق ضمًكم ايمُمٌقم ) خم٤م 

 (.9/458ؿم٣مهر زمـ أمحد أزمق همرج إصٌٜم٣مين )طمط

 ؿم٣مهر زمـ أمحد ايمٌٝمٜمٗمل أزمق ايمْمٝم٤م.

 ( .783ؿم٣مهر زمـ أمحد زمـ محدان ايمرازي )ذىمر

 (.9/457ؿم٣مهر زمـ أمحد زمـ زيد أزمق زم٘مر اظم٠مدب )طمط

 (.444( )ٞمٝم٣ًمزمقر/434ؿم٣مهر زمـ أمحد زمـ فمٌد اهلل ايمٌٝمٜمٗمل أزمق ؿمٝم٤م )ت
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 (03/338ؿم٣مهر زمـ أمحد زمـ فمقم زمـ حمٚمقد أزمق ضمًكم اظمحٚمقدي ) وشمٗمف ايم٘مت٣مئل ( )فم٣ًمىمر 

 ( 853ؿم٣مهر زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ أمحد ايمًجزي ) خم٤م 

 (.443( )جمٜمقل ضم٣مل( )ٞمٝم٣ًمزمقر/457حمٚمد زمـ ؿم٣مهر ايمقراق أزمق وم٣مؽمؿ ايمٛمٝم٣ًمزمقري )تؿم٣مهر زمـ أمحد زمـ 

 ( 824ؿم٣مهر زمـ إدريس أزمق َمٛمِمقر اجلقزصم٣مين ) خم٤م 

 ( 63/339ؿم٣مهر زمـ إؽمامفمٝمؾ ايمٌٌمي ) فم٣ًمىمر 

 ( 63/339ؿم٣مهر زمـ زمرىم٣مت اخلُمقفمل ايمٗمرر ) وشمٗمف ايم٘مت٣مئل ( )فم٣ًمىمر 

 (.07/491ٚمذاين اجلِم٣مص )سم٣ميمػ()ؽمغمؿم٣مهر زمـ ضمًـ زمـ إزمراهٝمؿ أزمق حمٚمد اهل

 ( 826ؿم٣مهر زمـ ضمًكم زمـ حمٚمد زمـ أمحد أزمق ٞمٌم ايمُم٣مَم٣ميت ) خم٤م 

 (.9/454()طمط01/018ؿم٣مهر زمـ ضمًكم زمـ َمِمٔم٤م زمـ زريؼ أزمق ؿمٙمح٥م اخلزافمل )ؽمغم

 (.3/618ؿم٣مهر زمـ مح٣مد زمـ فمٚمرو ايمٛمِمٝمٌل )وم٣مل ايمذهٌل يمٝمس زمثٗم٥م وٓ َمٟمَمقن()يم٣ًمن

يقم أزمق ؿمٝم٤م )صدوق وم٣ميمف ازمـ أيب ضم٣مسمؿ ووشمٗمف ايمدارومْمٛمل واخلْمٝم٤م ووم٣مل ازمـ فمدي يمف أهمراد ؿم٣مهر زمـ طم٣ميمد زمـ ٞمزار إ

 (.4/0635()ضم٣ٌمن3/399()ضم٣مسمؿ4/635()يم٣ًمن9/455ايمدوٓيب()طمط همٝمفوسم٘مٙمؿ  .ونمرائ٤م

 ؿم٣مهر زمـ طمالد زمـ ٞمزار )هق ازمـ طم٣ميمد اظمتٗمدم(.

 (.3/618ؿم٣مهر زمـ رؾمٝمد )اهتٚمف إزدي()يم٣ًمن

 ( 873هر ايمُمح٣مَمل ) خم٤م ؿم٣مهر زمـ زاهر زمـ ؿم٣م

 (.9/455()جمٜمقل ضم٣مل()طمط637ؿم٣مهر زمـ ؽمٔمٝمد أزمق وم٣مؽمؿ اظمٗمرئ ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ت

 ( 829ؿم٣مهر زمـ ؽمٔمٝمد زمـ فمٌد اهلل أزمق ؿمٝم٤م اهلروي ) خم٤م 

 ( 875ؿم٣مهر زمـ ؽمٔمٝمد زمـ حمٚمد ايمٌقؽمٛمجل ) خم٤م 

 ( 852ؿم٣مهر زمـ فم٣ٌمس زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل اهلروي ) خم٤م 

 (.25قر زمـ فمامر اظمروزي أزمق َمٛمِمقر ايمٔمامري ؾمٝمخ يمٙمٌٝمٜمٗمل وايمٌٕمقي ومج٣مفم٥م )إحت٣مف/ؿم٣مهر زمـ فم٣ٌمس زمـ َمٛمِم

 (.446()ؿم٤م9/452ؿم٣مهر زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ إؽمح٣مق زمـ إزمرهٝمؿ أزمق وم٣مؽمؿ ايمّمٌل )جمٜمقل ضم٣مل()طمط

 (.63/356ؿم٣مهر زمـ فمٌد ايمًالم ايمدرصمل )فم٣ًمىمر

 (.9/458()طمط305ضمٌمي )صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )تؿم٣مهر زمـ فمٌد ايمٔمزيز زمـ فمٝمًك زمـ ؽمٝم٣مر أزمق ضمًـ ايمدفم٣مء ازمـ 
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 ( 876ؿم٣مهر زمـ فمٌد اهلل أزمق َمٛمِمقر ايمروذازم٣مدي ) خم٤م 

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من هم٣مواًل صقَم٣مً ضمًـ ايمٔمٗمؾ..( 351ؿم٣مهر زمـ فمٌد اهلل زمـ أمحد ايمٗمٝمز أزمق ضمًـ اإلؾمٌٝمقم )ت

 (.534)صف/

ق ضم٣مَمد ؿم٣مهر زمـ فمٌد اهلل زمـ ؿم٣مهر ايمْمػمي أزمق ؿمٝم٤م )شمٗم٥م وم٣ميمف أزم

 (.02()ومط/ص9/458()طمط07/228()ؽمغم358اإلؽمٖمرايٝمٛمل()ت

 ( 822ؿم٣مهر زمـ فمٌد اهلل زمـ ؿم٣مهر زمـ حمٚمد أزمق ٞمٌم ايمْمقد ) خم٤م 

 ( 874ؿم٣مهر زمـ فمٌد اهلل زمـ فمقم زمـ إؽمح٣مق أزمق ضمًـ ايمرئٝمس ) خم٤م 

 ( 823ؿم٣مهر زمـ فمقم أزمق ؽمٔمد ايمُمج٣مفمل ) خم٤م 

 (.446ؿم٣مهر زمـ فمقم ايمٔمامين )ٞمٝم٣ًمزمقر/

 (854زمـ فمقم زمـ ضمًكم زمـ حمٚمد زمـ فمِمٚم٥م أزمق وم٣مؽمؿ ) خم٤م ؿم٣مهر 

 (.444()ؿم٤م63/354( )فم٣ًمىمر407ؿم٣مهر زمـ فمقم زمـ فمٌدوس أزمق ؿمٝم٤م ايمْمػماين ايمٗمْم٣من )َمُمٜمقر()ت

 (.675ًٌم )تاحلؿم٣مهر زمـ فمٚمرو زمـ رزمٝمع زمـ ؿم٣مرق اهلالرم أزمق ضمًـ 

( 696 )وم٣مل ازمـ َم٣مىمقٓ: ىم٣من شمٗم٥م( )تؿم٣مهر زمـ فمٝمًك زمـ إؽمح٣مق زمـ فمٌد اهلل ايمتٚمٝمٚمل أزمق ضمًكم اظم٠مدب ايمٗمػمد

 (.513)إرؾم٣مد/

 (.3/619ؿم٣مهر زمـ همّمؾ احلٙمٌل )يّمع احلدي٧م وم٣ميمف ازمـ ضم٣ٌمن()يم٣ًمن

 (.9/457ؿم٣مهر زمـ وم٣مؽمؿ زمـ ٞمٌم أزمق فم٣ٌمس اجلقهري )طمط

 ( 856ؿم٣مهر زمـ حمٚمد أزمق ضم٣مرث ايمًٜمقم ) خم٤م 

 ( 63/358ؿم٣مهر زمـ حمٚمد ايمٌ٘مري ) فم٣ًمىمر 

 (.3/399ل ضم٣مل()ضم٣مسمؿؿم٣مهر زمـ حمٚمد ايمرومل )جمٜمق

 ( 63/357ؿم٣مهر زمـ حمٚمد زمـ أيب وم٣مؽمؿ ايمقافمظ ) فم٣ًمىمر 

 (.9/451ؿم٣مهر زمـ حمٚمد زمـ إؽمح٣مق أزمق حمٚمد زمـ أيب فم٣ٌمس ايمِمغمدم )صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م()طمط

 ( 858ؿم٣مهر زمـ حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ فمٌد اهلل احلغمي ) خم٤م 

 (.63/355ف مجع()فم٣ًمىمر()روى فمٛم466ؿم٣مهر زمـ حمٚمد زمـ ضم٘مؿ ايمتٚمٝمٚمل أزمق فم٣ٌمس ايمٌزار )ت
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 ( 857ؿم٣مهر زمـ حمٚمد زمـ دوؽم٦م هم٣مم زمـ ضمًـ ايمٗم٣م  ) وشمٗمف ايمٖم٣مرد () خم٤م 

 (.9/457()شمٗم٥م()طمط435ؿم٣مهر زمـ حمٚمد زمـ هي زمـ ؽمٜمؾ أزمق وم٣مؽمؿ ايمْم٣مهري )ت

 (63/352ؿم٣مهر زمـ حمٚمد زمـ ؽمالَم٥م زمـ صمٔمٖمر اظمٌمي ) جمٜمقل ضم٣مل ( )فم٣ًمىمر 

 ( 821همٔمل ) وشمٗمف ايمٖم٣مرد ( ) خم٤م ؿم٣مهر زمـ حمٚمد زمـ ؽمٙمٝمامن أزمق ؽمٔمٝمد ايمُم٣م

 (.9()ىمؼ/9/457وشمٗمف اخلْمٝم٤م ووم٣مل ايمدارومْمٛمل: صدوق()طمط)ؿم٣مهر زمـ حمٚمد زمـ ؽمٜمٙمقيف زمـ ضم٣مرث ايمًٜمٙمقرم 

 ( 850ؿم٣مهر زمـ حمٚمد زمـ ؿم٣مهر زمـ أيب همرج ايمٗمزويٝمٛمل ) خم٤م 

 (.9/458( )طمط441( )ٞمٝم٣ًمزمقر/484ؿم٣مهر زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل ايمٌٕمدادي )أشمٛمك فمٙمٝمف احل٣مىمؿ ونمغمه( )ت

 (.440ؿم٣مهر زمـ حمٚمد زمـ فمٌدان ايمت٣مصمر َمـ ايمِم٣محلكم )ٞمٝم٣ًمزمقر/

 (.9/457ؿم٣مهر زمـ حمٚمد زمـ فمقم أزمق ضمًكم ايم٘م٣مسم٤م )طمط

 ( 828ؿم٣مهر زمـ حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ حمٚمش أزمق فمقم ايمزي٣مدي )خم٤م 

 (.468ؿم٣مهر زمـ حمٚمد زمـ يقؽمػ ايمٌقؾمٛمجل أزمق ضمًـ ايمٖمٗمٝمف )ٞمٝم٣ًمزمقر/

ز زمـ أمحد زم ـ َمٖمّقز اظمٔم٣مهمري أزمق ضمًـ ايمُم٣مؿمٌل ) أشم٦ٌم ايمٛم٣مس دم ازمـ فمٌد ايمػم وىم٣من َمـ أهؾ ايمٔمٙمؿ َمٗمدَم٣مً دم ؿم٣مهر زمـ َمٖمقَّ

 (.535( )صف/383اظمٔمرهم٥م وايمٖمٜمؿ فمٛمل زم٣محلدي٧م ايمٔمٛم٣مي٥م ايم٘م٣مَمٙم٥م وؾمٜمر زمحٖمٓمف وإسمٗم٣مٞمف... وم٣ميمف ازمـ زمُم٘مقال( )ت

 (.9/452ؿم٣مهر زمـ ه٣مرون زمـ فمٌٝمد أزمق ضمًـ اظمدائٛمل )طمط

 (.533( )صف/08/586( ىم٣من َمٖمتٝم٣ًم دم اظمري٥م  )ؽمغم ٣377مهر إزدي أزمق فمثامن إٞمديمز )تؿم٣مهر زمـ هُم٣مم زمـ ؿم

 ( 828ؿم٣مهر زمـ حيٝمك زمـ أمحد زمـ حمٚمد أزمق ايمْمٌٝم٤م ايمزصم٣مصمل ) خم٤م 

 (.515( ) أشمٛمك فمٙمٝمف ايمدارومْمٛمل( )إرؾم٣مد/403ؿم٣مهر زمـ حيٝمك زمـ ضمًكم زمـ صمٔمٖمر ايمٔمٙمقي أزمق وم٣مؽمؿ اظمدين )ت

 (.273ايمذزم٣مين أزمق فمٚمرو )يقٞمسزمـ أيب َمٔم٣موي٥م  ؿم٣مهر

 (.406زمـ ؿم٣مهر إزدي اخلالل: )فمٙمامء  زمـ أمحد ؿم٣مهر

 زمـ إي٣مد: هق ازمـ أيب َمٔم٣موي٥م يٟميت. ؿم٣مهر

 (.418زمـ داؤد اخلقٓين: )فمٙمامء  زمـ يقؽمػ زمـ ضمًـ ؿم٣مهر

 (.08/356زمـ أمحد ايمٌٕمدادي أزمق ايمقهم٣مء احلٛمٌقم ايمٗمقاس )أشمٛمك فمٙمٝمف ايمذهٌل( )ؽمغم  زمـ ضمًكم ؿم٣مهر

 (.0/476زمـ فمٝمًك اظمٗمرئ اظمٌمي )دفم٣مء  ٣مهرؿم
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( )ايمٔمالَم٥م اظمٖمتل ىم٣من أضمد إفمالم وم٣ميمف ايمذهٌل( )ؽمغم 370زمـ حمٚمد أزمق َمٓمٖمر اإلؽمٖمرايٝمٛمل ايمْمقد ايمُم٣مهمٔمل )ت  ؿم٣مهر

08/310.) 

 (.485زمـ ؽمقار أزمق ضمًكم احل٣مؽم٤م )صمر  زمـ فم٣مَمر زمـ حمٚمد ؿم٣مهر

 (.482زمـ َم٣ميمؽ اجلرصم٣مين )صمر  زمـ حمٚمد ؿم٣مهر

( )ايمُمٝمخ اظمحدث ايمِم٣ميما وم٣ميمف 379ايمرمحـ اظمًتٚمقم اظمٔمدل )ت  زمـ أمحد ايمٛمٝم٣ًمزمقري أزمق فمٌد زمـ حمٚمد زمـ حمٚمد ؿم٣مهر

 (.871( ) خم٤م 08/338ايمذهٌل/ وروى فمٛمف مج٣مفم٥م( )ؽمغم 

 (.443ًٛمل )ازمـ زمٕمٝمض( )َمٌم احلزمـ َمقؽمك  ؿم٣مهر

 ( 825ؿم٣مهرزمـ ضمًكم زمـ حمٚمد ايمروومل ايمْمقد ) خم٤م 

 (.8/469ؿم٣مووس زمـ ىمٝم٣ًمن )ضم٤مؿم٣مووس زمـ فمت٥ٌم زمـ 

 (.400زمـ طم٣ميمد ايمريٖمل )فمٙمامء/ زمـ فم٣ٌمس زمـ أمحد ؿم٥ٌم

 ( 879ايمْمٌٝم٤م زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ َمقؽمك أزمق ٞمي إؽمٖمرايٝمٛمل ) خم٤م 

 (.3/601()يم٣ًمن3/399ؿمحرب فمـ ضمًـ زمـ فمقم )ٓ يٗمقم إؽمٛم٣مد ضمديثف وم٣ميمف إزدي()ضم٤م

 (.9/439ؿمحٙم٥م زمـ فمٌٝمد اهلل ايمٌٕمدادي )طمط

 ( 881ـ حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ أزمق وم٣مؽمؿ ايمِم٣مروضمل ) خم٤م ؿمر يػ زم

 (.63/321ؿمراد زمـ ضمًكم إَمغم)فم٣ًمىمر

 (.63/324ؿمرهم٥م زمـ أمحد زمـ حمٚمد احلرؽمت٣مين )فم٣ًمىمر

 (.63/325ؿمرَم٣مم زمـ ضم٘مٝمؿ ايمْم٣مئل )فم٣ًمىمر

 (.3/396()ضم٣مسمؿ2/390ؿمريػ زمـ زمراد فمـ أيب هريرة )ضم٤م

 (.581ؿمريػ زمـ ضم٣مصمز اهلقازين خميم )حتٖم٥م/

 (.3/393()ضم٣مسمؿ3/606زمـ دهم٣مع احلٛمٖمل ؾمٝمخ ظمًٙمؿ ايمزٞمجل )يمٝمٛمف ايمٔمٗمٝمقم()يم٣ًمن ؿمريػ

 (.3/601ؿمريػ زمـ زيد فمـ ازمـ صمري٨م )وم٣مل ايمذهٌل:ٓ ئمرف()يم٣ًمن

 (.3/394ؿمريػ زمـ ؽمٔمٝمد )ضم٣مسمؿ

 (.3/393ؿمريػ زمـ ؽمٙمامن أزمق فم٣مسم٘م٥م ايمٌٌمي )وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: ذاه٤م احلدي٧م ؤمٝمػ احلدي٧م()ضم٣مسمؿ
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 (.3/600()يم٣ًمن9/403()طمط413اظمقصقم أزمق ويمٝمد )ؤمٝمػ وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل()تؿمريػ زمـ فمٌٝمد اهلل 

 (.3/600ؿمريػ زمـ فمٝمًك اجلزري )ؤمٖمف ايمدارومْمٛمل()يم٣ًمن

 (.3/393()ضم٣مسمؿ8/467ؿمريػ زمـ فمٝمًك ايمٔمٛمػمي )ضم٤م

 (.3/606()يم٣ًمن3/394ؿمريػ زمـ ىمقدم فمـ ازمـ فم٣ٌمس )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ

 (.3/600زمف ايمّمٌٝم٣مين )ٓ ئمرف وم٣ميمف ايمٔمالئل()يم٣ًمنؿمريػ زمـ َمٔمروف زمـ فمٚمرو زمـ ضمزا

 (.3/393()ضم٣مسمؿ8/667ؿمريػ زمـ َمقرق )ضم٤م

 (.3/600()يم٣ًمن3/394ؿمريػ زمـ يزيد احلٛمٖمل )جمٜمقل وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ

 ؿمريػ ؾمٝمخ اظمًٙمؿ ايمزٞمجل: هق ازمـ دهم٣مع سمٗمدم.

 (.3/393ؿمريػ فمـ ؾمٝمخ َمـ َمٔم٣مهمر )فمٛمف فمٚمرو زمـ ضم٣مرث()ضم٣مسمؿ

 (.3/396ؿمريػ فمـ فمقم )ضم٣مسمؿ 

 (.488( )صمر 303زمـ أمحد إزدي أزمق ضمًكم ايمْمريٖمل اجلرصم٣مين )ت  زمـ أمحد ؿمريػ

 (.3/387()ضم٣مسمؿ2/394ؿمٔمٚم٥م زمـ شم٣مزم٦م )ضم٤م

 (.3/397()ضم٣مسمؿ2/396ؿمٔمٚم٥م زمـ فمٚمرو اجلٔمٖمل ايمٔم٣مَمري )ضم٤م

 (.2/396زمـ نمٝمالن اجلٔمٖمل )ضم٤م ٥مؿمٔمٚم

 (.3/604ايمذهٌل()يم٣ًمنؿمٖمٝمؾ اظم٠مذن فمٛمف فمقن زمـ ؽمالم )جمٜمقل وم٣ميمف  

 (.3/391ؿمٖمٝمؾ ايمٛمخٔمل فمـ أيب محزة )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ 

 (.3/388ؿمٖمٝمؾ زمـ ضم٣مرث زمـ فمٌد اظمْمٙم٤م )صح٣ميب()ضم٣مسمؿ 

 (.3/389ؿمٖمٝمؾ زمـ ؽمٔمٝمد أٞمِم٣مري )صح٣ميب()ضم٣مسمؿ 

 (.3/606ؿمٖمٝمؾ زمـ فمٚمرو ايمتٚمٝمٚمل )وم٣مل ايمذهٌل: ٓ ئمرف()يم٣ًمن 

 (.3/389()ضم٣مسمؿ4/614()ضم٤م65/7ىمرؿمٖمٝمؾ زمـ فمٚمرو ايمدود )صح٣ميب()فم٣ًم 

 (.3/391ؿمٖمٝمؾ زمـ فمٚمرو زمٌمي )ضم٣مسمؿ 

 (.3/388ؿمٖمٝمؾ زمـ َم٣ميمؽ زمـ طمٛم٣ًمء )صح٣ميب زمدري()ضم٣مسمؿ 

 (.3/388ؿمٖمٝمؾ زمـ ٞمٔمامن )صح٣ميب()ضم٣مسمؿ 
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 (.3/391ؿمٖمٝمؾ فمـ َمٌمم )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ 

 (.3/516ؿمالب زمـ ضمقؾم٤م ايمُمٝم٣ٌمين أزمق روم )وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: ص٣ميما()ضم٣مسمؿ

 (.3/602ٙمح٥م أزمق يًع فمـ ازمـ فم٣ٌمس )وم٣مل احل٣مهمظ: همٝمف صمٜم٣ميم٥م ي٘مت٤م ضمديثف()يم٣ًمنؿم

 (.3/602()يم٣ًمن3/386ؿمٙمح٥م احل٣مرشمل فمـ أيب رزمٝمع )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ

 (.3/386ؿمٙمح٥م ايمً٘مقين فمـ فمٌد اهلل زمـ زمريدة روى فمٛمف أزمق ٞمٔمٝمؿ )ضم٣مسمؿ

 (.3/384()ضم٣مسمؿ2/389ؿمٙمح٥م ايمّمٌٔمل فمـ صم٣مزمر زمـ زيد )ضم٤م

 (.3/383ؿمٙمح٥م ايمٔمْم٣مر فمـ ويمٝمد زمـ َمًٙمؿ )ضم٣مسمؿ

 (.3/372ؿمٙمح٥م ايمٗمرر فمـ فم٣مئُم٥م )ضم٣مسمؿ

 ؿمٙمح٥م ايمٗمٛم٣مد: هق ازمـ فمٚمرو .

 (.65/41ؿمٙمح٥م زمـ أيب ايمًـ ايمِمٝمداوي )فم٣ًمىمر 

 (.3/376()ضم٣مسمؿ3/493ؿمٙمح٥م زمـ أيب ضمدرد )ضم٤م

 (.3/604ؿمٙمح٥م زمـ أيب ضمٖمِم٥م وومٝمؾ طمِمٝمٖم٥م )ٓ ئمرف ضم٣ميمف وم٣ميمف احل٣مهمظ()يم٣ًمن

 (.3/375أيب ؿمٙمح٥م ايمٌٌمي ايمٔمٌدي )ضم٣مسمؿ ؿمٙمح٥م زمـ

 (.764()فم٨م3/493ؿمٙمح٥م زمـ أيب ؿمٙمح٥م ؾم٣مَمل )وشمٗمف ايمٔمجقم()ضم٤م

 (.65/66ؿمٙمح٥م زمـ أمحد زمـ أؽمٝمد أزمق حمٚمد ايمرومل)وشمٗمف ايم٘مت٣مين()فم٣ًمىمر

 (.65/60()فم٣ًمىمر9/450()طمط480ؿمٙمح٥م زمـ أمحد زمـ ضمًـ أزمق وم٣مؽمؿ اخلزاز ايمِمقدم )أصقيمف صح٣مح()ت

 (.9/451أزمق ضمًكم ايمِمٖم٣مر )طمط ؿمٙمح٥م زمـ أمحد زمـ ضمٖمص

 (.65/66ؿمٙمح٥م زمـ أمحد زمـ فمٌد اهلل ايمِمٝمداوي )فم٣ًمىمر

 (.3/386()ضم٣مسمؿ2/388ؿمٙمح٥م زمـ أفمٙمؿ احلٛمٖمل أزمق هٝمثؿ ىمقدم )وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ ؾمٝمخ()ضم٤م

 (.3/384()ضم٣مسمؿ2/391ؿمٙمح٥م زمـ إي٣مس )ضم٤م

 (.3/376ؿمٙمح٥م زمـ زمراء )صح٣ميب()ضم٣مت

 (.3/381()ضم٣مسمؿ3/604اجلقزصم٣مين: نمغم شمٗم٥م()يم٣ًمنؿمٙمح٥م زمـ صمػم )وم٣مل ازمـ َمٔمكم: ٓ رء،ووم٣مل 

 (.04/029اهل٣مؾمٚمل )ؽمغم (أزمق أمحد)ؿمٙمح٥م زمـ صمٔمٖمر زمـ حمٚمد أزمق حمٚمد 



927 
 

 (.3/379ؿمٙمح٥م زمـ ضمًكم ايمٔمٛمػمي أزمق طمٙمػ )وشمٗمف ازمـ َمٔمكم()ضم٣مسمؿ

 (.3/383()ضم٣مسمؿ3/604ؿمٙمح٥م زمـ راهمع )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()يم٣ًمن

 (.3/604()يم٣ًمنيتة )وٚمـ سمرمج٥م أؿمٙمح٥م زمـ زيد اهلٚمداين فمـ صمٔمٖمر زمـ َمٕمغم

 (.3/604()يم٣ًمن3/381ؿمٙمح٥م زمـ زيد فمـ إفمٚمش )ؤمٝمػ احلدي٧م وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ

 (.65ؿمٙمح٥م زمـ ؽمٔمٝمد زمـ فمٚمرو زمـ َمرة اجلٜمٛمل )فم٣ًمىمر

 (.3/384ؿمٙمح٥م زمـ ؽمٙمٝمؿ )ضم٣مسمؿ

 (.3/384ؿمٙمح٥م زمـ ؽمٙمٝمامن ايمرازي ايمًامن )روى فمٛمف مج٣مفم٥م()ضم٣مسمؿ

 (.3/604()يم٣ًمن3/380ل أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿؿمٙمح٥م زمـ ؽمٚمرة )جمٜمقل وم٣م

 (.3/383()ضم٣مسمؿ8/462ؿمٙمح٥م زمـ ؽمٛم٣من زمـ ضم٣مرث إي٣مَمل )ضم٤م

 (.3/386ؿمٙمح٥م زمـ ؾمج٣مع ايمٔمٙمقي )جمٜمقل ضم٣مل()ضم٣مسمؿ

 (.3/604ؿمٙمح٥م زمـ ؾمج٣مع فمٛمف صمقيػم )وم٣مل اجلقزصم٣مين: ٓ ٞمٔمرهمف( )يم٣ًمن

 (.3/380ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿؿمٙمح٥م زمـ ص٣ميما زمـ إزمراهٝمؿ ايمتٚمٝمٚمل ايمٗمرر )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق 

 (.3/603ؿمٙمح٥م زمـ فمٌد ايمرمحـ اظم٠مدب واؽمْمل )جمٜمقل ضم٣مل()يم٣ًمن

 (.9/437ؿمٙمح٥م زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ فمٌد اهلل زمـ أؽمقد ايمٗمرر )طمط

 ( 877ؿمٙمح٥م زمـ فمٌد ايمرزاق زمـ فمٌد اهلل إصٌٜم٣مين ) شمٗم٥م شم٦ٌم وم٣ميمف ايمٖم٣مرد ( )خم٤م 

 (.4/0654()ضم٣ٌمن3/376()ضم٣مسمؿ0663)آصمري/ؿمٙمح٥م زمـ فمٌد اهلل )ويٗم٣مل ازمـ فمٚمرو( ايمٛمٌمي )صح٣ميب(

 (.3/603ؿمٙمح٥م زمـ فمٌد اهلل ايم٘مٛمدي )يم٣ًمن 

 (.4/613ؿمٙمح٥م زمـ فمٌد اهلل ايمٙمٝمثل )ذىمره ازمـ ضم٣ٌمن دم ايمِمح٣مزم٥م()ضم٤م

 (.65/041ؿمٙمح٥م زمـ فمت٥ٌم أدرك ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ )فم٣ًمىمر

 (.3/384ؿمٙمح٥م زمـ فمثامن )ضم٣مسمؿ

 ( 878ؿمٙمح٥م زمـ فمقم أزمق حمٚمد ايمرازي ) خم٤م 
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() وم٣مل اخلْمٝم٤م: ىم٣من شمٗم٥م ص٣محل٣ًم ؽمتغمًا ديٛم٣ًم، ووم٣مل ايمذهٌل: 366ؿمٙمح٥م زمـ فمقم زمـ صٗمر زمـ فمٌد اظمجٝم٤م أزمق وم٣مؽمؿ ايم٘مت٣مين)ت

( 9/56()طمط07/379ايمُمٝمخ ايمثٗم٥م طمغم ايمِم٣ميما زمٗمٝم٥م ايمًٙمػ، ووم٣مل ازمـ فمامد: ىم٣من شمٗم٥م ص٣محل٣ًم َمُمٜمقرًا( )ؽمغم

 (.7/696( )سمقوٝما اظمُمتٌف4/664)ؾمذرات( 22)إحت٣مف/

 (.9/451ؿمٙمح٥م زمـ فمٚمر زمـ فمقم أزمق وم٣مؽمؿ احلذاء )جمٜمقل ضم٣مل()طمط

 (.3/386()ضم٣مسمؿ3/605ؿمٙمح٥م زمـ فمٚمرو ايمٗمٛم٣مد )ؤمٖمف أزمق داود()يم٣ًمن

 ؿمٙمح٥م زمـ فمٚمرو ايمٛمٌمي سمٗمدم دم ازمـ فمٌد اهلل.

 (.65/041ؿمٙمح٥م زمـ فمٚمرو زمـ َمرة اجلٜمٛمل )فم٣ًمىمر

 (.3/383ضم٣مسمؿؿمٙمح٥م زمـ فمٝمًك ايمثقري )

 (.3/379ؿمٙمح٥م زمـ ومٝمس اجلريري )شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم()ضم٣مسمؿ

 (.3/381()ضم٣مسمؿ3/603ؿمٙمح٥م زمـ ىمٝم٣ًمن )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()يم٣ًمن

 (.3/605()سم٘مٙمؿ همٝمف()يم٣ًمن470ؿمٙمح٥م زمـ حمٚمد ايمٌٌمي ايمٌٕمدادي أزمق حمٚمد )ت

 (.3/603()يم٣ًمن418)ت -سمٗمدم -ؿمٙمح٥م زمـ حمٚمد ايمُم٣مهد زمٕمدادي )ؤمٖمف إزهري(اؽمؿ صمده صمٔمٖمر

 (.9/439ؿمٙمح٥م زمـ حمٚمد زمـ أيب إهائٝمؾ زمـ ئمٗمقب أزمق حمٚمد اجلقهري )طمط

 (.9/451ؿمٙمح٥م زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ همٜمد أزمق أمحد ايمٌٌمي )وشمٗمف اخلْمٝم٤م( )طمط

 (.9/450()طمط02/492ؿمٙمح٥م زمـ حمٚمد زمـ صمٔمٖمر ايمُم٣مهد )ؤمٖمف إزهري( )ؽمغم

 ( ٣872مزمذي ) خم٤م ؿمٙمح٥م زمـ حمٚمد زمـ صمٔمٖمر زمـ حيٝمك أزمق َمٛمِمقر اجلٛم

 (.3/6194ؿمٙمح٥م زمـ حمٚمد زمـ ؽمٔمٝمد زمـ َمًٝم٤م )وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: ٓ أفمرهمف()ضم٣مسمؿ

 (.9/439ؿمٙمح٥م زمـ حمٚمد زمـ فم٣ٌمس أزمق زرفم٥م )طمط

 (.3/605ؿمٙمح٥م زمـ َمًٙمؿ زمـ فمالء احليَمل )وم٣مل ايمٔمالئل: ٓ ئمرف()يم٣ًمن

 (.65/044ؿمٙمح٥م زمـ َمٔمروف اظمح٣مريب )فم٣ًمىمر

 (.944()آصمري3/389()ضم٣مسمؿ6/569ٓ زمٟمس زمف، ووم٣مل أزمق داود:شمٗم٥م()فمٙمؾ أمحد :أمحدؿمٙمح٥م زمـ ٞمي زمٌمي ضمداين)وم٣مل 

 (.3/374()ضم٣مسمؿ3/496ؿمٙمح٥م زمـ هالل ايمٔم٣مَمري )ضم٤م

 (.3/605()يم٣ًمن3/381ؿمٙمح٥م زمـ يزيد اهلٚمداين )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ
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 (.3/384ؿمٙمح٥م فمـ أيب ؾمٜمدة )جمٜمقٓن وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ

 (.483( )صمر 3/603)نمٚمزه اإلؽمامفمٝمقم ()يم٣ًمن اجلرصم٣مين اجلقزم٣مري فمٛمف أزمق زم٘مر اإلؽمامفمٝمقمزمـ أيب ؿمٙمح٥م  ؿمٙمح٥م

 (.3/390()ضم٣مسمؿ2/390ؿمٙمؼ زمـ صمٔم٣ٌمن )ضم٤م

 (.3/391()ضم٣مسمؿ3/492ؿمٙمؼ زمـ طمُم٣مف زمـ زم٘مر زمـ وائؾ )ضم٤م

 (.4/615ؿمٙمؼ زمـ فمقم زمـ َمٛمذر أزمق فمقم ايمٝمامين )ذىمره ازمـ ضم٣ٌمن دم ايمِمح٣مزم٥م()ضم٤م

 (.622 )نمرزم٣مء/زمـ صم٣مزم٣من ايمٖم٣مرد ؿمٙمؼ

 (.3/399()ضم٣مسمؿ4/615()ضم٤م65/036ؿمٙمٝم٤م زمـ فمٚمغم زمـ ىمثغم أزمق فمدي )صح٣ميب()فم٣ًمىمر

 (.627زمـ ىم٣مَمؾ)جمٜمقل ضم٣مل( )نمرزم٣مء/ اهلل زمـ ىم٣مَمؾ ايمٙمخٚمل أزمق طم٣ميمد، ويٗم٣مل يمف: فمٌد ؿمٙمٝم٤م

 (.65/039()فم٣ًمىمر0/402ؿمٙمٝمح٥م زمـ طمقيٙمد إؽمدي )صح٣ميب()ؽمغم

 (.٣3/398مسمؿ()ضم2/393ؿمٙمٝمؼ زمـ ؾمٚمغم )جمٜمقل ضم٣مل()ضم٤م

 (.3/08()ضم٣مسمؿ746ؿمٙمٝمؼ زمـ ومٝمس احلٛمٖمل )وشمٗمف أزمق زرفم٥م()فم٨م

 (.4/412ؿمٜمامن َمقلم رؽمقل اهلل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ )ذىمره ازمـ ضم٣ٌمن دم ايمِمح٣مزمف()ضم٤م

 (.3/516ؿمقد زمـ فمٌد اظمٙمؽ ايمٗمٝمز )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ

 (.3/516ؿمقق زمـ وه٤م فمٛمف مح٣مد زمـ زيد )ضم٣مسمؿ

 (.3/516ـ فمٚمرو )ضم٣مسمؿؿمقق فمـ فمٌد اهلل زم

 (.628( )نمرزم٣مء/685زمـ ؾمٌٝم٤م اجلٝم٣مين أٞمديمز رضمؾ وؿمٙم٤م وضمدث )ت زمـ فمٚمرو ؿمقق

 (.3/510()ضم٣مسمؿ65/074ؿمقيع فمـ فم٣مئُم٥م ويٗم٣مل َمٔم٣موي٥م زمـ ؿمقيع )فم٣ًمىمر

 (.512( )إرؾم٣مد/9/422ؿمل زمـ إؽمامفمٝمؾ ايمْم٣مئل )جمٜمقل ضم٣مل( )طمط

 (.9/426ؿمٝم٤م زمـ إؽمامفمٝمؾ أزمق ايمٕمقث ايمٗمحٝمْمل )طمط 

 (.9/421زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ إزمراهٝمؿ أزمق حمٚمد ايمذهقم ازمـ محدون ايمٗمِم٣مص )طمطؿمٝم٤م  

 (.4/3ؿمٝم٤م زمـ زمر زمـ فمٌد اهلل )ذىمره ازمـ ضم٣ٌمن دم ايمِمح٣مزمف()ضم٤م 

 (.3/602()يم٣ًمن3/398صدوق ٓ ئمرف احلدي٧م( )ضم٣مسمؿ: ق زرفم٥مزمؿمٝم٤م زمـ ززم٣من ايمٖمٙمًْمٝمٛمل ايمٔمًٗمالين )وم٣مل أ

 (.3/602()يم٣ًمن3/397ايمدارومْمٛمل()ضم٣مسمؿؿمٝم٤م زمـ ؽمٙمامن زمٌمي )ؤمٝمػ وم٣ميمف 



931 
 

( 468ؿمٝم٤م زمـ فم٣ٌمس زمـ حمٚمد زمـ َمٕمغمة أزمق ضمًكم اجلقهري ايمٌٕمدادي )فمٛمف ايمدارومْمٛمل ومج٣مفم٥م ووشمٗمف ايمذهٌل( )ت 

 (.618)ايمديمٝمؾ/

 (.9/424ؿمٝم٤م زمـ فمقم أزمق وم٣مؽمؿ ايمتٚمٝمٚمل ايمقراق )جمٜمقل ضم٣مل()طمط 

 (.3/602()يم٣ًمن3/398ئمرف()ضم٣مسمؿؿمٝم٤م زمـ حمٚمد )وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ ٓ 

 (.480زمـ صقل اجلرصم٣مين )صمر  ؿمٝم٤م زمـ حمٚمد 

 (.9/424()طمط483ؿمٝم٤م زمـ يٚمـ زمـ فمٌد اهلل أزمق وم٣مؽمؿ )شمٗم٥م وم٣ميمف ايمٔمتٝمٗمل()ت 

 (.3/397()ضم٣مسمؿ3/607ؿمٝم٤م فمـ ؽمٔمٝمد زمـ صمٌغم )وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ ٓ أفمرهمف()يم٣ًمن

 (.629( )نمرزم٣مء/668تزمـ ه٣مرون ايم٘مٛم٣مين أزمق وم٣مؽمؿ ايمٔمتٗمل أٞمديمز ) زمـ حمٚمد ؿمٝم٤م

 (.401زمـ يزيد ايمِمددم: )فمٙمامء  زمـ أمحد ؿمٝم٣ٌمن

 (.9/427ؿمٝم٥ٌم زمـ ـمٜمغم زمـ َمٔم٣موي٥م أزمق يقؽمػ ايمٛمٝم٣ًمزمقري )طمط

 (.484زمـ إزمراهٝمؿ أزمق يزيد اظمٝمُمٗمل )صمر  زمـ إؽمح٣مق ؿمٝمٖمقر

 (.486زمـ ص٣ميما ايمًٌْم٣مَمل ايمقافمظ )صمر  زمـ فم٣مَمر زمـ ضمًـ ؿمٝمٖمقر

 (.481أزمق ؽمٜمؾ اخلُم٣مب )صمر اهلل أزمق يزيد فمٛمف  زمـ فمٌد ؿمٝمٖمقر
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 ضمرف ايمٓم٣مء

 

 (.3/311ـم٣ممل زمـ زممم زمـ صٌٝما ايمٔمت٘مل )ضم٤م

 (.3/514ـم٣ممل زمـ ؽم٣مرق ايمٔمت٘مل أزمق صٖمرة )ضم٣مسمؿ

 (.3/609ـم٣ممل زمـ ىم٣مـمؿ روى فمٛمف طمٙمػ زمـ محقد طمػمًا َمٛم٘مرًا )يم٣ًمن

 (.9/429ـم٣ممل زمـ َم٘متقم أزمق زىمري٣م ايم٘ماليب )طمط

 ( 882ـم٣مهر زمـ أمحد زمـ ؽمٙمٝمْمل ) خم٤م 

 (.3/311ضم٤م1(3/609ٝم٣من زمـ صٌٝما ايمّمٌل )ٓ يدري َمـ ذا وم٣ميمف ايمذهٌل()يم٣ًمنـمٌ

 (.8/441ـمٌٝم٣من زمـ فمٌد اظمٙمؽ ايمٗمرر )ضم٤م

 (.3/516()ضم٣مسمؿ3/609ـمٌٝم٣من زمـ فمامرة ايم٘مقدم )يم٣ًمن

 (.3/609ـمٌٝم٣من زمـ حمٚمد احلٚميص )وم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن: ٓ حيؾ آضمتج٣مج زمف()يم٣ًمن

 (.2/395()ضم٤م3/609()يم٣ًمن3/516ايمذهٌل:ٓ ئمرف( )ضم٣مسمؿـمٌٝم٣من َمقلم فمٚمغم فمـ ؽمٔمٝمد زمـ صمٌغم )وم٣ميمف 

 ( 883ـمريػ زمـ أيب حمٚمد أزمق زم٘مر اظمٗمرئ ) خم٤م 

 (.3/641ـمريػ زمـ يمٝم٧م )وم٣مل ايمذهٌل: ٓ أفمرهمف()يم٣ًمن

 ( 885ـمريػ زمـ حمٚمد زمـ فمٌد ايمٔمزيز أزمق ضمًـ ايمت٣مصمر ) وشمٗمف ايمٖم٣مرد ( )خم٤م 

 (.3/609ئمرف()يم٣ًمنـمريػ زمـ ٞم٣مصا )وم٣مل ايمذهٌل:ٓ ي٘م٣مد 

 (.9/428( )طمط365ـمٖمر زمـ أمحد زمـ إزمراهٝمؿ أزمق ؽمٔمٝمد ايمٛمٝم٣ًمزمقري )صدوق وم٣مل اخلْمٝم٤م()ت

 (.9/428ـمٖمر زمـ أمحد زمـ ضمًكم أزمق ٞمٌم ايمٛمٝم٣ًمزمقري )طمط

 ايمٓمٖمر زمـ أمحد زمـ ززم٣مرة ايمٔمٙمقي: هق ازمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ حمٚمد.

 ( 888ـمٖمر زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ أيب صمٔمٖمر أزمق ديمػ ايمُمغمازي ) خم٤م 

 ( 884ـمٖمر زمـ دافمل زمـ َمٜمدي أزمق همّمؾ اإلؽمؼمازم٣مذي ) خم٤م 

 (.65/604ـمٖمر زمـ دهل ايمديمٝمؾ )فم٣ًمىمر
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 ( 887ـمٖمر زمـ فمقم زمـ فمٚمر اهلٚمداين ) خم٤م 

 ( 65/603ـمٖمر زمـ فمٚمر إزدي ) فم٣ًمىمر 

 (.9/428ـمٖمر زمـ همرج زمـ فمٌد اهلل اخلٖم٣مف )صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )طمط

 (.3/661ف( )يم٣ًمنـمٖمر زمـ يمٝم٧م )وم٣مل ايمذهٌل: ٓ أفمرهم

 ( 65/605ـمٖمر زمـ حمٚمد إزدي ) جمٜمقل ضم٣مل ( )فم٣ًمىمر 

 (.3/659ـمٖمر زمـ حمٚمد احلذاء فمـ ايمزهراين )اهتٚمف ايمذهٌل()ضم٣مسمؿ

 ( 886) خم٤م  هق أيت ايمٔمٙمقي ـمٖمر زمـ حمٚمد زمـ أمحد ايمزىمل

 .هق ايمٔمٙمقي أيتـمٖمر زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ ززم٣مرة ايممميػ 

( )وم٣مل 301د زمـ ززم٣مرة ايمٔمٙمقي ضمًكم أزمق َمٛمِمقر ايمٛمٝم٣ًمزمقري ايمٌٝمٜمٗمل ايمٕم٣مزي ايمزىمل )تـمٖمر زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ حمٚم

ايمٖم٣مرد: ىم٣مٞم٦م أصقيمف وؽمامفم٣مسمف صحٝمح٥م شمؿ اضمؼموم٦م همٗمرؤا فمٙمٝمف َمـ ايمٖمروع ايمتل ىُمت٦ٌم َمـ أصقيمف، وأشمٛمك فمٙمٝمف احل٣مىمؿ، 

( )سم٣مريخ 07/624ظمًٛمد ايمرئٝمس اظمج٣مهد(. )ؽمغمووم٣مل فمقم زمـ زيد ايمٌٝمٜمٗمل: ىم٣من فم٣مظم٣ًم وحمدشم٣ًم ونم٣مزي٣ًم، ووم٣مل ايمذهٌل: ايمًٝمد ا

 (.442( )ٞمٝم٣ًمزمقر/27( )إحت٣مف/2/645( )إٞم٣ًمب886( )خم٤م9/051اإلؽمالم 

 (.65/603()فم٣ًمىمر9/427ـمٖمر زمـ حمٚمد زمـ طم٣ميمد زمـ فمالء أزمق ٞمٌم احل٣مرشمل ايمناج )جمٜمقل ضم٣مل()طمط

 (.9/427ـمٖمر زمـ حمٚمد زمـ َمْمٜمر أزمق َمٗمدام ايمتٚمٝمٚمل إفمعم )طمط

 (.65/602َمٓمٖمر ايمُم٣مهمٔمل احلٙمٌل )فم٣ًمىمرـمٖمر زمـ 

 ( 65/607ـمٖمر زمـ َمٛمِمقر زمـ همتا ) فم٣ًمىمر 

 ( 65/607ـمٖمر زمـ ٞمٌم إصٌٜم٣مين ) فم٣ًمىمر 

 (.9/429ـمٖمران زمـ ضمًـ زمـ همغمزان أزمق ؿمٝم٤م ايمٛمح٣مس ايمديٛمقري )طمط

 ايمدزمقد )ذىمر ازمـ فمدي ضمديث٣مً ووم٣مل: َمقوقع وأهم٥م َمـ ـمٙمٝمؿ أو َمـ ايمرومل واهتؿ   ـمٙمٝمؿ زمـ ضمْمٝمط أزمق وم٣مؽمؿ اجلٜمّمٚمل

 (.8/469( )ضم٤م3/661ازمـ ضم٣ٌمن ايمرومل زمف همػمئ ـمٙمٝمؿ َمـ ايمٔمٜمدة وهق جمٜمقل ضم٣مل()يم٣ًمن
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 ضمرف ايمٔمكم

 (.3/640)يم٣ًمنفم٣مئد زمـ زمُمغم )وم٣مل ازمـ فمدي: َمٛم٘مر احلدي٧م ووم٣مل ازمـ َمٔمكم: ٓ زمٟمس زمف يم٘مٛمف روى أضم٣مدي٧م َمٛم٣مىمغم( 

 (.7/02فم٣مئذ ايمٌٙمقي )ضم٣مسمؿ

 (7/02فم٣مئذ اجلٔمٖمل )ضم٣مسمؿ

 (.5/672( )ضم٤م7/02فم٣مئذ زمـ أيب و٤م ايم٘مٔمٌل )ضم٣مسمؿ

 (.295( )ذىمروا يمف صح٥ٌم( )يقٞمس54فم٣مئذ زمـ شمٔمٙم٥ٌم زمـ وزمرة ايمٌٙمقي )ت

 (.7/07()ضم٣مسمؿ5/672فم٣مئذ زمـ رزمٝمٔم٥م ايمٛمٚمغمي )ضم٤م

 (.62/029فم٣مئذ زمـ ؽمٔمٝمد )فم٣ًمىمر

 (.7/02()ضم٣مسمؿ3/646ووم٣مل ازمـ ؿم٣مهر يمٝمس زمًمء()يم٣ًمن ؤمػفم٣مئذ زمـ ذيا احليَمل )وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ دم ضمديثف 

 (.587فم٣مئذ زمـ ٞمًغم فمـ فمْم٣مء ونمغمه )ؤمٝمػ وم٣ميمف احل٣مهمظ( )حتٖم٥م/

 .(588)حتٖم٥م/ (7/02( )ضم٣مسمؿ، ووم٣مل احل٣مهمظ: شمٗم٥مفم٣مئذ زمـ ٞمِمٝم٤م إؽمدي )وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: ؾمٝمخ

 (.3/646يمرمحـ )وم٣مل ايمٔمٗمٝمقم: ٓ أفمرهمف()يم٣ًمنافمٌد فم٣مئذ ؾمٝمخ يمٙمِمٙم٦م زمـ 

 (.3/646فم٣مئذ فمٛمف فمٚمرو زمـ أيب ؽمٙمٚم٥م )وم٣مل أمحد: ٓ أفمرهمف()يم٣ًمن

 (.00/040فم٣مزمد زمـ أيب فم٣مزمد اظمٗمرئ )طمط

 (.7/7/45فم٣مزمس ايمٕمٖم٣مري )وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: يمف صح٥ٌم()ضم٣مسمؿ

 (.279( )جمٜمقل ضم٣مل( )يقٞمس28فم٣مزمس زمـ ؽمٔمٝمد زمـ يزيد اظمرادي )ت

 (.4/400ث أزمق زمراء )صح٣ميب()ضم٤مفم٣مزب زمـ ضم٣مر

 (.0/096()ؽمغم65/692ايمٔم٣مص زمـ ؽمٜمؾ زمـ فمٚمرو أزمق صمٛمدل )صح٣ميب()فم٣ًمىمر

 (.7/36ايمٔم٣مص زمـ فمٚمرو ايمْمٖم٣مري )ضم٣مسمؿ

 (.65/415ايمٔم٣مص زمـ ويمٝمد إَمقي )فم٣ًمىمر

 (.65/695فم٣مصؿ إؿمرازمٙمز )فم٣ًمىمر
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 (.3/667فم٣مصؿ اجلذاَمل ؾمٝمخ يمٌٗمٝم٥م )وم٣مل ايمذهٌل: ٓ ئمرف()يم٣ًمن

 (.2/356ًٙمٚمل فمـ أيب ذر )ضم٣مسمؿفم٣مصؿ ايم

 (.2/356فم٣مصؿ ايمْم٣مئل فمـ ضمًـ زمـ فمقم وازمـ فم٣ٌمس )ضم٣مسمؿ

 (.2/456()ضم٣مسمؿ3/667()يم٣ًمنوم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿفم٣مصؿ ايمٔمْم٣مردي أو ايمٔمْم٣مر أزمق َم٣ميمؽ )جمٜمقل 

 (.2/431( )ضم٣مسمؿوم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿفم٣مصؿ زمـ إزمراهٝمؿ ايمرازي )صدوق 

 (.2/430فم٣مصؿ زمـ أيب ايمٌداح )ضم٣مسمؿ

 (.65/609(.فم٣ًمىمر8/515زم٘مر ايمزهري أزمق وٚمرة )ضم٤مفم٣مصؿ زمـ أيب 

 (.281ايمٔمزيز زمـ َمروان إَمقي اظمٌمي )يقٞمسفمٌد فم٣مصؿ زمـ أيب زم٘مر زمـ 

 (.2/439فم٣مصؿ زمـ أيب فمٌٝمد )ضم٣مسمؿ

 (.583فم٣مصؿ زمـ أيب ٞمية )َم٣م فمرهمتف وم٣ميمف احل٣مهمظ( )حتٖم٥م/

 (.0471فم٣مصؿ زمـ أَمغمك إرَمقري )خم٤م

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمـ أهؾ اظمٔمرهم٥م زم٣مٔداب وايمٙمٕم٣مت و٣مزمْم٣ًم هلام 393ايمٌْمٙمٝمقد )تفم٣مصؿ زمـ أيقب إدي٤م أزمق زم٘مر 

 (.929وشمٗم٥م همٝمام رواه( )صف/

 (.65/609فم٣مصؿ زمـ زمحدل ايم٘مٙمٌل )فم٣ًمىمر

 (.8/515فم٣مصؿ زمـ زممم زمـ أٞمس )ضم٤م

 (.5/647)ضم٤م (2/436فم٣مصؿ زمـ ضمٌؼم إؽمدي ايمٔمدوي )ضم٣مسمؿ

 (.3/664)يم٣ًمن -يٛمٓمر–فم٣مصؿ زمـ ضمدشم٣من 

 (.2/430فم٣مصؿ زمـ ضمدرة )صح٣ميب()ضم٣مسمؿ

فم٣مصؿ زمـ ضمًـ زمـ حمٚمد زمـ فمقم ايمٔم٣مصٚمل أزمق ضمًكم ايمٌٕمدادي ايم٘مرطمل )ىم٣من ؾمٝمخ٣مً َمتٗمٛم٣مً هم٣مواًل... وم٣ميمف ايمًٚمٔم٣مين( )ؽمغم 

08/598.) 

 (.546فم٣مصؿ زمـ ضمًكم زمـ حيٝمك إصٌٜم٣مين أزمق ضمًـ ايمقراق )ٞمٝم٣ًمزمقر/

 (.2/430فم٣مصؿ زمـ ضمِمكم زمـ َمُمٚم٦م )ضم٣مسمؿ

 (.284( )يقٞمس021ر زمـ صمػم زمـ ٞم٣مذة ايمٗمت٣ٌمين )تفم٣مصؿ زمـ طمٝم٣م
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 (.738فم٣مصؿ زمـ ذريا احلٚمٝمدي )وشمٗمف ايمٔمجقم()فم٨م

 (.2/434()ضم٣مسمؿ7/457فم٣مصؿ زمـ راؾمد ايمٌٌمي )ضم٤م

 (.2/436فم٣مصؿ زمـ رزيـ )ضم٣مسمؿ

 (.2/436فم٣مصؿ زمـ روزم٥م )ضم٣مسمؿ

 (.06/650()طمط2/434فم٣مصؿ زمـ زَمزم زمـ فم٣مصؿ احلٛمٖمل )ضم٣مسمؿ

 (.٣2/435مل أزمق ضم٣مسمؿ: ؾمٝمخ( )ضم٣مسمؿ فم٣مصؿ زمـ ؽم٣ممل ايمدارَمل )وم

 (.73()ذيؾ2/433()ضم٣مسمؿوم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿفم٣مصؿ زمـ ؽمٔمر زمـ ٞمٖم٣مذة إؽمدي )جمٜمقل 

 (.3/664فم٣مصؿ زمـ ؽمٔمٝمد )جمٜمقل وم٣ميمف ايمٔمٗمٝمقم وإزدي()يم٣ًمن

 (.391( )صمر 588فم٣مصؿ زمـ ؽمٔمٝمد زمـ ومٝمس ايمٗمرر ايمِمٖم٣مر أزمق ؽمٔمٝمد )فمٛمف مج٣مفم٥م( )صمر 

 (، ووم٣مل احل٣مهمظ: ىمذاب)ىمذزمف ايمٖمالس ووم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: َمؼموك ايمٌٌمي قزيفم٣مصؿ زمـ ؽمٙمٝمامن أزمق ؾمٔمٝم٤م ايم٘م

 .(586)حتٖم٥م/ (2/433)ضم٣مسمؿ (4/426)يم٣ًمن

 (.06/634ايمرمحـ )طمطفمٌد فم٣مصؿ زمـ ؽمٙمٝمامن أزمق 

 (.2/433فم٣مصؿ زمـ ؽمٛم٣من ايمروم٣مر )ضم٣مسمؿ

 (.3/664()يم٣ًمناحلًٝمٛملفم٣مصؿ زمـ ؽمقومف فمـ ضمًـ )ٓ يدري َمـ هق وم٣ميمف 

 (.3/663()يم٣ًمن2/435)ضم٣مسمؿ فم٣مصؿ زمـ ؾمػمَم٥م زمٌمي

 (.3/665()يم٣ًمن2/435()ضم٣مسمؿوم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿفم٣مصؿ زمـ ذي٤م فمـ فمقم )جمٜمقل 

 (.3/665فم٣مصؿ زمـ ؿمٙمح٥م فمـ أٞمس )جمٜمقل وم٣ميمف إزدي ونمغمه()يم٣ًمن

 (.75فم٣مصؿ زمـ فم٣مَمر ايم٘مقدم ؾمٝمٔمل )ذيؾ

 (.65/656اهلل زمـ ضمٛمٓمٙم٥م إٞمِم٣مري )فم٣ًمىمرفمٌد فم٣مصؿ زمـ 

 (.65/656()فم٣ًمىمر2/438ايمٗمٝمٛمل )ضم٣مسمؿ اهلل زمـ ٞمٔمٝمؿفمٌد فم٣مصؿ زمـ 

 (.65/653اهلل زمـ يزيد اهلالرم )فم٣ًمىمرفمٌد فم٣مصؿ زمـ 

 (.3/665ايمقاضمد )فمـ أٞمس زمخػم َمٛم٘مر ووم٣مل يقٞمس زمـ حمٚمد اظم٠مدب: شم٦ٌم()يم٣ًمنفمٌد فم٣مصؿ زمـ 

 (.3/665( )يم٣ًمن2/439()وشمٗمف ازمـ َمٔمكم()ضم٣مسمؿ069فم٣مصؿ زمـ فمج٣مج اجلحدري ايمٌٌمي أزمق اظمجمم اظمٗمرئ )ت
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 (3/662صؿ زمـ فمِم٣مم )وم٣مل ايمدراومْمٛمل: ٓ ئمرف()يم٣ًمنفم٣م

 (.286( )جمٜمقل ضم٣مل( )يقٞمس072فم٣مصؿ زمـ فمالء زمـ َمٕمٝم٧م اخلقٓين أزمق يمٝم٧م اظمٌمي )ت

 (.280( )يقٞمس435فم٣مصؿ زمـ فمقم زمـ فم٣مصؿ ايمٗم٣ًمم أزمق حمٚمد َمٌمي )ت

 (.2/437فم٣مصؿ زمـ فمقم زمـ َمٗمدم )وم٣مل ازمـ َمٔمكم: يمٝمس زمف زمٟمس()ضم٣مسمؿ

 (.3/662يٛمل )جمٜمقل وم٣ميمف ازمـ ؽم٘مـ()يم٣ًمنفم٣مصؿ زمـ فمامرة َمد

 (.7/657فم٣مصؿ زمـ فمٚمر زمـ أيب أمحد زمـ صمحش ايمٗمرر )ضم٤م

 (.8/515()ضم٤م65/670( )فم٣ًمىمر2/432ايمٔمزيز ايمٗمرر )جمٜمقل ضم٣مل()ضم٣مسمؿفمٌد فم٣مصؿ زمـ فمٚمر زمـ 

 (.8/517)ضم٤م أـمٛمف ايمذي سمٗمدم: اؽمؿ صمده: َمٗمدم. فم٣مصؿ زمـ فمٚمر زمـ فمقم اظمٗمدَمل

 (.65/686()فم٣ًمىمر6/637)يمف صح٥ٌم()اإلص٣مزم٥مفم٣مصؿ زمـ فمٚمرو ايمتٚمٝمٚمل 

 (.2/439()ضم٣مسمؿ7/657فم٣مصؿ زمـ فمٚمرو ايمٖمٜمٚمل )ضم٤م

 (.2/439فم٣مصؿ زمـ فمٚمرو فمـ فمقم )وم٣مل ازمـ َمديٛمل : يمٝمس زمٚمٔمروف()ضم٣مسمؿ

 (.2/439()ضم٣مسمؿوم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿفم٣مصؿ زمـ فمٚمغمة )جمٜمقل 

 (.2/450فم٣مصؿ زمـ ٓضمؼ )ضم٣مسمؿ

 ( 0421فم٣مصؿ زمـ حمٚمد أزمق َمٛمذر احلقري ) خم٤م 

 (.0421()خم٤م495فم٣مصؿ زمـ حمٚمد احلقري أزمق َمٛمذر ايمزاهد )ت

 (.65/696فم٣مصؿ زمـ حمٚمد زمـ أيب َمًٙمؿ أزمق همتا ايمديٛمقري )فم٣ًمىمر

 .(584)حتٖم٥م/ (2/451()ضم٣مسمؿ3/662فم٣مصؿ زمـ خمٙمد )وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: ؾمٝمخ()يم٣ًمن

 (.2/450( )ضم٣مسمؿ3/662فم٣مصؿ زمـ َميس )وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: َمٛم٘مر احلدي٧م()يم٣ًمن

 (.3/662ايم٘مالفمل فمـ أزمٝمف )روى فمٛمف أزمق ايمٝمامن طمػمًا َمٛم٘مرًا()يم٣ًمن فم٣مصؿ زمـ َمٜم٣مصمر

 (.2/451()ضم٣مسمؿ0350فم٣مصؿ زمـ َمٜمجع )وشمٗمف أزمق زرفم٥م وأزمق داود( )آصمري

 (.8/515( )ضم٤م2/456فمـ ؿمٙمح٥م وفمٛمف ؾمٔم٥ٌم )ضم٣مسمؿ فم٣مصؿ زمـ ٞمًٝم٤م ايمٛمخٔمل

 (.7/657()ضم٤م2/450فم٣مصؿ زمـ هٌغمة )جمٜمقل ضم٣مل( )ضم٣مسمؿ

 (.283( )يقٞمس674إضمد زمـ يمٝم٧م ايمٗمت٣ٌمين )تفمٌد فم٣مصؿ زمـ ي٣مؽمكم زمـ 
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 (.3/667()يم٣ًمن2/356فم٣مصؿ زمـ يزيد ايمٔمٚمري )رزمام أنمرب وم٣ميمف ازمـ ضم٣ٌمن()ضم٣مسمؿ

 (.65/693فم٣مصؿ فمـ آدم زمـ أيب إي٣مس )فم٣ًمىمر

 (.2/456ايمِمٚمد )ضم٣مسمؿفمٌد فم٣مصؿ فمٛمف 

 (.0/478فم٣مصؿ َمقلم زمٛمل مجا فمٛمف فمٌٝمد اهلل ايمٔمٚمري )دفم٣مء 

 (.2/456( )ضم٣مسمؿوم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿٔم٥ٌم وهُمٝمؿ )فم٣مصؿ َمقلم ومري٥ٌم. وفمٛمف ؾم

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمـ أهؾ اظمٔمرهم٥م زم٣ميمٗمراءات وؿمرومٜم٣م 371ايمٔم٣ميص زمـ طمٙمػ زمـ حمرز اظمٗمرئ أزمق ضم٘مؿ اإلؾمٌٝمقم )ت

 (.928ومجع همٝمٜم٣م ىمت٣مزم٣ًم...( )صف/

 (.585ايمٔم٣ميص زمـ فمٚمرو )جمٜمقل وم٣ميمف احل٣مهمظ( )حتٖم٥م/

 (.049فم٣مهمٝم٥م اظم٠مذن )َمٌم 

 (.285()يقٞمس2/409( )وم٣مل أزمق زرفم٥م: ٓ زمٟمس زمف()ضم٣مسمؿ081أيقب أزمقفمٌٝمدة اظمٌمي )تفم٣مهمٝم٥م زمـ 

 (.308ايمٔمٓمٝمؿ زمـ فم٣مهمٝم٥م: )فمٙمامء فمٌد فم٣مهمٝم٥م زمـ فمٚمر زمـ 

 (.282( فمٛمف ازمـ يقٞمس )يقٞمس401فم٣مهمٝم٥م زمـ حمٚمد زمـ فمثامن اظمٌمي أزمق وم٣مؽمؿ )ت

 (.65/412فم٣مرم زمـ فمثامن ايمٛمحقي ايمٌٕمدادي )َمُمٜمقر()فم٣ًمىمر

 (.2/469ار فمـ أَمف )ضم٣مسمؿفم٣مَمر ايمٌز

 (.288فم٣مَمر احلجري ويٗم٣مل أزمق فم٣مَمر فمٛمف هٝمثؿ زمـ ؾمٖمل )يقٞمس

 (.06/648()طمط825فم٣مَمر زمـ إزمراهٝمؿ إزمٛم٣موي )أو آٞم٣ٌمري()ك

فم٣مَمر زمـ إزمراهٝمؿ زمـ فم٣مَمر أزمق حمٚمد اظم٠مذن )وشمٗمف أزمق ٞمٔمٝمؿ ووم٣مل أزمق ايمُمٝمخ: ؾمٝمخ شمٗم٥م، ووم٣مل ايمذهٌل: شمٗم٥م َمـ زمٝم٦م َمُمٜمقر( 

 (.260()ذىمر447()ؿم٤م412()ت517)إرؾم٣مد/

فم٣مَمر زمـ إزمراهٝمؿ زمـ فم٣مَمر زمـ فمٚمروس احلجري أزمق فمٌٝمدة ايمٗمرؿمٌل )وم٣مل اإليمٌغمي: ىم٣من ضمٙمٝماًم وومقرًا جيٙمس دم َمًجده 

 (.956يمٙمرواي٥م نمدوة، ووم٣مل أزمق َمْمرف: ىم٣من ؾمٝمخ٣مً هم٣مواًل...( )صف/

 (.368فم٣مَمر زمـ أيب صمٔمٖمر أٞمديمز: )فمٙمامء 

 (.3/668قاؽمْمل )وم٣مل ايمٔمٗمٝمقم: ٓ يت٣مزمع فمعم ضمديثف()يم٣ًمنفم٣مَمر زمـ أيب ضمًكم ايم

 (.963زمـ ضمًـ زمـ إؽمامفمٝمؾ أزمق هي اظم٠مدب )ذىمرزمـ أمحد فم٣مَمر 
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 ( 65/418زمـ حمٚمد أزمق أمحد ايمًٙمٚمل ) فم٣ًمىمر زمـ أمحد فم٣مَمر 

( 518( )إرؾم٣مد/410زمـ حمٚمد زمـ فم٣مَمر أزمق ضمًـ ايمُم٣مهمٔمل )جمٜمقل ضم٣مل( )تزمـ أمحد فم٣مَمر 

 (.264()ذىمر4/210)أصٌٜم٣من

 (.06/648)طمطفم٣مَمر زمـ إؽمامفمٝمؾ 

 ( 65/418فم٣مَمر زمـ إؽمامفمٝمؾ اجلرصم٣مين ) فم٣ًمىمر 

 ( 65/401فم٣مَمر زمـ أؽمقد ) فم٣ًمىمر 

 (.961()ذىمر6/480فم٣مَمر زمـ إؽمٝمد زمـ واوا أزمق فمٚمر ايمقاوحل )أصٌٜم٣من

  –يٟميت  –فم٣مَمر زمـ أىمقع : هق ازمـ ؽمٛم٣من 

 ( 0471فم٣مَمر زمـ أَمغمك إرَمقي ) خم٤م 

 (.06/649زمـ زي٣مد أزمق ضمًـ اظمٜمٙمٌل )طمط فم٣مَمر زمـ زممم زمـ داود

 (.0/087فم٣مَمر زمـ زم٘مغم ايمٙمٝمثل )صح٣ميب()ؽمغم

 (.287مجؾ )يقٞمسزمـ فم٣مَمر 

 (.289فم٣مَمر زمـ ضم٣مرث زمـ ه٣مٞمئ إؾمٔمري أزمق َم٣ميمؽ )وهمد فمعم ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ( )يقٞمس

 (.65/401فم٣مَمر زمـ ضمثٚم٥م )صح٣ميب()فم٣ًمىمر

 (.2/461زرفم٥م وأزمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ فم٣مَمر زمـ ضمجغم زمـ ؽمقيد ايم٣ٌمهقم )وشمٗمف أزمق

 (.4/690)ضم٤م (291فم٣مَمر زمـ ضمذيٖم٥م زمـ نم٣مٞمؿ أزمق صمٜمؿ ايمٗمرر ايمٔمدوي )يقٞمس

 (.7/651()ضم٤م2/461فم٣مَمر زمـ ضمِمكم زمـ ومٝمس ايمغمزمقفمل )ضم٣مسمؿ

 (.6/018()أصٌٜم٣من908فم٣مَمر زمـ محدويف ايمزاهد ايمٔم٣مزمد )ذىمر

 (.65/401فم٣مَمر زمـ محزة )فم٣ًمىمر

 (.3/668()يم٣ًمن2/461ايمٌخ٣مري وأزمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿفم٣مَمر زمـ طم٣مرصم٥م زمـ ؽمٔمد )نمٚمزه 

 (.3/669فم٣مَمر زمـ طمداش ايمٛمٝم٣ًمزمقري )وم٣مل احل٣مىمؿ: ضمديثف َمٗم٣مرب، ووم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن: يمف َمٛم٣مىمغم()يم٣ًمن

 (.65/400()روى فمٛمف مج٣مفم٥م()فم٣ًمىمر403فم٣مَمر زمـ طمريؿ زمـ حمٚمد أزمق وم٣مؽمؿ اظمري )ت
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زمـ زمُم٘مقال: ىم٣من راوي٥م يمٙمٔمٙمؿ وهمٗمٝمٜم٣ًم زمِمغمًا زم٣ميممموط ( )وم٣مل ا321فم٣مَمر زمـ طمٙمٝمٖم٥م إزدي أزمق حمٚمد ايمداين )ت ٞمحق

 (.954وايمٔمٗمقد( )صف/

 ( 65/406فم٣مَمر زمـ دنمش زمـ ضمِمـ احلقاراين أزمق حمٚمد إٞمِم٣مري ) فم٣ًمىمر 

 (.2/461()ضم٣مسمؿ5/096فم٣مَمر زمـ ذؤي٤م ايمٔمجقم )ضم٤م

 (.7/651فم٣مَمر زمـ زريؼ )ضم٤م

 .(582)حتٖم٥م/ (4/0652()ضم٣ٌمن5/090( )ضم٤م2/461فم٣مَمر زمـ زيد ايمٌ٘م٣مرم )جمٜمقل ضم٣مل()ضم٣مسمؿ

 (.2/460فم٣مَمر زمـ ؽم٣مفمدة زمـ فم٣مَمر احل٣مرشمل )صح٣ميب()ضم٣مسمؿ

 (.65/441فم٣مَمر زمـ ؽمٔمد زمـ ضم٣مرث زمـ فم٣ٌمد )صح٣ميب()فم٣ًمىمر

 (.4/693فم٣مَمر زمـ ؽمٔمد زمـ فمٚمرو زمـ شمٗمٝمػ زمـ َم٣ميمؽ )ذىمره ازمـ ضم٣ٌمن دم ايمِمح٣مزم٥م()ضم٤م

 (.06/648()طمط65/440فم٣مَمر زمـ ؽمٔمٝمد أزمق ضمٖمص ايمٌزار اخلراؽم٣مين )وشمٗمف ازمـ َمٔمكم()فم٣ًمىمر

 (.2/466فم٣مَمر زمـ ؽمٔمٝمد اخلراؽم٣مين )هق إول()ضم٣مسمؿ

 (.2/460فم٣مَمر زمـ ؽمٔمٝمد ايمقاؽمْمل أزمق إؽمامفمٝمؾ )وم٣مل أمحد ازمـ ؽمٛم٣من: شمٗم٥م َمٟمَمقن()ضم٣مسمؿ

 (.06/631فم٣مَمر زمـ ؽمٔمٝمد زمـ أيب داود أزمق ضمٖمص ايمٌٙمخل )جمٜمقل ضم٣مل()طمط

 (.737فم٣مَمر زمـ ؽمٛم٣من زمـ أىمقع )صح٣ميب()فم٨م

 (.2/466()ضم٣مسمؿ3/669ايمدارَمل ايمرومل )جمٜمقل ضم٣مل()يم٣ًمنفم٣مَمر زمـ ؽمٝم٣مر 

 (.65/444فم٣مَمر زمـ ؾمٌؾ اجلرَمل )روى فمٛمف مج٣مفم٥م()فم٣ًمىمر

 (.3/669فم٣مَمر زمـ ؾمٔمٝم٤م إؽمٖمٛمجل )وم٣مل احل٣مىمؿ: أىمثر أضم٣مديثف َمٛم٣مىمغم()يم٣ًمن

 (.2/463()ضم٣مسمؿ8/510فم٣مَمر زمـ ؾمٖمل )ضم٤م

 (.65/341فم٣مَمر زمـ و٣ٌمرة اظمري أزمق اهلٝمذام ايمٕمْمٖم٣مين )فم٣ًمىمر

 (.754()فم٨م2/643فم٣مَمر زمـ ؿمٜمٖم٥م ايمًٜمٚمل )وشمٗمف ايمٔمجقم( )ضم٣مسمؿ

 (.909()ذىمر4/648اهلل )ىمثغم ايمٖمقائد()أصٌٜم٣منفمٌد فم٣مَمر زمـ فم٣مَمر زمـ فمثامن زمـ َمًٙمؿ زمـ 

 (.06/647ايمرمحـ )طمطفمٌد فم٣مَمر زمـ 

 (.2/462اهلل ايمٝمحِمٌل )ضم٣مسمؿفمٌد فم٣مَمر زمـ 
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 (.3/05()ؽمغم62/4()فم٣ًمىمر755ايمٔمجقم()فم٨مومٝمس )وشمٗمف فمٌد اهلل زمـ فمٌد فم٣مَمر زمـ 

 (.2/462()ضم٣مسمؿ7/439اهلل زمـ ٞمًْم٣مس )ضم٤مفمٌد فم٣مَمر زمـ 

اهلل زمـ ي٣ًمف ايمٝمامَمل )وم٣مل ازمـ َمٔمكم: يمٝمس زمًمء، وَمرة وم٣مل: شمٗم٥م، وم٣مل أزمق داود : ٓ زمٟمس زمف ووم٣مل ايمٔمجقم:ي٘مت٤م فمٌد فم٣مَمر زمـ 

 (.3/669ٖمف ي٘مت٤م ضمديثف()يم٣ًمنضمديثف وهمٝمف ؤمػ ووم٣مل ازمـ فمدي: َمٛم٘مر احلدي٧م فمـ ايمثٗم٣مت وَمع ؤم

 (.2/462ايمقاضمد فمـ ؾمٜمر )ضم٣مسمؿفمٌد فم٣مَمر زمـ 

 (.266()ذىمر4/551فم٣مَمر زمـ فمٗم٥ٌم زمـ طم٣ميمد زمـ فم٣مَمر زمـ شمٔمٙم٥ٌم )شمٗم٥م صدوق وم٣ميمف أزمق ايمُمٝمخ()أصٌٜم٣من

 (.294فم٣مَمر زمـ فمالء زمـ َمٕمٝم٧م اخلقٓين أزمق وم٣مؽمؿ )يقٞمس

 (.62/26فم٣مَمر زمـ فمامرة زمـ طمريؿ أزمق اهلٝمذام اظمري )فم٣ًمىمر

 (.2/467فم٣مَمر زمـ فمٚمر اظم٠مذن )ضم٣مسمؿ

 (.2/462فم٣مَمر زمـ فمٚمرو ايمٌدري أزمق ضم٥ٌم )وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: يمف صح٥ٌم()ضم٣مسمؿ

 (.296فم٣مَمر زمـ فمٚمرو زمـ ضمذاهم٥م ايمتجٝمٌل إفمجؿ أزمق زمالل )صح٣ميب وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( )يقٞمس

 (.2/467()ضم٣مسمؿ3/641()يم٣ًمنوم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿفم٣مَمر زمـ فمٚمرو فمٛمف هدزم٥م )جمٜمقل 

 (.62/87ايمثٗمٖمل )صح٣ميب()فم٣ًمىمرفم٣مَمر زمـ نمٝمالن 

 (.4/696فم٣مَمر زمـ همٜمغمة َمقلم أيب زم٘مر )ذىمره ازمـ ضم٣ٌمن دم ايمِمح٣مزم٥م()ضم٤م

 (.755ومٝمس ايمٌٌمي ايمٔمٛمػمي )وشمٗمف ايمٔمجقم()فم٨مفمٌد اهلل زمـ فمٌد فم٣مَمر زمـ ومٝمس: هق ازمـ 

 (.2/467()ضم٣مسمؿ822فم٣مَمر زمـ يمديـ إؾمٔمري )جمٜمقل ضم٣مل()ك

 (.62/97صح٣ميب()فم٣ًمىمرفم٣مَمر زمـ َم٣ميمؽ أزمق زمراء َمالفم٤م إؽمٛم٥م )

 (.3/641فم٣مَمر زمـ حمٚمد اظمٌمي )أو ايمٌٌمي()وم٣مل ايمذهٌل:ٓ ئمرف()يم٣ًمن

 (.950اظمٙمؽ إصٌحل أزمق وم٣مؽمؿ ايمٗمرؿمٌل ضمدث فمٛمف أزمق َمروان ايمْمٌٛمل زم٘مثغم َمـ روايتف )صف/فمٌد فم٣مَمر زمـ حمٚمد زمـ 

 (.06/649فمٙمٝمف()طمطفم٣مَمر زمـ حمٚمد زمـ َمتٗمٚمر أزمق ٞمٌم ايمً٘مقين ايمٌٌمي )روى فمٛمف مج٣مفم٥م وأشمٛمقا 

 (.62/93فم٣مَمر زمـ حمٚمد زمـ ئمٗمقب ايمْم٣مئل )فم٣ًمىمر

 (.0/480()دفم٣مء827فم٣مَمر زمـ َمًٔمقد أزمقَمٔمدان اظمٛمٗمري )فمٛمف أزمقفم٣مصؿ ونمغمه()ك

 (.3/641فم٣مَمر زمـ َمِمٔم٤م )وم٣مل ايمدارومْمٛمل: يمٝمس زم٣ميمٗمقي()يم٣ًمن
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 (.2/468()ضم٣مسمؿ828فم٣مَمر زمـ َمْمر ايمٌ٘مري ايم٘مقدم ايمُمٝم٣ٌمين )جمٜمقل ضم٣مل()ك

ٔم٣موي٥م إٞمديمز ايمٗمرؿمٌل )وم٣مل ازمـ أيٚمـ: ٓ زمٟمس زمف ووم٣مل ايمٛمخُمٛمل: ذىمر زمٔمض أهؾ ايمٔمٙمؿ أن روايتف اطمتٙمْم٦م فم٣مَمر زمـ َم

 (72فمٙمٝمف همؼمك()ذيؾ

 (.62/006فم٣مَمر زمـ َمٔمٚمر إزدي )فم٣ًمىمر

 (.3/641فم٣مَمر زمـ ٞم٣مئؾ فمٛمف ذضمٌٝمؾ زمـ ضم٘مؿ )وم٣مل ازمـ طمزيٚم٥م: أن ازمرأ إى اهلل َمـ فمٜمدهتام()يم٣ًمن

 (.902()ذىمر٣0/488من فم٣مَمر زمـ ٞم٣مصمٝم٥م )أصٌٜم

 (.2/468فم٣مَمر زمـ ٞم٣ٌمح )ضم٣مسمؿ

 (.3/640()يمٙم٣ًمن2/469فم٣مَمر زمـ هٛمل )وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: يمٝمس هق زم٣ميمٗمقي()ضم٣مسمؿ

 (.3/640فم٣مَمر زمـ حيٝمك ايمٌميٚمل )جمٜمقل وم٣ميمف اخلْمٝم٤م()يم٣ًمن

 (.62/043فم٣مَمر زمـ حيٝمك ايمٖمقيت )فم٣ًمىمر

 (.293)يقٞمس( 061فم٣مَمر زمـ حيٝمك زمـ ضمٌٝم٤م اظمٔم٣مهمري ايمممفمٌل اظمٌمي )ت

 سمٗمدم. –اهلل فمٌد فم٣مَمر زمـ ي٣ًمف: هق ازمـ 

 (.3/640فم٣مَمر ؾمٝمخ يمٔمٚمرو زمـ يمٝمعم )جمٜمقٓن /هق إول()يم٣ًمن

 (.2/469()ضم٣مسمؿوم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿفم٣مَمر فمٛمف فمٚمرو زمـ أيب يمٝمعم )جمٜمقٓن 

 (.298اهلل )يقٞمسفمٌد فم٣ٌمد ايمززم٣مدي فمٛمف ضمل زمـ 

 (.2/88ي فمـ ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ )ضم٣مسمؿٔمٌد فم٣ٌمد ايم

 (.2/88فم٣ٌمد ايمٔمٌمي فمـ أزمٝمف )ضم٣مسمؿ

 (.2/88فم٣ٌمد ايمٔمٛمػمي فمـ زمج٣ميم٥م )ضم٣مسمؿ

 (.2/88فم٣ٌمد ايمٗمرر فمـ فم٣مئُم٥م )ضم٣مسمؿ

 (.3/643فم٣ٌمد زمـ أيب روق )وم٣مل ازمـ َمٔمكم: يمٝمس زمثٗم٥م()يم٣ًمن

 يٟميت.–فم٣ٌمد زمـ أيب ؽمٔمٝمد اظمٗمػمي: هق ازمـ ىمٝم٣ًمن 

 (.2/81خ()ضم٣مسمؿفم٣ٌمد زمـ أيب ؽمٙمٝمامن ايمتٝمٚمل أزمق هٝمثؿ )وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: ؾمٝم

 (.3/631فم٣ٌمد زمـ أيب َمقؽمك فمـ َمًٙمؿ زمـ زي٣مد )وم٣مل ايمٌخ٣مري:إؽمٛم٣مد جمٜمقل()يم٣ًمن
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 (.2/77فم٣ٌمد زمـ أضم٤م )ضم٣مسمؿ

 (.3/644()يم٣ًمن4/677ايمٔمزرَمل )َمؼموك وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل()ضم٣مسمؿزمـ أمحد فم٣ٌمد 

 (.5/030فم٣ٌمد زمـ أٞمٝمس فمـ أيب هريرة)ضم٤م

 (.2/77فم٣ٌمد زمـ أوس اظمديٛمل فمـ حمٚمد )ضم٣مسمؿ

 (.2/77()ضم٣مسمؿ7/058زمـ أوس اظمديٛمل فمٛمف فم٣مصؿ )ضم٤م فم٣ٌمد

 (.2/77()ضم٣مسمؿ3/644فم٣ٌمد زمـ زممم ايمتٝمٚمل فمـ أٞمس )زمخػم زم٣مؿمؾ()يم٣ًمن

 (.2/77()ضم٣مسمؿ5/036فم٣ٌمد زمـ صم٣مري٥م ايمٙمٝمثل )ضم٤م

 (.8/845فم٣ٌمد زمـ صمٔمٖمر )ضم٤م

 (.3/644فم٣ٌمد زمـ صمقيري٥م )ىمذزمف أمحد()يم٣ًمن

 (.2/78فم٣ٌمد زمـ ذىمقان ايمًامن )شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم()ضم٣مسمؿ

 (.2/79فم٣ٌمد زمـ راؾمد ايمٝمامين اظم٠مذن )ضم٣مسمؿ

 (.2/79فم٣ٌمد زمـ رزمٝمع ىمقدم )ضم٣مسمؿ

 (870()ك 62/663فم٣ٌمد زمـ ري٣من أزمق ؿمرهمف احلٚميص ايمٙمخٚمل )جمٜمقل ضم٣مل ()فم٣ًمىمر 

 .(589)حتٖم٥م/ (2/8()ضم٣مسمؿ، ووم٣مل احل٣مهمظ: جمٜمقل احل٣مل( فم٣ٌمد زمـ زاهر أزمق ايمرواع )وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ:ؾمٝمخ

 (.870)كفم٣ٌمد زمـ زىمري٣م 

 (.3/643()يم٣ًمنوم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿفم٣ٌمد زمـ زيد زمـ َمٔم٣موي٥م )جمٜمقل 

 (.2/81فم٣ٌمد زمـ ؽم٣ممل ايمتجٝمٌل )جمٜمقل ضم٣مل()ضم٣مسمؿ

فم٣ٌمد زمـ هضم٣من زمـ َمًٙمؿ زمـ ؽمٝمد ايمٛم٣مس اظمٔم٣مهمري أزمق ضمًـ ايمُم٣مؿمٌل )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣مٞم٦م فمٛمده همقائد ويدفمل َمٔمرهم٥م 

 (.974( )صف/323احلدي٧م وٓ حيًٛمف( )ت

 (.3/643ؽمٔمٝمد )جمٜمقل، ووم٣مل ايمذهٌل ٓ رء()يم٣ًمنفم٣ٌمد زمـ 

 (.2/81فم٣ٌمد زمـ ؽمٔمٝمد ايمٌٌمي )جمٜمقل ضم٣مل()ضم٣مسمؿ

 (.519)إرؾم٣مد/ (3/645فم٣ٌمد زمـ ؽمٔمٝمد اجلٔمٖمل )سم٘مٙمؿ همٝمف()يم٣ًمن

 (.01/550فم٣ٌمد زمـ ؽمٙمامن ايمٌٌمي )ؽمغم
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 (.3/645فم٣ٌمد زمـ ؽمٙمٝمامن ايمّمٚمري )ه٣ميمؽ()يم٣ًمن

 (.٣2/80مل ازمـ أيب ضم٣مسمؿ: حمٙمف ايمِمدق()ضم٣مسمؿفم٣ٌمد زمـ ؾم٣مذان زمـ فمثامن زمـ فم٣ٌمد زمٌمي )وم

 (.3/645فم٣ٌمد زمـ ؾمٝمٌف احلٌْمل )وم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن : ٓ جيقز آضمتج٣مج زمف()يم٣ًمن

 (.2/86ايمرمحـ زمـ َمٜمدي )ضم٣مسمؿفمٌد فم٣ٌمد زمـ ص٣ميما وفمٛمف 

غم ضمتك يُمٜمد أزمق ضم٣مسمؿ وايمٛم٣ًمئل، ووم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن: يروي اظمٛم٣مىمغم فمـ اظمُم٣مهفم٣ٌمد زمـ صٜمٝم٤م ايمٌٌمي )َمؼموك وم٣ميمف ايمٌخ٣مري و

اظمٌتدئ أهن٣م َمقوقفم٥م، وأؿمٙمؼ فمٙمٝمف ازمـ َمٔمكم ايم٘مذب، وَمُم٣مه أزمق داود همٗم٣مل: صدوق ومدري، ووم٣مل احل٣مهمظ: َمؼموك يمٝمس 

 .(590)حتٖم٥م/ (2/80()ضم٣مسمؿ3/645)يم٣ًمن (زمًمء

 (.2/83فم٣ٌمد زمـ فم٣مصؿ ويٗم٣مل فمامر زمـ فم٣مصؿ )ضم٣مسمؿ

 (.62/647فم٣ٌمد زمـ فم٣مَمص )صح٣ميب()فم٣ًمىمر

 (.0664()ذىمر3/637صٌٜم٣منأزمـ أمحد ايمْم٣ميمٗم٣مين )٣ٌمس زمـ فم٣ٌمد فم٣ٌمد زمـ فم

 (.3/647احلٚمٝمد)جمٜمقل وم٣ميمف ايمذهٌل()يم٣ًمنفمٌد فم٣ٌمد زمـ 

، ووم٣مل احل٣مهمظ: ؤمٝمػ زم٣مٓسمٖم٣مق، ووم٣مل وايمٌخ٣مري وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿايمِمٚمد أزمق َمٔمٚمر ايمٌٌمي )َمٛم٘مر احلدي٧م فمٌد فم٣ٌمد زمـ 

 .(596)حتٖم٥م/ (3/647()يم٣ًمن2/86()ضم٣مسمؿؤمٝمػ صمداً 

 (.62/643أزمق طمغمة اظمٔم٣مهمري اظمٌمي)فم٣ًمىمر اهللفمٌد فم٣ٌمد زمـ 

 (.430اهلل ايمٌٕمدادي )إرؾم٣مد/صفمٌد فم٣ٌمد زمـ 

 (.430اهلل ايمٔمدين: يمٔمٙمف فم٣ٌمد زمـ حمٚمد )إرؾم٣مد/صفمٌد فم٣ٌمد زمـ 

 (.3/647اهلل ايمٛمٌٜم٣مين )ٓ ئمرف وم٣ميمف ايمذهٌل()يم٣ًمنفمٌد فم٣ٌمد زمـ 

 (.4/412فمٚمرو ايمًٙمٚمل )ضم٤مفمٌد فم٣ٌمد زمـ 

()روى فمٛمف مج٣مفم٥م وؤمٖمف إزدي ويمٝمٛمف ايمدارومْمٛمل، ووم٣مل ايمذهٌل: همٝمف 419غميٛمل ايمٗمِم٣مب )تفم٣ٌمد زمـ فمقم زمـ َمرزوق ايمً

 (.3/649()يم٣ًمن00/057()طمط03/050()ؽمغم501ؤمػ( )إرؾم٣مد/

 (.2/83()ضم٣مسمؿ8/345فم٣ٌمد زمـ فمٚمر زمـ أيب ضمٙمٝمٚم٥م )ضم٤م

 (.3/649َم٣ميمؽ زمـ ؽمالم)جمٜمقٓن وم٣ميمف اخلْمٝم٤م()يم٣ًمن ففم٣ٌمد زمـ فمٚمرو ايمتٝمٚمل وفمٛم

 (.2/84()ضم٣مسمؿ7/021ي)ضم٤مٔمٌد فمٚمرو ايمفم٣ٌمد زمـ 
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 (.3/631فم٣ٌمد زمـ فمٚمرو ايمٔمٗمدي )ٓ يت٣مزمع فمعم ضمديثف وم٣ميمف ايمٌخ٣مري()يم٣ًمن

 (.3/649فم٣ٌمد زمـ فمٚمرو فمـ أٞمس زمـ َم٣ميمؽ )وم٣مل ايمذهٌل: ٓ ضمج٥م همٝمف ووم٣مل ايمٔمٗمٝمقم: ٓ يت٣مزمع فمعم ضمديثف()يم٣ًمن

 .-سمٗمدم -فم٣ٌمد زمـ فمٝمًك اجلٔمٖمل: صقازمف: ازمـ ؽمٔمٝمد

 (..3/631( )يم٣ًمن2/83ايمٔمٛمػمي )ؤمٖمف إزدي()ضم٣مسمؿفم٣ٌمد زمـ ومٌٝمِم٥م 

 (.4/412()ضم٤م62/642فم٣ٌمد زمـ ومٝمس زمـ فم٣مزمس )صح٣ميب()فم٣ًمىمر

 (.3/631فم٣ٌمد زمـ ىمثغم ايم٘م٣مهقم )َمؼموك وم٣ميمف ايمذهٌل()يم٣ًمن

 (.5/036فم٣ٌمد زمـ ىمرب )ضم٤م

 (.2/83()ضم٣مسمؿ3/631فم٣ٌمد زمـ ىمًٝم٤م فمـ ؿمٖمٝمؾ زمـ فمٚمرو )ٓ يِما ضمديثف وم٣ميمف ايمٌخ٣مري()يم٣ًمن

 (.2/83زمـ ىمٝم٣ًمن اظمٗمػمي )ضم٣مسمؿ فم٣ٌمد

 (.2/87فم٣ٌمد زمـ َمثٛمك )يمٝمس زمف زمٟمس وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم()ضم٣مسمؿ

 (.07/567فم٣ٌمد زمـ حمٚمد زمـ إؽمامفمٝمؾ أزمق فمٚمرو ايمٙمخٚمل )ؽمغم

 (.431اهلل ايمٔمدين )ؿم٤مفمٌد فم٣ٌمد زمـ حمٚمد زمـ 

 (.7/021فم٣ٌمد زمـ َمًٙمؿ ايمٖمزاري )ضم٤م

 (.0660فم٣ٌمد زمـ َمُم٘م٣من ايمٗم٣م  ىمقدم )ذىمر

 (.2/82أزمق َمٛمٝمع )ضم٣مسمؿٔمٌد فم٣ٌمد زمـ َم

 (.2/82فم٣ٌمد زمـ َمٕمراء ايمٔمت٘مل )ضم٣مسمؿ

 (.2/88فم٣ٌمد زمـ ئمٗمقب إؽمدي ايمرواضمٝمٛمل )وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: ؾمٝمخ()ضم٣مسمؿ

 (.2/88ايمِمٚمد )ضم٣مسمؿفمٌد فم٣ٌمد فمٛمف 

 (.62/070()فم٣ًمىمر5/033فم٣ٌمدة زمـ أوذم ايمٛمٚمغمي )جمٜمقل ضم٣مل()ضم٤م

 (.299فم٣ٌمدة زمـ ضمل ايمززم٣مدي )يقٞمس

 (.367فمامرة زمـ وشمٝمٚم٥م: )فمٙمامء  فم٣ٌمدة زمـ رهم٣مفم٥م زمـ

 (.710فم٣ٌمدة زمـ صٚمؾ زمـ فمقف اخلٙمٝمٖمل اظمٔم٣مهمري )يقٞمس
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( )وم٣مل ازمـ 309أزمق زم٘مر ايمٗمرؿمٌل )ت -ازمـ َم٣مء ايمًامء -اهلل زمـ حمٚمد زمـ فم٣ٌمدة ايمٛمِم٣مري اخلزرصمل إدي٤مفمٌد فم٣ٌمدة زمـ 

 (.922زمُم٘مقال: ىم٣من ؾم٣مفمرًا َمٗمدَم٣ًم..( )صف/

 (.4/414فم٣ٌمدة زمـ ومرص ايمٙمٝمثل )صح٣ميب()ضم٤م

 (.593فم٣ٌمدة زمـ ىمثغم فمـ أيب ه٣مؾمؿ )ؤمٝمػ وم٣ميمف احل٣مهمظ( )حتٖم٥م/

 (.5/033فم٣ٌمدة زمـ َمٜم٣مصمر )ضم٤م

 (.5/035فم٣ٌمدة زمـ ٞمُمٝمط إؽمدي )ضم٤م

 .(595)حتٖم٥م/ (7/030)ضم٤م )همٝمف يمكم وم٣ميمف احل٣مهمظ( فم٣ٌمدل زمـ فمٌٝمد اهلل إٞمِم٣مري

 (.098فم٣ٌمس احلٚمراوي )َمقلم اخل٣مدم( )َمٌم 

 (.654فم٣ٌمس ايمٛمٗمري احلٛمٝمٖمل)َمٌم 

 (.06/050()وشمٗمف اخلْمٝم٤م()طمط413فم٣ٌمس زمـ إزمراهٝمؿ أزمق همّمؾ ايمٗمراؿمٝمز )ت 

 (.433( )يقٞمس665فم٣ٌمس زمـ إزمراهٝمؿ زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ ؾمٝم٥ٌم أزمق ؾمٝم٥ٌم اظمٌمي )ت

 (.06/057فم٣ٌمس زمـ إزمراهٝمؿ زمـ ص٣ميما زمـ فمٝم٣مش أزمق همّمؾ ايمٌزاز )طمط 

 (.059( )نمرزم٣مء/418فم٣ٌمس زمـ إزمراهٝمؿ زمـ فم٣ٌمس أزمق ضمًـ ايمٌٕمدادي )ت

 (.0645فم٣ٌمس زمـ إزمراهٝمؿ زمـ فم٣ٌمس أزمق همّمؾ ايمِمقدم )ذىمر 

 (.2/607فم٣ٌمس زمـ أيب طمداش )ضم٣مسمؿ 

 (.2/607فم٣ٌمس زمـ أيب ؾمٚمٙم٥م أزمق همّمؾ )ضم٣مسمؿ 

 (.2/605فم٣ٌمس زمـ أيب ؿم٣ميم٤م )وشمٗمف ازمـ أيب ضم٣مسمؿ ووم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: صدوق( )ضم٣مسمؿ 

 ( .2/607فم٣ٌمس زمـ أيب َمرضم٤م ) ضم٣مسمؿ  

 (.06/020فم٣ٌمس زمـ آصمري )طمط 

 (.06/050أزمق همّمؾ اخلْمٝم٤م )طمطزمـ أمحد فم٣ٌمس  

 (.06/052أزمق همّمؾ ايمٗمرر )يٛمٓمر( )طمطزمـ أمحد فم٣ٌمس  

 -يٟميت -احلٛمٖمل إصٌٜم٣مين: صقازمف: فم٣ٌمس زمـ محدان.زمـ أمحد فم٣ٌمس  

 (.62/634ايمدَمُمٗمل )فم٣ًمىمرزمـ أمحد فم٣ٌمس  



946 
 

 (.62/634ايمُم٣مر )فم٣ًمىمرزمـ أمحد فم٣ٌمس  

 (.235زمـ أزهر )ومطزمـ أمحد فم٣ٌمس  

 (.952زمـ زمُِمَتٖمر ايم٣ٌمصمل أزمق وم٣مؽمؿ فمٛمف وم٣مؽمؿ اخلزرصمل وازمـ ؾمؼ ايمٙمٝمؾ )صف/زمـ أمحد فم٣ٌمس 

 (.4/0684ايمُم٣مَمل )فمٛمف مج٣مفم٥م( )ضم٣ٌمن  -أو  -زمـ ضم٣ًمن ايم٣ًمَمل زمـ أمحد فم٣ٌمس 

 (.06/050زمـ ضمًـ زمـ يزيد ايمقؾم٣مء أزمق همّمؾ اظمح٤م )طمطزمـ أمحد فم٣ٌمس  

 (.334د زمـ َمٗم٣مسمؾ ايمٗمامح: )فمٙمامء زمـ ؽمٔمٝمزمـ أمحد فم٣ٌمس 

 (.06/058زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ ىمثغم أزمق وم٣مؽمؿ اظمخرَمل )جمٜمقل ضم٣مل()طمطزمـ أمحد فم٣ٌمس  

 (.3/630زمـ فم٣ٌمس اخلقاسمٝمٚمل )جمٜمقل وم٣ميمف اخلْمٝم٤م()يم٣ًمنزمـ أمحد فم٣ٌمس  

 (.54( )دٞمٝمن صزمـ فم٣ٌمس زمـ أيب ايمري٣من اخل٣ٌمز ايمٌٕمدادي أزمق أمحد زمـ فم٣ٌمس ايمدٞمٝمني )ؽمامفمف صحٝمازمـ أمحد فم٣ٌمس 

 (وم٣مل أزمق احلًكم ايمرازي وزمدران: ىم٣من حمدشم٣مً ) (440)ت اهلل أزمق همّمؾ ايمٌزازفمٌد زمـ فمٗمٝمؾ زمـ زمـ أمحد فم٣ٌمس  

 .( 67/319( )فم٣ًمىمر506)إرؾم٣مد/ (06/051)طمط

 (.591زمـ فمقم ايمٗمحْمٌل أزمق همّمؾ صمرصم٣مين )صمر زمـ أمحد فم٣ٌمس 

 (.590زمـ همّمؾ ايمزاهد أطمري أزمق همّمؾ )صمر زمـ أمحد فم٣ٌمس 

 (.596زمـ همّمؾ ايمٗمقَمز أزمق همّمؾ )صمر زمـ أمحد فم٣ٌمس 

 (.06/020()طمط315اهل٣مؾمٚمل إهقازي )صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م()تزمـ أمحد زمـ همّمؾ زمـ أمحد فم٣ٌمس  

 ( 0429زمـ حمٚمد أزمق همّمؾ ايمُمٗم٣مين ) خم٤م زمـ أمحد فم٣ٌمس 

 (.06/054ط()طم460زمـ حمٚمد زمـ أيب ؾمحٚم٥م أزمق همّمؾ ايمٗمٝمْمٝمٔمل )وشمٗمف اخلْمٝم٤م()تزمـ أمحد فم٣ٌمس  

 (.333زمـ حمٚمد زمـ إؽمامفمٝمؾ: )فمٙمامء زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ أمحد فم٣ٌمس 

 (.62/630يب )جمٜمقل ضم٣مل()فم٣ًمىمرزمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ ص٣ميما أزمق همّمؾ ايم٘مالفم٣ٌمس  

 (.62/649()فم٣ًمىمر462اهلل أزمق همّمؾ ايمًٙمٚمل ازمـ ص٣ٌمغ )جمٜمقل ضم٣مل()تفمٌد زمـ حمٚمد زمـ زمـ أمحد فم٣ٌمس  

 (.03/657()ؽمغم06/056()طمط418زمـ فمٝمًك أزمق طمٌٝم٤م ايمٗم٣م  )تزمـ حمٚمد زمـ أمحد فم٣ٌمس  

 (.06/059()أشمٛمقا فمٙمٝمف()طمط448زمـ حمٚمد زمـ همرات أزمق طمْم٣مب )نزمـ أمحد فم٣ٌمس  

 (.336)فمٙمامء زمـ أمحد زمـ َمْمروح زمـ هاج إزديفم٣ٌمس 
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 (.716زمـ َمْمروح زمـ حمٚمد إزدي َمٌمي ٞمحقي أزمق فمٝمًك فمٛمف ازمـ يقٞمس )يقٞمسزمـ أمحد فم٣ٌمس 

 (.06/020()صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م()طمط310زمـ َمقؽمك زمـ أيب َمقؽمك أزمق همّمؾ ايم٘م٣مسم٤م )تزمـ أمحد  فم٣ٌمس 

 (..06/021زمـ ه٣مؾمؿ زمـ حمٚمد أزمق همّمؾ ايم٘مٛم٣مين ايم٘مقدم)طمطزمـ أمحد فم٣ٌمس  

 (.06/053()طمط62/636زمـ وه٤م زمـ هُم٣مم أزمق همّمؾ إزدي )فم٣ًمىمرزمـ أمحد فم٣ٌمس  

 (.06/067()طمط9/98فم٣ٌمس زمـ أضمٛمػ ايمُم٣مفمر )ٓ رء()ؽمغم 

 (.2/602()ضم٣مسمؿ3/636()يم٣ًمنوم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿفم٣ٌمس زمـ أطمٛمس ايمً٘مً٘مل )جمٜمقل  

 (.714اهلل زمـ ويمٝمد َمٌمي )يقٞمسفمٌد فم٣ٌمس زمـ إؽمح٣مق زمـ 

 (.0641()ذىمر4/634()أصٌٜم٣من7/675فم٣ٌمس زمـ إؽمامفمٝمؾ أزمق همّمؾ اظمٗمرئ )ضم٤م 

 (.2/605()ضم٣مسمؿوم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿفم٣ٌمس زمـ إؽمامفمٝمؾ ايمْمٝم٣ميمز ايمرومل )صدوق  

 (.06/031()طمط8/504فم٣ٌمس زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ مح٣مد ايمٌٕمدادي )ضم٤م 

 (.330اهلل )َمقلم زمٛمل ه٣مؾمؿ(: )فمٙمامء فمٌد فم٣ٌمس زمـ أَمٙمحقر زمـ 

 (.3/636فم٣ٌمس زمـ أَمٛمجقد )جمٜمقل وم٣ميمف ازمـ فم٣ًمىمر()يم٣ًمن 

 (.4/689فم٣ٌمس زمـ زمزيغ )جمٜمقل()يم٣ًمن 

 (.06/053()طمط461فم٣ٌمس زمـ زممم زمـ فمٝمًك زمـ أؾمٔم٧م أزمق همّمؾ ايمرطمجل)وشمٗمف اخلْمٝم٤م()ت 

 (، ورَم٣مه احل٣مهمظ زمقوع ضمدي٧مضم٣مسمؿ:ؾمٝمخ ووم٣مل ايمدارومْمٛمل: ىمذاب فم٣ٌمس زمـ زم٘م٣مر ايمّمٌل أزمق ويمٝمد ايمٌٌمي )وم٣مل أزمق 

 (.3/636()يم٣ًمن2/602ضم٣مسمؿ)

 (.62/634فم٣ٌمس زمـ زم٘مغم ايمِمٝمداوي اخلٝم٣مط )فم٣ًمىمر 

 ـ متٝمؿ ايمً٘مري: صقازمف فمٝم٣مش.فم٣ٌمس زم 

 فم٣ٌمس زمـ صمٔمٖمر أيب ؿم٣ميم٤م: يٟميت دم ازمـ أيب ؿم٣ميم٤م. 

 (.2/605()ضم٣مسمؿوم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿفم٣ٌمس زمـ صمٔمٖمر زمـ زيد زمـ ؿمٙمؼ ايمُمٛمل ايمٌٌمي )جمٜمقل  

 (.2/601( )ضم٣مسمؿ4/690فم٣ٌمس زمـ مجٜم٣من أو صمٝمٜم٣من )وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ:ٓ أفمرهمف( )يم٣ًمن 

 (.419صمرفم٣ٌمس زمـ صمٛم٣مدة أزمق زي٣مد وم٣م  صمرصم٣من )

 (.674فم٣ٌمس زمـ ضم٣مرث إٞمديمز)نمرزم٣مء/
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 (.62/633فم٣ٌمس زمـ ضم٣مرث زمـ ص٣ٌمح )فم٣ًمىمر 

فم٣ٌمس زمـ ضمًـ ايمٌٙمخل )وم٣مل ازمـ فمدي: ىم٣من ينق احلدي٧م ووم٣مل اخلْمٝم٤م: َم٣م فمٙمٚم٦م َمـ ضم٣ميمف إٓ  

 (.06/031()طمط3/633طمغمًا()يم٣ًمن

 (.3/633()يم٣ًمن2/605()ضم٣مسمؿ434()ؽمٜمؿوم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿفم٣ٌمس زمـ ضمًـ اجلزري احليَمل )جمٜمقل  

 (.03/50فم٣ٌمس زمـ ضمًـ زمـ أيقب أزمق أمحد اجلرصمرائل)ؽمغم 

 (.62/633فم٣ٌمس زمـ مح٣مد إٞمِم٣مري )فم٣ًمىمر 

 (.06/045فم٣ٌمس زمـ مح٣مد ايمٌٕمدادي )طمط 

 (.06/045فم٣ٌمس زمـ مح٣مد اظمدائٛمل ) 

 (.504فم٣ٌمس زمـ مح٣مد زمـ همّم٣ميم٥م ايمِمغمدم ايمٌٌمي )جمٜمقل ضم٣مل( )إرؾم٣مد/ 

فم٣ٌمس زمـ محدان زمـ فم٣ٌمس أزمق همّمؾ ايمِمقدم احلٛمٖمل إصٌٜم٣مين اظمديٛمل )فمٛمف مج٣مفم٥م، ووم٣مل أزمقايمُمٝمخ: ىم٣من شمٌت٣ًم َمتٗمٛم٣ًم صدووم٣مً،  

 (.0645( )ذىمر4/525( )أصٌٜم٣من503( )إرؾم٣مد/693وىمذا وم٣مل ايمذهٌل( )ت

فم٣ٌمس زمـ محدان زمـ حمٚمد زمـ ؽمٙمؿ أزمق همّمؾ احلٛمٖمل )شمٗم٥م شم٦ٌم وم٣ميمف أزمق  

 (.0640()ذىمر4/525()أصٌٜم٣من434()ؿم٤م673ٞمٔمٝمؿ()ت

()روى فمٛمف 688اهلل زمـ أذس ايمٛمٝم٣ًمزمقري أزمق همّمؾ ايمقافمظ )تفمٌد فم٣ٌمس زمـ محزة زمـ  

 (.809()ك62/635مج٣مفم٥م()فم٣ًمىمر

 (.62/638)فم٣ًمىمر ايم٘ماليبفم٣ٌمس زمـ طمرؾم٥م  

 (.3/635)همٝمف ٞمٓمر وم٣ميمف أزمق أمحد احل٣مىمؿ()يم٣ًمن٣ٌمس زمـ طمٙمٝمؾ زمـ صم٣مزمر احلٚميصفم 

 (.62/638فم٣ٌمس زمـ ديٛم٣مر ايمدَمُمٗمل )فم٣ًمىمر 

 (.673( )نمرزم٣مء/644فم٣ٌمس زمـ رزمٝمع ايمٔمٛمزي زمٌمي )ت

 (.06/039فم٣ٌمس زمـ رزمٝمع زمـ شمٔمٙم٤م فمـ أزمٝمف )طمط 

 (.435( )ىم٣مٞم٦م ايمٗمّم٣مة سمٗمٌٙمف وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( )يقٞمس661فم٣ٌمس زمـ رَما زمـ َمٜم٣مصمر )ت

 (.232فم٣ٌمس زمـ زرارة )ومط 

 (.4/694فم٣ٌمس زمـ هافم٥م ؾمٝمٔمل )واهـ()يم٣ًمن 
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 (.62/656فم٣ٌمس زمـ ؽمٖمٝم٣من اخلثٚمٔمل )فم٣ًمىمر 

 (.626/25فم٣ٌمس زمـ ؽمالم احلًٌم )فم٣ًمىمر 

 (.3/635فم٣ٌمس زمـ ؽمٙمٝمؿ )جمٜمقل وم٣ميمف ازمـ ومْم٣من()يم٣ًمن 

 (.62/654فم٣ٌمس زمـ ؽمٚمرة اهل٣مؾمٚمل )فم٣ًمىمر 

 (.715فم٣ٌمس زمـ ؽمٚمغم ايمٌٙمقي اظمٌمي )يقٞمس

 (.8/503فم٣ٌمس زمـ ؽمٛمدي )ضم٤م

 (.432ٞمس( )يق610فم٣ٌمس زمـ ص٣ميما اظمٌمي )ت

 (.06/059ايمُم٣مر أزمق همّمؾ )طمطزمـ أمحد فم٣ٌمس زمـ ص٣ميما زمـ طمٙمٝمؾ  

 (.3/635فم٣ٌمس زمـ وح٣مك ايمٌٙمخل )وم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن: دصم٣مل()يم٣ًمن 

 (.3/635فم٣ٌمس زمـ ؿم٣ميم٤م زمٌمي )وم٣مل أزمق زرفم٥م يمٝمس زمذاك()يم٣ًمن 

 (.6/605فم٣ٌمس زمـ ؿمٙمح٥م ايمٗمرر )جمٜمقل ضم٣مل()ضم٣مسمؿ 

 (.4/8زم٥م()ضم٤مفم٣ٌمس زمـ فم٣ٌمدة زمـ ٞمّمٙم٥م )ذىمره دم ايمِمح٣م 

 (.06/057()وشمٗمف اخلْمٝم٤م()طمط468اهلل زمـ َمٕمغمه اجلقهري أزمق ضمًكم )تفمٌد فم٣ٌمس زمـ فم٣ٌمس زمـ حمٚمد زمـ  

 (.3/637ايمرمحـ )جمٜمقل وم٣ميمف ايمٔمٗمٝمقم()يم٣ًمنفمٌد فم٣ٌمس زمـ  

 (.2/600ايمرمحـ زمـ محٝمد ايمٗمرر )ضم٣مسمؿفمٌد فم٣ٌمس زمـ 

 (.62/676()فم٣ًمىمر2/600ق()ضم٣مسمؿايمرمحـ زمـ ويمٝمد ايمدَمُمٗمل)وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: صدوفمٌد فم٣ٌمس زمـ  

 (.2/600ايمرمحـ فمـ أيب هريرة )ضم٣مسمؿفمٌد فم٣ٌمس زمـ  

 (.06/058()طمط440ايمًٚمٝمع زمـ ه٣مرون أزمق همّمؾ اهل٣مؾمٚمل )وشمٗمف اخلْمٝم٤م()تفمٌد فم٣ٌمس زمـ  

 (.3/638ايم٘مريؿ )وم٣مل ازمـ ومْم٣من: ٓ ئمرف( )يم٣ًمنفمٌد فم٣ٌمس زمـ  

 (.589)صمر  زمـ فمِم٣مم ايمٌٕمدادي أزمق همّمؾزمـ أمحد اهلل فمٌد فم٣ٌمس زمـ 

 يٟميت همٝمٚمـ صمده فمِم٣مم.زمـ أمحد اهلل فمٌد فم٣ٌمس زمـ  

 (.06/039()طمط4/693اهلل زمـ فم٣ٌمس ايمٛمخُمٌل )وم٣مل ازمـ يقٞمس: روى َمٛم٣مىمغم()يم٣ًمنفمٌد فم٣ٌمس زمـ 

 (.2/606اهلل زمـ فم٣ٌمس اهل٣مؾمٚمل )ضم٣مسمؿفمٌد فم٣ٌمس زمـ 
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 (.62/662()فم٣ًمىمر3/632زمثٗم٥م()يم٣ًمنزمـ ص٣ميما: مل ي٘مـ فمِم٣مم ايمٌٕمدادي ايمٖمٗمٝمف )وم٣مل أمحد اهلل زمـ فمٌد فم٣ٌمس زمـ 

 (.62/670اهلل زمـ ٞمٔمٝمؿ إوزافمل )فم٣ًمىمرفمٌد فم٣ٌمس زمـ  

 (......06/050فم٣ٌمس زمـ فمٌٝمد اهلل إومْمع ايمرازي )طمط 

 (.611فم٣ٌمس زمـ فمٌٝمد اهلل زمـ حيٝمك ايمره٣موي )جمٜمقل ضم٣مل()ومط 

 ( 3/638فم٣ٌمس زمـ فمتٌف فمـ فمْم٣مء )ٓ يِما ضمديثف( )يم٣ًمن  

 ( 8/500( )ضم٤م 3/638( )جمٜمقل ضم٣مل( )يم٣ًمن 469قم أزمق همّمؾ اظم٘مت٤م )ت فم٣ٌمس زمـ فمثامن ايمٌج 

 ( .774فم٣ٌمس زمـ فمقم زمـ أيب ؿم٣ميم٤م )وشمٗمف ايمٔمجقم( )فم٨م  

 (06/037فم٣ٌمس زمـ فمقم زمـ ضمًـ أزمق همّمؾ ايمٌٕمدادي )طمط  

 (.06/053فم٣ٌمس زمـ فمقم زمـ فم٣ٌمس زمـ واوا ايمٛم٣ًمئل ) وشمٗمف اخلْمٝم٤م ( )طمط  

 (.62/483اظمقؽم٣مي احل٣مؿم٤م أزمق همّمؾ اهل٣مؾمٚمل )فم٣ًمىمر فم٣ٌمس زمـ فمقم زمـ همّمؾ زمـ فم٣ٌمس  

)يم٣ًمن  (06/026فم٣ٌمس زمـ فمٚمر زمـ فم٣ٌمس زمـ حمٚمد ازمـ َمروان ايم٘مٙمقذاين أزمق ضمًـ )نمغم شمٗمف وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ( )طمط 

3/638.) 

 (.880فم٣ٌمس زمـ فمٚمران ايمٗم٣م  )ك / 

 (.2/603فم٣ٌمس زمـ فمٝم٣مض زمـ ٞمّمٙمف )ضم٣مسمؿ  

 (.05/476فم٣ٌمس زمـ فمٝمز أزمق همّمؾ )ؽمغم  

 (.2/607( )ضم٣مسمؿ 0930فم٣ٌمس زمـ نم٣ميم٤م ايمقارق )وشمٗمف أزمق زرفمف وأزمق داود ونمغممه٣م( )اصمري  

 ( .8/519( )ضم٤م 2/603فم٣ٌمس زمـ نمزوان )ضم٣مسمؿ  

ٗم٣م -فم٣ٌمس زمـ نَمٝم٧م زمـ فمٗم٥ٌم اهلٚمداين أزمق ايمٗم٣مؽمؿ ( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣مٞم٦م يمف فمٛم٣مي٥م زم٣ميمٔمٙمؿ وفمٙمؿ احلدي٧م 303)ت -ازمـ ؽمَّ

 (.953وايمديـ( )صف/ وايمرأي وىم٣من َمـ أهؾ ايمثٗم٥م

 ( .3/639فم٣ٌمس زمـ همّمؾ إرؽمقدم ) يم٣ًمن  

 ؽمؿ صمده حمٚمد ا( 034() ىمؼ /884يمدار ومْمٛمل () ك /() صدوق وم٣ميمف ا444فم٣ٌمس زمـ همّمؾ إؽمٖم٣مؿمل ايمٌٌمي)ت 

 ( 62/491فم٣ًمىمر )

 ( .06/054ـ ) طمط  ( ـ اؽمؿ صمده ضمٌٝم٤م 419ق همّمؾ )تفم٣ٌمس زمـ همّمؾ ايمذزم٣مح أزم 
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 ( .٣2/604مل أزمق ضم٣مسمؿ : ؾمٝمخ () ضم٣مسمؿ فم٣ٌمس زمـ همّمؾ ايمٔمدين ) وم 

 ( .62/482( ) فم٣ًمىمر 06/054فم٣ٌمس زمـ همّمؾ زمـ ضمٌٝم٤م أزمق همّمؾ ايم٣ًمَمري ايمدزم٣مج احل٣مهمظ ) طمط  

 ( .06/044فم٣ٌمس زمـ همّمؾ زمـ رزمٝمع أزمق همّمؾ َمقلم اظمٛمِمقر )طمط  

 ( .06/037( ) طمط 036فم٣ٌمس زمـ همّمؾ زمـ رؾمٝمد أزمق همّمؾ ايمْمػمي ) وم٣مل ايمدار ومْمٛمل : صدوق ( ) ىمؼ / 

 ( .06/032فم٣ٌمس زمـ همّمؾ زمـ ؽمٚما أزمق طمٝمثٚم٥م ) جمٜمقل ضم٣مل ( ) طمط  

 (.4/0683()ضم٣ٌمن886( ) َمتٗمـ وم٣ميمف ازمـ صمزري() ك/400فم٣ٌمس زمـ همّمؾ زمـ ؾم٣مذان أزمق وم٣مؽمؿ اظمٗمرئ ايمرازي)ت 

 ( ) روى فمٛمف مج٣مفم٥م ( .62/488( ) فم٣ًمىمر 464فم٣ٌمس زمـ همّمؾ زمـ فم٣ٌمس زمـ همّمؾ أزمق همّمؾ ايمديٛمقري ازمـ همّمٙمقي٥م ) ت 

 (.62/491( )فم٣ًمىمر 034فم٣ٌمس زمـ همّمؾ زمـ حمٚمد آؽمٖم٣مؿمل ) صدوق وم٣ميمف ايمدار ومْمٛمل ( ) ىمؼ  

 ( .2/607فم٣ٌمس زمـ ومٝمز فمـ أيب جمٙمز ) ضم٣مسمؿ 

 ( .3/639ف ضمدي٧م َمقوقع ( ) يم٣ًمن فم٣ٌمس زمـ ىمثغم ايمرومل ) ذىمر دم سمرمجت 

فم٣ٌمس زمـ حمٌقب أزمق همّمؾ ـ ازمـ ؾم٣مضمقٞمف زمٌمي إصؾ ) ؤمٝمػ احلدي٧م ٓ ي٘مت٤م ضمديثف وم٣ميمف َمًٙمٚم٥م ( ) يم٣ًمن  

3/639. ) 

 فم٣ٌمس زمـ حمٚمد أزمق همّمؾ ايمراومٔمل اؽمؿ صمده : ٞمٌم  

 ( .0642) ذىمر /ٕمدادي )جمٜمقل ضم٣مل( اؽمؿ صمده همرج فم٣ٌمس زمـ حمٚمد أزمق ئمقم ايمرطمجل زم 

 (.68فم٣ٌمس زمـ حمٚمد ايمُم٣مهمٔمل )ايمدصم٣مصمل( )َمٌم 

 ( .3/651فم٣ٌمس زمـ حمٚمد ايمٔمٙمقي ) جمٜمقل () يم٣ًمن  

( ) ؿم٤م 412أشم٦ٌم َمٛمف: وم٣ميمف ازمـ يقٞمس ()ت اً أضمد اظمٌمي أوايمٌٌمي)أطمذت فمٛمف ومل أرفم٣ٌمس زمـ حمٚمد ايمٖمزاري أزمق همّمؾ  

 (. 712()يقٞمس03/659() ؽمغم438/

 (.0/482فم٣ٌمس زمـ حمٚمد اظمج٣مؾمٔمل )دفم٣مء 

فم٣ٌمس زمـ حمٚمد اظمرادي أزمق همّمؾ ) وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ : َم٣م أفمرهمف وهذه إضم٣مدي٧م ايمتل رواه٣م فمـ َم٣ميمؽ ىمذب ( ) يم٣ًمن  

 ( .2/602() ضم٣مسمؿ 3/65

 ( .77( ) ذيؾ 07فم٣ٌمس زمـ حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ أزمق همّمؾ اهل٣مؾمٚمل )وم٣مل احل٣مىمؿ : ايمٕم٣ميم٤م فمٙمٝمف ايمٕمٖمٙم٥م ( ) س/ 

 ( .61/688ايمْمقد ) ؽمغم فم٣ٌمس زمـ حمٚمد زمـ أيب َمٛمِمقر أزمق حمٚمد  
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 ( .06/059شمٛمقا فمٙمٝمف ( ) طمط أ() 448زمـ أمحد زمـ همرات أزمق طمْم٣مب ) تفم٣ٌمس زمـ حمٚمد  

 ( .06/032فم٣ٌمس زمـ حمٚمد زمـ أٞمس ايمٌٕمدادي ) طمط  

 ( .62/490فم٣ٌمس زمـ حمٚمد زمـ ضم٣مَمد أزمق وم٣مؽمؿ ايمٌٕمدادي ايمِم٣ميغ ) فم٣ًمىمر  

 ( 62/496() فم٣ًمىمر 489وم٣ميمف ايم٘مت٣مين()ت َمٟمَمقن) شمٗم٥م  ايم٘ماليبفم٣ٌمس زمـ حمٚمد زمـ ضم٣ٌمن زمـ َمقؽمك أزمق همرج  

 ( .435( ) ؿم٤م /62/494فم٣ٌمس زمـ حمٚمد زمـ ؽمٔمٝمد اهل٣مؾمٚمل َمقٓهؿ ) فم٣ًمىمر  

 (.392فم٣ٌمس زمـ حمٚمد زمـ ؽمٔمٝمد زمـ فمقف: )فمٙمامء 

 ( .06/059فم٣ٌمس زمـ حمٚمد زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ حيٝمك أزمق همّمؾ ايمّمٌل ) طمط  

 ( .06/059فم٣ٌمس زمـ حمٚمد زمـ ؾمٜم٣مب ايمٔمْم٣مر ) طمط  

 ( .62/493فم٣ٌمس زمـ حمٚمد زمـ فم٣ٌمس أزمق همّمؾ ازمـ َمروزي ) فم٣ًمىمر  

فم٣ٌمس زمـ حمٚمد زمـ فم٣ٌمس أزمق همّمؾ اظمٌمي )ايمٌٌمي( ايمٖمزاري َمقٓهؿ )فمٛمف مج٣مفم٥م، ووم٣مل ازمـ يقٞمس: َم٣م رأي٦م أضمدًا أشم٦ٌم  

 (.508( )إرؾم٣مد/03/669َمٛمف، ووم٣مل ايمذهٌل: احل٣مهمظ اظمجقد ايمٛم٣مومد( )ؽمغم

 ( 06/021( ) ص٣مضم٤م َمٔمرهم٥م واسمٗم٣من ( )طمط 439س أزمق حمٚمد اجلقهري )تفم٣ٌمس زمـ حمٚمد زمـ فم٣ٌم 

 ( .06/034()طمط 624ايمرمحـ زمـ فمثامن إٞمِم٣مري إؾمٜمقم ) تفمٌد فم٣ٌمس زمـ حمٚمد زمـ  

 (.06/055اهلل زمـ هالل أزمق همّمؾ ايمٌٙمخل ) طمط فمٌد فم٣ٌمس زمـ حمٚمد زمـ  

 ( .06/058( ) جمٜمقل ضم٣مل () طمط 468ؾمٜمقري )تأزمق ا يمْمٝم٤م ايمٗمْمٝمٔمل ايمٌزار ازمـ  فمٌٝمد اهللفم٣ٌمس زمـ حمٚمد زمـ  

 ( .06/038( ) طمط 484فم٣ٌمس زمـ حمٚمد زمـ فمٌٝمد اهلل زمـ زي٣مد أزمق همّمؾ ايمٌزار ـ دزمٝمس ـ اظمروزي ) وشمٗم٥م اخلْمٝم٤م ()ت 

 ( 06/063( ) طمط 8/543( ) ؽمغم 62/493اهلل اهل٣مؾمٚمل ) فم٣ًمىمر فمٌد فم٣ٌمس زمـ حمٚمد زمـ فمعم زمـ  

 اجلقهري: صقازمف: فمٝم٣مش.فم٣ٌمس زمـ حمٚمد زمـ فمٝمًك 

 (.509فم٣ٌمس زمـ حمٚمد زمـ همرج أزمق ئمعم ايمرطمجل زمٕمدادي )جمٜمقل ضم٣مل( )إرؾم٣مد/ 

( 0646ل( ) ذىمر ٝمثٚماهلفم٣ٌمس زمـ حمٚمد زمـ جم٣مؾمع اظمج٣مؾمٔمل أزمق همّمؾ إصٌٜم٣مين )شمٗمف وم٣ميمف أزمق ٞمٔمٝمؿ وأزمق ايمُمٝمخ و  

 ( .3/651() يم٣ًمن 437() ؿم٤م / 561)إرؾم٣مد/

 ( .06/056( ) طمط 05/440ق ا يمٖمّمؾ ايمٛمٝم٣ًمزمقري ) ؽمغم فم٣ٌمس زمـ حمٚمد زمـ َمٔم٣مذ أزم 

 ( .3/651( )يم٣ًمن 02/35ايمْمح٣من ( )ؽمغم  كفم٣ٌمس زمـ حمٚمد زمـ ٞمٌم زمـ هي أزمق همّمؾ ايمراهمٗمل ) سم٘مٙمٚمقا همٝمف وم٣ميمف حيٝم 
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 (.717( )جمٜمقل ضم٣مل( )يقٞمس411فم٣ٌمس زمـ حمٚمد زمـ حيٝمك ايمِمٔمٝمدي )ت

 ( 8/506فم٣ٌمس زمـ حمٚمد زمـ يقٞمس ) ضم٤م 

 ( .8/503َمِمٔم٤م اظمروزي ) ضم٤م فم٣ٌمس زمـ 

 (.4/689فم٣ٌمس زمـ َمٔمد ي٘مرب ايمززمٝمدي) ذىمره دم ايمِمح٣مزم٥م (  ) ضم٤م 

 .فم٣ٌمس زمـ َمٕمغمة اجلقهري 

 ( .52/346فم٣ٌمس زمـ َمٜمتدي ايمِمقدم ) فم٣ًمىمر  

 ( .06/058() جمٜمقل ضم٣مل ( ) طمط 469فم٣ٌمس زمـ َمقؽمك زمـ إؽمح٣مق إٞمِم٣مري أزمق همّمؾ إٞمِم٣مري )ت 

 ( .62/343َم٘محقل ) فم٣ًمىمر  فم٣ٌمس زمـ َمٝمٚمقن َمـ أصح٣مب 

 ( .2/600فم٣ٌمس زمـ ٞم٣مهمع ) ضم٣مسمؿ  

 ( .06/050() طمط 62/345فم٣ٌمس زمـ ٞمجٝما زمـ ؽمٔمٝمد ايمٌزار ) جمٜمقل ضم٣مل ( ) فم٣ًمىمر  

 ( .06/034فم٣ٌمس زمـ ٞمٌم ايمٌٕمدادي ) طمط  

 ( .06/057فم٣ٌمس زمـ ه٣مرون زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ أيب صمٔمٖمر اظمٛمِمقر أزمق همّمؾ اهل٣مؾمٚمل ) جمٜمقل ضم٣مل ( ) طمط  

 ( .62/355فم٣ٌمس زمـ ه٣مؾمؿ زمـ وم٣مؽمؿ ) فم٣ًمىمر  

 (..3/650()يم٣ًمن2/607فم٣ٌمس زمـ هذيؾ ومدم زمٕمداد ضمدث هب٣م زمحدي٧م َمٛم٘مر ) ضم٣مسمؿ  

 (.2/607فم٣ٌمس زمـ هٝمثؿ اخلراؽم٣مين ؽمٚمع َمٛمف أزمقضم٣مسمؿ زمٟمٞمْم٣مىمٝمف)ضم٣مسمؿ 

 (.049فم٣ٌمس زمـ وزير)َمٌم 

 (.3/350ٖم٣مرد ) سم٘مٙمؿ همٝمف () يم٣ًمن ايمفم٣ٌمس زمـ ويمٝمد ازمـ  

 (.054ٝمد أَمقم ؾمٝمخ يمٙمْمػمي )ؿمػميفم٣ٌمس زمـ ويم

 ( .7/7()سمخ7/675()ضم٤م2/603فم٣ٌمس زمـ ويمٝمد ايم٣ٌمهقم )وم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن: يروي اظمٗم٣مؿمٝمع واظمراؽمٝمؾ() ضم٣مسمؿ  

 ( .2/603( ) ضم٣مسمؿ 62/353فم٣ٌمس زمـ ويمٝمد ايمٌٌمي أزمق همّمؾ ) جمٜمقل ضم٣مل ( ) فم٣ًمىمر  

 . (598)حتٖم٥م/ (78ٔم٣مين : يمٝمس زمثٗم٥م ( ) ذيؾ فم٣ٌمس زمـ ويمٝمد اظمممومل فمـ ازمـ َمديٛمل زمحدي٧م َمٛم٘مر ) ووم٣مل ايمًٚم

 . (560)إرؾم٣مد/ (439()ؿم٤م /0643) ذىمر  )جمٜمقل ضم٣مل( (461فم٣ٌمس زمـ ويمٝمد زمـ ؾمج٣مع أزمق همّمؾ )ت 

 (.718( )يقٞمس091اجلٙمٝمؾ ايمزودم )تفمٌد فم٣ٌمس زمـ ويمٝمد زمـ 
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 ( .62/348اظمٙمؽ إَمقي ) فم٣ًمىمر فمٌد فم٣ٌمس زمـ ويمٝمد زمـ  

 (.719( )ىم٣من أضمد فمدول َمٌم وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( )يقٞمس646ايمٕم٣مهمٗمل ايمٛمٗمل )تاظمٙمؽ فمٌد فم٣ٌمس زمـ ويمٝمد زمـ 

 ( .62/338فم٣ٌمس زمـ ويمٝمد زمـ فمٚمرو زمـ درهمس ايمٕم٣ًمين ) فم٣ًمىمر  

 ( .06/051فم٣ٌمس زمـ ويمٝمد زمـ همّمؾ ) طمط  

 ( .06/039فم٣ٌمس زمـ ويمٝمد زمـ َم٣ٌمرك أزمق همّمؾ ايمٌزار ) طمط  

 ( .0669() ذىمر /4/007فم٣ٌمس زمـ ويمٝمد زمـ َمراد أزمق همّمؾ اجلٙم٘مل ) أصٌٜم٣من  

 فم٣ٌمس زمـ ويمٝمد زمـ َمرداس ) أصٌٜم٣من (. 

 ( .62/354فم٣ٌمس زمـ ويمٝمد زمـ َمًٜمر ايمدَمُمٗمل )فم٣ًمىمر  

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من زم٣مرفم٣ًم دم أداب ذا ضمظ ص٣ميما َمـ 362فم٣ٌمس زمـ حيٝمك زمـ ومرظم٣من ايمٙمخٚمل أزمق وم٣مؽمؿ اإلؾمٌٝمقم )ت

 (.955احلدي٧م وايمرأي وإطم٣ٌمر وىم٣من شمٗم٥م شمٌت٣ًم( )صف/

 ( .355//62اهلل زمـ فمقم ) فم٣ًمىمر فمٌد فم٣ٌمس زمـ يزيد زمـ زي٣مد َمقلم  

 ( 06/054( ) طمط 463( ) ت62/352فم٣ٌمس زمـ يقؽمػ أزمق همّمؾ ايمُم٘مقم ) روى فمٛمف مجع ()فم٣ًمىمر  

 (.672( )نمرزم٣مء/( )ىم٣من شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ يقٞمس404فم٣ٌمس زمـ يقؽمػ زمـ فمدي أزمق همّمؾ ايم٘مقدم )ت

 ( .2/608فم٣ٌمس فمـ ايمزهري ) ضم٣مسمؿ 

 ( .62/359فم٣ٌمي٥م زمـ أيب ايمدرداء )فم٣ًمىمر 

 ( .5/680فم٣ٌمي٥م زمـ رزمٔمل إؽمدي ) ضم٤م 

 ( .5/680فم٣ٌمي٥م زمـ رواد ايمٝمتٚمل ) ضم٤م 

 (.8/485ااظمٙمؽ زمـ ؽمٙمٝمامن إؽمٙمٚمل )ضم٤م فمٌد 

 (.8/363إضمد زمـ أيب زرارة أزمق زرفم٥م )ضم٤م فمٌد 

 (.00/045ايمقاضمد ايم٘مقيمذاين )طمط فمٌد إضمد زمـ فمٌد 

 (.701( )يقٞمس068إضمد زمـ يمٝم٧م زمـ فم٣مصؿ أزمق زرفم٥م َمٌمي )تفمٌد 

 (.2/68إفمعم ايمتٝمٚمل فمـ إزمراهٝمؿ ايمتٝمٚمل )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.3/479إفمعم ايمزهري فمـ زي٣مدة زمـ فمالوم٥م )وم٣مل ازمـ َمٔمكم: يمٝمس زمثٗم٥م ( )يم٣ًمن فمٌد 
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 .(2/67إفمعم ايمُم٣مَمل فمـ ضمالل زمـ ي٣ًمن )ضم٣مسمؿفمٌد 

 (.2/68اهلل )ضم٣مسمؿ فمٌد إفمعم ايمٛمخٔمل فمـ أم فمٌد 

 (.01/77إفمعم زمـ أيب زم٘مر زمـ أيب داود ايمًجًت٣مين )طمط فمٌد 

 (.2/67إفمعم زمـ أيب ضم٣مرض )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.44/302اهلل ايمٕمػمي )فم٣ًمىمر فمٌد إفمعم زمـ أيب فمٌد 

 (.44/302إفمعم زمـ أيب فمٚمرة ايمُمٝم٣ٌمين َمقٓهؿ )فم٣ًمىمر فمٌد 

 (.375زمـ يقٞمس ايمِمددم: )فمٙمامء زمـ أمحد إفمعم فمٌد 

 (.2/41إفمعم ايمٔمٛمػمي أزمق وم٣مؽمؿ )ضم٣مسمؿ فمٌد إفمعم زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ فمٌد 

 (.8/318(. )ضم٤م 2/68)ضم٣مسمؿ  (جمٜمقل ضم٣مل) فمٌد إفمعم زمـ ضمج٣مج احلٚمغمي

ٙمٖمل )تفمٌد  ًُ  (.700( )يقٞمس035إفمعم زمـ ضمج٣مج زمـ طمقم ايم

( 7/68)َمٛم٘مر احلدي٧م وم٣ميمف ايمٔمٗمٝمقم ( )ضم٣مسمؿ أزمق زممم ايمٔمقدي ايمٌٌميإفمعم زمـ ضمًكم زمـ ذىمقان اظمٔمٙمؿ فمٌد 

 (.3/477)يم٣ًمن

 (.2/65( )ضم٣مسمؿ 5/068إفمعم زمـ ضم٘مؿ ايم٘ماليب) جمٜمقل ضم٣مل ( )ضم٤م فمٌد 

 (.3/477إفمعم زمـ ضم٘مٝمؿ فمـ َمٔم٣مذ ) جمٜمقل وم٣ميمف ايمٔمٗمٝمقم( )يم٣ًمن فمٌد 

 (.7/041(. )ضم٤م 2/67إفمعم زمـ طم٣ميمد )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.44/300ـ هاوم٥م فمـ أزمٝمف )فم٣ًمىمر إفمعم زمفمٌد 

 (.706( )جمٜمقل ضم٣مل( )يقٞمس024اهلل زمـ َمنوق اجلٝمُم٣مين أزمق ؽمالَم٥م )تفمٌد إفمعم زمـ ؽمٔمٝمد زمـ فمٌد 

 (.00/70( )طمط 3/477ي )جمٜمقل ضم٣مل( )يم٣ًمن ٔمٌد إفمعم زمـ ؽمٙمٝمامن ايمزراد ايمفمٌد 

 (.677ج )نمرزم٣مء/إفمعم زمـ ؽمٚما زمـ فمٌٝمد زمـ ضمرَمٙم٥م أزمق طمْم٣مب اظمٔم٣مهمري َمـ اخلقارفمٌد 

 (.44/300إفمعم زمـ صٔمِمٔم٥م )فم٣ًمىمر فمٌد 

 (.2/65، ووم٣مل ازمـ َمٔمكم: يمٝمس زمذاك ايمٗمقي ( )ضم٣مسمؿوم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿإفمعم زمـ فم٣مَمر ايمثٔمٙمٌل ىمقدم )ؤمٝمػ احلدي٧م فمٌد 

 (.2/68احلٚمٝمد إيقم )ضم٣مسمؿ فمٌد إفمعم زمـ فمٌد 

 (.٣ً3/478من ايمرمحـ )ٓ يدري َمـ هق وم٣ميمف ايمذهٌل ( )يمفمٌد إفمعم زمـ فمٌد 
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 (.2/69ايمٔمزيز ايمتٝمٚمل )وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: ؾمٝمخ ( )ضم٣مسمؿ فمٌد إفمعم زمـ فمٌد 

 (.888( )ك/01/77)طمط -سمٗمدم دم ازمـ أيب زم٘مر –اهلل زمـ أيب داود ايمًجًت٣مين فمٌد إفمعم زمـ فمٌد 

( عم ضمديثف، وؾمٝمخف ٓ ئمرفاهلل فمـ إؽمامفمٝمؾ َمقلم َمزيٛم٥م )ٓ ئمرف وم٣ميمف ايمذهٌل، ووم٣مل ايمٔمٗمٝمقم: ٓ يت٣مزمع فمفمٌد إفمعم زمـ فمٌد 

 (.3/478)يم٣ًمن 

 (.3/478ايمقاضمد ايم٘مالفمل )يم٣ًمن فمٌد إفمعم زمـ فمٌد 

 (.5/068( )ضم٤م 2/65رزمف )ضم٣مسمؿ فمٌد إفمعم زمـ فمٌد 

 (.00/71إفمعم زمـ فمٌٝمد اهلل زمـ حمٚمد زمـ صٖمقان اجلٚمحل اظم٘مل )طمطفمٌد 

إٞمِم٣مري َمٛم٣مىمغم ٓ يت٣مزمع فمٙمٝمٜم٣م وٓ أصقل يمف (  إفمعم زمـ حمٚمد ايمت٣مصمر) وم٣مل ايمٔمٗمٝمقم: روى فمـ حيٝمك زمـ ؽمٔمٝمدفمٌد 

 (.3/478)يم٣ًمن

 . -هق إول –إفمعم زمـ حمٚمد فمـ حيٝمك فمٌد 

 (.2/68اهلل زمـ ومٝمس )ضم٣مسمؿ فمٌد إفمعم زمـ َمقؽمك زمـ فمٌد 

 (.678إفمعم زمـ َمقؽمك زمـ ٞمِمغم فمٛمف ؽم٣ممل )جمٜمقل ضم٣مل( )نمرزم٣مء/فمٌد 

 (.688/ 2( )ضم٣مسمؿ7/069)ضم٤م ايمرمحـ فمٌد إفمعم زمـ َمٝمٚمقن زمـ َمٜمران أزمق فمٌد 

 (.4/0687()ضم٣ٌمن8/318إفمعم زمـ ٞمٌٝمف زمـ وه٤م فمـ أزمٝمف )جمٜمقل احل٣مل()ضم٤م فمٌد 

 (.4/0689()ضم٣ٌمن44/332( )فم٣ًمىمر 7/65إفمعم زمـ هالل ايمًٙمٚمل)فمٛمف مج٣مفم٥م( )ضم٣مسمؿ فمٌد 

زمـ حيٝمك وازمـ ضمٌٝم٤م ٣من حيٝمك ىمإفمعم زمـ وه٤م زمـ فمعم أزمق وه٤م ايمٗمرؿمٌل) وم٣مل ازمـ همر : مل سم٘مـ يمف َمٔمرهم٥م زم٣محلدي٧م، وفمٌد 

 (.3/478يْمٔمٛم٣من فمٙمٝمف أؾمد ايمْمٔمـ ( )يم٣ًمن 

 (.3/479)يم٣ًمن  (وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿجمٜمقل )إفمعم ىمقدم صمٔمٖمل فمٛمف إزمراهٝمؿ فمٌد 

 (.8/365إول زمـ ضم٘مٝمؿ احلٙمٌل )ضم٤م فمٌد 

: مل اهلٝمثٚمل( )يمف َمٛم٣مىمغم ووم٣مل 651زمـ إؽمامفمٝمؾ اظمراد أزمق ٞمٔمٝمؿ اظمٌمي اظم٠مدب )ت (اهللفمٌد أو ازمـ )إول زمـ َمقؽمك فمٌد 

 (.016أفمرهمف( )ذيؾ

 (.380ايم٣ٌمري زمـ إزمراهٝمؿ: )فمٙمامء فمٌد 

 (.386ايم٣ٌمري: )فمٙمامء فمٌد ايم٣ٌمري زمـ إؽمح٣مق زمـ فمٌد 
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 (.43/00اظمٙمؽ ايمٔمٌز) جمٜمقل ضم٣مل ( )فم٣ًمىمر فمٌد ايم٣ٌمري زمـ فمٌد 

 (.319ٝمؿ ايمٕم٣مزي )َمٌم ايم٣ٌمومل زمـ إزمراهفمٌد 

( 356ايمٔمزيز أزمق زم٘مر اهلٚمذاين اظم٠مدب )ٓ زمٟمس زمف وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ( )تفمٌد ايم٘مريؿ زمـ فمٚمر زمـ فمٌد ايم٣ٌمومل زمـ أيب نم٣مٞمؿ فمٌد 

 (.00/90)طمط 

 (.43/4زمـ إزمراهٝمؿ ايمٌٕمدادي إزضمل )فم٣ًمىمر زمـ أمحد ايم٣ٌمومل فمٌد 

 (.00/89وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ( )طمط اهلل أزمق ؿمٝم٤م ايمرازي )صدوق فمٌد زمـ زمـ أمحد ايم٣ٌمومل فمٌد 

 (.43/3زمـ حمٚمد ايمْمرؽمقد )فم٣ًمىمر زمـ أمحد ايم٣ٌمومل فمٌد 

 (.43/5( )فم٣ًمىمر 3/479زمـ ه٥ٌم اهلل أزمق ضمًـ )ىمذزمف ازمـ ص٣مزمر ( )يم٣ًمن زمـ أمحد ايم٣ٌمومل فمٌد 

 (.43/7زمـ حيٝمك أزمق وم٣مؽمؿ ايمٌزار )فم٣ًمىمر زمـ أمحد ايم٣ٌمومل فمٌد 

 (.43/7ر) جمٜمقل ضم٣مل ( )فم٣ًمىمر ايم٣ٌمومل زمـ صم٣مَمع زمـ ضمًـ أزمق وم٣مؽمؿ ايمت٣مصمفمٌد 

 (.0099ايم٣ٌمومل زمـ فم٣مَمر زمـ زيد أزمق اظمجد اهلروي )خم٤م فمٌد 

 (.43/01ايم٘مريؿ زمـ ضمًكم أزمق حمٚمد ايمُم٣مهد )فم٣ًمىمر فمٌد ايم٣ٌمومل زمـ فمٌد 

 (.43/9اهلل زمـ حمٚمد ايمٙمخٚمل ايمٔمْم٣مر )فم٣ًمىمر فمٌد ايم٣ٌمومل زمـ فمٌد 

ىم٣من حيٖمظ، ويم٘مٛمف خيْمئ ويِمٝم٤م ووم٣مل ايمػموم٣مين هق فمٛمدي ؤمٝمػ،  ايم٣ٌمومل زمـ وم٣مٞمع أزمق ضمًكم احل٣مهمظ )وم٣مل ايمدارومْمٛملفمٌد 

ورأي٦م ايمٌٕمداديكم يقشمٗمقٞمف، ووم٣مل اخلْمٝم٤م: رأي٦م فم٣مَم٥م ؾمٝمقطمٛم٣م يقشمٗمقٞمف، وىم٣من َمـ أهؾ ايمٔمٙمؿ، وايمدراي٥م، وومد سمٕمغم دم آطمر 

( 00/88)طمط  (، ووم٣مل احل٣مهمظ: َمٔمروف زمًقء احلٖمظفمٚمره، واهتٚمف ازمـ ضمزم، ووم٣مل ازمـ همتحقن ونمغمه: يمف أوه٣مم ىمثغمة

 .(599)حتٖم٥م/ (3/479( )يم٣ًمن443)ؽمٜمؿ 

 (.00/91( )طمط 346أزمق وم٣مؽمؿ ايمْمح٣من )وشمٗمف اخلْمٝم٤م ( )ت زمـ أمحد ايم٣ٌمومل زمـ حمٚمد فمٌد 

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من ٞمٌٝماًل ضم٣مهمٓم٣ًم ذىمٝم٣مً 516ايم٣ٌمومل زمـ حمٚمد زمـ ؽمٔمٝمد زمـ أصٌغ إٞمِم٣مري أزمق زم٘مر إٞمديمز )تفمٌد 

 (.865)صف/  أدي٣ًٌم ؾم٣مفمرًا حمًٛم٣ًم..(

 (.66( هق ايمذي ومٌٙمف)همٜمرس/516ايم٣ٌمومل زمـ حمٚمد زمـ ؽمٔمٝمد زمـ زمري٣مل احلج٣مري أزمق زم٘مر إٞمديمز َمُمٜمقر )تفمٌد 

 (.43/01ايم٣ٌمومل ايمتٚمٝمٚمل )فم٣ًمىمر فمٌد ايم٣ٌمومل زمـ حمٚمد زمـ فمٌد 

 (.00/90( )طمط370ايم٣ٌمومل زمـ حمٚمد زمـ نم٣ميم٤م أزمق َمٛمِمقر اظمحت٤ًم ازمـ فمْم٣مر )صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ( )تفمٌد 
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 (.00/91( )صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ( )طمط 338ايم٣ٌمومل زمـ حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ ضمًـ أزمق َمٛمِمقر اهل٣مؾمٚمل )ت فمٌد 

 (.0097( )خم٤م 396ايم٣ٌمومل زمـ يقؽمػ زمـ فمقم أزمق سمراب اظمرانمل احل٣مهمظ )ت فمٌد 

 (.2/41ايمدائؿ )ضم٣مسمؿ فمٌد ايمٌديع زمـ فمٌد 

 (.2/46( )ضم٣مسمؿ 5/041)ضم٤مرب ايمٔمزة ايمدَمُمٗمل )جمٜمقل ضم٣مل( فمٌد اجل٣ٌمر أزمق فمٌد 

 (.7/045اجل٣ٌمر اخلقٓين )ضم٤م فمٌد 

 (.2/46( )ضم٣مسمؿ 7/045اجل٣ٌمر زمـ أيب ضم٣مزم )جمٜمقل ضم٣مل ( )ضم٤م فمٌد 

 .-دم ازمـ حمرزيٟميت  -ز فمٌد اجل٣ٌمر زمـ أيب روحيف فمـ أزمٝمف حمر

 (.563اجل٣ٌمر زمـ أيب فم٣مَمر ايمًجٙمٝمٛمل اخلثٔمٚمل )جمٜمقل ضم٣مل( )إرؾم٣مد/فمٌد 

 (.374زمـ مح٣مد زمـ زنم٥ٌم: )فمٙمامء زمـ أمحد اجل٣ٌمر فمٌد 

( )طمط 07/633اجل٣ٌمر أزمق ضمًـ آؽمؼمزم٣مذي اهلٚمداين )َمُمٜمقر وذىمر يمف اخلْمٝم٤م أطمْم٣مء ( )ؽمغمفمٌد زمـ زمـ أمحد اجل٣ٌمر فمٌد 

00/004.) 

 (.00/006( )طمط3/486زمـ فمٌٝمد اهلل ايمًٚم٣ًمر) سم٘مٙمؿ همٝمف ( )يم٣ًمن زمـ أمحد اجل٣ٌمر فمٌد 

 (.416( )نمرزم٣مء/409د زمـ ه٣مرون ايمًٚمرومٛمدي أزمق وم٣مؽمؿ ايمتٛمٝمز )تزمـ حمٚمزمـ أمحد اجل٣ٌمر فمٌد 

 (.8/307اجل٣ٌمر زمـ زمٗمٝم٥م زمـ وه٤م )ضم٤م فمٌد 

 (.3/484اجل٣ٌمر زمـ ضمج٣مج اخلراؽم٣مين )جمٜمقل وم٣ميمف إزدي ( )يم٣ًمن فمٌد 

 (.414( )نمرزم٣مء/680ني أزمق ضمٖمص)تايماجل٣ٌمر زمـ طم٣ميمد زمـ فمٚمران فمٌد 

 (.2/46( )ضم٣مسمؿ3/484( )يمف َمٛم٣مىمغم وم٣ميمف ايمٔمٗمٝمقم ( )يم٣ًمن662ٗمل ايمٗمرر )ت اجل٣ٌمر زمـ ؽمٔمٝمد زمـ ؽمٙمٝمامن اظم٣ًمضمفمٌد 

 (.0068أزمق ٞمٌم ازمـ أيب فمثامن ايمٌحغمي )خم٤مزمـ أمحد اجل٣ٌمر زمـ ؽمٔمٝمد زمـ حمٚمد فمٌد 

 (.564اجل٣ٌمر زمـ ؽمٙمٝمؿ ايمٖمقزي )إرؾم٣مد/فمٌد 

 (.790( )جمٜمقل ضم٣مل( )يقٞمس091اجل٣ٌمر زمـ ؽمٙمٝمامن ايمٝمحِمٌل أزمق ؽمٙمٝمامن اظمٌمي )تفمٌد 

 (.4/0694()ضم٣ٌمن2/44( )ضم٣مسمؿ00/000اجل٣ٌمر زمـ فم٣مصؿ أزمق ؿم٣ميم٤م ايمٛم٣ًمئل )وشمٗمف ازمـ َمٔمكم وايمدارومْمٛمل ( )طمط فمٌد 

( 02/056() شمٗم٥م َمٟمَمقن وم٣ميمف ايم٘مت٣ميب ( )ؽمغم423ايمِمٚمد زمـ إؽمامفمٝمؾ أزمق ه٣مؾمؿ ايمًٙمٚمل ايمدَمُمٗمل )ت فمٌد اجل٣ٌمر زمـ فمٌد 

 (.43/67)فم٣ًمىمر 
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 (.43/61( )فم٣ًمىمر0067( )روى فمٛمف مج٣مفم٥م ( )خم٤م328ؿ زمـ زمرزة ايمرازي، )ت اهلل زمـ إزمراهٝمفمٌد اجل٣ٌمر زمـ فمٌد 

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمـ 502زمـ أصٌغ ايمداطمؾ ايمٗمرر اظمرواين أزمق ؿم٣ميم٤م ايمٗمرؿمٌل )تزمـ أمحد اهلل فمٌد اجل٣ٌمر زمـ فمٌد 

 (.800أهؾ اظمٔمرهم٥م زم٣مٔداب وايمٙمٕم٥م وايمٔمرزمٝم٥م..( )صف/

ؽمٙمٝمامن زمـ ؽمٝمد إٞمِم٣مري أزمق حمٚمد إٞمديمز )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: أطمػمٞم٣م فمٛمف مج٣مفم٥م َمـ ؾمٝمقطمٛم٣م اهلل زمـ فمٌد اجل٣ٌمر زمـ فمٌد 

 (.801ووصٖمقه زم٣محلٖمظ واظمٔمرهم٥م وايمٛم٣ٌمه٥م( )صف/ 

 (.43/64ايمرضمٝمؿ اخلقٓين ايمداراين، ) َمُمٜمقر( )فم٣ًمىمرفمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اجل٣ٌمر زمـ فمٌد 

 ( 0069خم٤م اظمٙمؽ زمـ فمقم أزمق همّمؾ )فمٌد اجل٣ٌمر زمـ فمٌد 

 ( 0040ايمقه٣مب ايمده٣مت ) خم٤م فمٌد اجل٣ٌمر زمـ فمٌد 

 (.8/308اجل٣ٌمر ايمٔمْم٣مر )ضم٤م فمٌد اجل٣ٌمر زمـ فمالء زمـ فمٌد 

 (.0062( )خم٤م 356اجل٣ٌمر زمـ فمقم زمـ حمٚمد زمـ ضمً٘م٣من أزمق وم٣مؽمؿ إصؿ اإلؽمٖمرايئتٛمل )ت فمٌد 

 (.2/46( )ضم٣مسمؿ 3/483( )يم٣ًمن  وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿاجل٣ٌمر زمـ فمامرة إٞمِم٣مري )جمٜمقل فمٌد 

 (.3/483اجل٣ٌمر زمـ فمٚمر أزمق أمحد ايمٔمْم٣مردي )وم٣مل ايمٔمٗمٝمقم: دم ضمديثف وهؿ ىمثغم، ووم٣مل َمًٙمٚم٥م: ؤمٝمػ ( )يم٣ًمن فمٌد 

 (.819ري إٞمديمز اظم٣ميم٘مل أزمق فم٣ٌمس .. )صف/ٔمٌد اجل٣ٌمر زمـ نم٣ميم٤م ايمفمٌد 

 (.2/44)ضم٣مسمؿ  -اؽمؿ أزمٝمف حمٚمد يٟميت-( ؿوم٣ميمف أزمق ضم٣مسماجل٣ٌمر زمـ ىمثغم زمـ ؽمٛم٣من احلٛمٓمقم ايمرومل )ؾمٝمخ فمٌد 

 (.373اجل٣ٌمر زمـ َمػمون زمـ حمٚمد زمـ فمٚمرو: )فمٙمامء فمٌد 

 (.3/485َمـ رصم٣مل هذا اإلؽمٛم٣مد ( )يم٣ًمن  حي٥م )وم٣مل ايمٔمالئل: ٓ أفمرف أضمداً اجل٣ٌمر زمـ أيب روفمٌد اجل٣ٌمر زمـ حمرز زمـ فمٌد 

 (.0041أزمق حمٚمد اخلقري )خم٤م زمـ أمحد اجل٣ٌمر زمـ حمٚمد فمٌد 

 (.0065( )خم٤م334زمـ صمٔمٖمر، أزمق ضمًـ زمـ أيب ضم٣ًمن اظمزىمل)وشمٗمف ايمٖم٣مرد ( )تزمـ أمحد اجل٣ٌمر زمـ حمٚمد فمٌد 

 (.8/308( )ضم٤م468اجل٣ٌمر زمـ حمٚمد زمـ طمْم٣ميب) وم٣مل أزمق زم٘مر ايمٔم٣ميص: صمٙمٝمؾ وأشمٛمك فمٙمٝمف أزمق فمروزم٥م ( )ؽمٜمؿ فمٌد 

 (.07/657)وشمٗمف ايمًٚمٔم٣مين وايمذهٌل ( )ؽمغم( 306اهلل زمـ حمٚمد اجلراضمل اظمروزي )تفمٌد اجل٣ٌمر زمـ حمٚمد زمـ فمٌد 

 (.8/308( )ضم٤م 256اجل٣ٌمر زمـ حمٚمد زمـ فمٚمغم ايمٔمْم٣مردي ايمتٚمٝمٚمل، سمٗمدم دم ازمـ فمٚمر )ومط فمٌد 

ووم٣مل  هاحلٛمٓمقم، سمٗمدم َمٛمًقزم٣ًم إلم صمده) ص٣مضم٤م نمرائ٤م وم٣ميمف ازمـ َمٛمد ايمرومل ٛم٣من )أو ي٣ًمر(فمٌد اجل٣ٌمر زمـ حمٚمد زمـ ىمثغم زمـ ؽم

 (.3/485أزمق ضم٣مسمؿ : ؾمٝمخ ( )يم٣ًمن 
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(  ، ووم٣مل ايمذهٌل: ؤمٝمػ وٓ أفمرهمف، ووم٣مل احل٣مهمظ: ؤمٝمػ) ؤمٝمػ وم٣ميمف ايمدارومْمٛملفمـ ايمزهري اجل٣ٌمر زمـ َمًٙمؿفمٌد 

 .(211)حتٖم٥م/ (3/485)يم٣ًمن 

 (.8/307اجل٣ٌمر زمـ َمٓم٣مهر اجلُمٚمل )ضم٤م فمٌد 

 (.3/485اجل٣ٌمر زمـ َمٕمغمة )جمٜمقل وم٣ميمف ايمٔمٗمٝمقم، ووم٣مل ازمـ فمدي: يمٝمس زمٚمٔمروف ( )يم٣ًمن فمٌد 

 (.2/46اجل٣ٌمر زمـ َمٛمِمقر )ضم٣مسمؿ  فمٌد

 (.2/46اجل٣ٌمر زمـ َمقؽمك )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.3/482اجل٣ٌمر زمـ ٞم٣مهمع ايمّمٌل) ٓ ئمرف وم٣ميمف ايمذهٌل ( )يم٣ًمن فمٌد 

 (.4/0698()ضم٣ٌمن7/045اجل٣ٌمر زمـ ٞمٌٝمف زمـ وه٤م اظمدين)ضم٤م فمٌد 

 (.796( )يقٞمس084اجل٣ٌمر زمـ ٞمّمغم اظمرادي )تفمٌد 

 (.2/44ؿ اجل٣ٌمر زمـ واومد ايمدَمُمٗمل )ضم٣مسمفمٌد 

 (.3/482( )يم٣ًمن 2/44اجل٣ٌمر زمـ وه٤م ايم٘مردم ) َم٣م أفمرهمف وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم ( )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.052اهلل زمـ أيب داود )ؿمػميفمٌد اجل٣ٌمر زمـ حيٝمك ايمرَمقم فمٛمف فمٌد 

 (.3/482اجل٣ٌمر زمـ حيٝمك زمـ همّمؾ )يم٣ًمن فمٌد 

 (.2/44( )ضم٣مسمؿ 3/482اجلٙمٝمؾ ايمٖمٙمًْمٝمٛمل )يم٣ًمن فمٌد 

 (.3/482)جمٜمقل وم٣ميمف ازمـ فم٣ًمىمر ( )يم٣ًمن  -اظمري –اجلٙمٝمؾ اظمدين فمٌد 

 (.2/43اجلٙمٝمؾ زمـ سمقزم٥م ايمٔمٛمػمي )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.2/43اهلل إٞمِم٣مري أزمق ص٣ميما ايمِمٖم٣مر، روى فمٛمف أزمق ضم٣مسمؿ )ضم٣مسمؿفمٌد اجلٙمٝمؾ زمـ ضم٣مرث زمـ فمٌد 

 (.2/44اجلٙمٝمؾ زمـ محٝمد ايمٝمحِمٌل اظمٌمي )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.0618همتا ايمرازي )خم٤م ايمرمحـ زمـ َمٛمِمقر أزمق فمٌد اجلٙمٝمؾ زمـ فمٌد 

ايمٔمزيز زمـ حمٚمد إَمقي اظمٗمرئ أزمق ضمًـ ايمٗمرؿمٌل )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من فم٣مرهم٣ًم زم٣ميمٗمراءات وؿمرومٜم٣م فمٌد اجلٙمٝمؾ زمـ فمٌد 

( 562زمًامفمف وروايتف وَمٔمرهم٥م زمٟمؽمامء رصم٣ميمف وٞمٗمٙمتف..( )تٜم٣م ويمف َمُم٣مرىم٥م دم احلدي٧م وفمٛم٣مي٥م جمقدًا هل٣م و٣مزمْم٣ًم حلروهم

 (.869)صف/

 (.357ؾ زمـ َمذىمقر زمـ شم٣مزم٦م أزمق حمٚمد ايمًٔمدي )ٞمٝم٣ًمزمقر/اجلٙمٝمفمٌد 
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 (.3/487اهل٣مؾمٚمل )يم٣ًمن زمـ أمحد احلؼ فمٌد 

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من همٗمٝمٜم٣ًم ضم٣مهمٓم٣ًم 563احلؼ اخلزرصمل أزمق حمٚمد ايمٗمرؿمٌل )تفمٌد ايمرمحـ زمـ فمٌد زمـ زمـ أمحد احلؼ فمٌد 

 (.867يمٙمٚم٣ًمئؾ وومد ؽمٚمع ايمٛم٣مس َمٛمف زمٔمض َم٣م رواه( )صف/

ايمرمحـ زمـ فمْمٝم٥م اظمح٣مريب أزمق حمٚمد ايمٕمرٞم٣مؿمل )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من واؽمع اظمٔمرهم٥م ومقي إدب فمٌد زمـ نم٣ميم٤م زمـ  احلؼفمٌد 

 (.868( )صف/536َمتٖمٛمٛم٣ًم دم ايمٔمٙمقم أطمذ ايمٛم٣مس فمٛمف( )ت 

 (.08/410( )جمٜمقل ضم٣مل( )ؽمغم322احلؼ زمـ حمٚمد زمـ ه٣مرون أزمق حمٚمد ايمًٜمٚمل ايمِمٗمقم )ت فمٌد 

 (.03/566( )ؽمغم3/488حمٚمد زمـ ؽمالم أزمق فمثامن ايمِم٣مزمقين )ؤمٝمػ احلدي٧م وم٣ميمف َمًٙمٚم٥م( )يم٣ًمنزمـ زمـ أمحد ٘مؿ احلفمٌد 

فمٌد احل٘مؿ زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ ؽمالم أزمق فمثامن اظمٌمي َمقلم ايمِمددم )وم٣مل احل٣مهمظ: ىم٣من صدووم٣ًم ىمثغم احلدي٧م ضمًـ 

 (.٣ً3/489منإصقل، أدطمؾ فمٙمٝمف وراومف أضم٣مدي٧م ومل ي٘مـ ممـ يٚمٝمز ضمدي٧م ؾمٝمقطمف همحدث هب٣م( )يم

 (00/026( )ؽمغم2/42ضم٘مؿ زمـ أفمكم )ضم٣مسمؿفمٌد اهلل زمـ فمٌد ٘مؿ زمـ أفمكم اظمٌمي )جمٜمقل ضم٣مل( وهق ازمـ احلفمٌد 

 .(3/488)يم٣ًمن

 (.7/048احلٝم٘مؿ )ضم٤م فمٌد يٟميت دم  –٘مؿ زمـ صٜمٝم٤م احلفمٌد 

 .-احل٘مٝمؿفمٌد يٟميت دم  -اهلل زمـ أيب همروةفمٌد ٘مؿ زمـ احلفمٌد 

 سمٗمدم دم ازمـ أفمكم آٞمٖم٣مً. –ضم٘مؿ زمـ أفمكم اظمٌمي) جمٜمقل ضم٣مل ( فمٌد اهلل زمـ فمٌد ٘مؿ زمـ احلفمٌد 

 (.3/488اهلل فمـ ايمزهري )ؤمٝمػ وم٣ميمف ايمذهٌل ( ) يم٣ًمن فمٌد ٘مؿ زمـ احلفمٌد 

 (.5/42٘مؿ زمـ نمٝمالن ايمٗمٝمز )ضم٣مسمؿ احلفمٌد 

 (.3/489٘مؿ زمـ َمٝمنة اظمروزي فمـ ازمـ صمري٨م ونمغمه )ؤمٝمػ وم٣ميمف ايمٛم٣ًمئل وواهمٗمف ايمدارومْمٛمل ( )يم٣ًمن احلفمٌد 

 (.3/489٘مؿ فمـ ؽمٖمٝم٣من) ٓ ئمرف وم٣ميمف ايمذهٌل ( )يم٣ًمن احلفمٌد 

 (.2/42٘مؿ فمـ فم٣مئُم٥م )ضم٣مسمؿ احلفمٌد 

 ( 3/489( )يم٣ًمن  أفمرهمف ٙمؿ ) وم٣مل ازمـ َمٔمكم : ٓؽم زمـ ٘مؿ فمٛمف زم٘مراحلفمٌد 

 (.3/491احل٘مٝمؿ ايمٌٌمي )سُمرك وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل( )يم٣ًمن فمٌد 

 (.339ن اظمرادي: )فمٙمامء ايمٗم٣مهر زمـ ضمٝم٣مفمٌد احل٘مٝمؿ زمـ ضمٝم٣من زمـ فمٌد 

 (.2/45احل٘مٝمؿ زمـ ؽمٖمٝم٣من زمـ أيب ٞمٚمر أزمق ضمرب )ضم٣مسمؿ فمٌد 
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 (.2/45( )ضم٣مسمؿ 5/069احل٘مٝمؿ زمـ ؾمٔمٝم٤م )ضم٤م فمٌد 

 (.7/048( )ضم٤م 2/45احل٘مٝمؿ زمـ صٜمٝم٤م )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.792( )جمٜمقل ضم٣مل( )يقٞمس071ايمٔمزيز زمـ أيب هٛمٝمدة ايمِمغمدم أزمق رصم٣مء اظمٌمي )ت زمٔمد فمٌد احل٘مٝمؿ زمـ فمٌد 

( )وشمٗمف ازمـ َمٔمكم وأزمق ضم٣مسمؿ، ووم٣مل أزمق زرفم٥م: ٓ زمٟمس زمف ووم٣مل 052اهلل زمـ أيب همروة اظمدين )ت فمٌد احل٘مٝمؿ زمـ فمٌد 

ايمدارومْمٛمل: َمٗمؾ ئمتػم زمف، ووم٣مل ايمٔمٗمٝمقم: يروي فمـ فم٣ٌمس زمـ ؽمٜمؾ ٓ يت٣مزمع فمٙمٝمف وٓ ئمرف إٓ زم٣ميمقاومدي فمٛمف، ووم٣مل ايمٌزار: 

 (.٣ً3/489من ( )يم2/43َمُمٜمقر ص٣ميما احلدي٧م ( )ضم٣مسمؿ 

 (.2/43احل٘مٝمؿ زمـ همالن زمـ ئمعم )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.3/489يم٣ًمن ) –٘مؿ احلفمٌد سمٗمدم دم  –احل٘مٝمؿ زمـ َمٝمنة أزمق حيٝمك اظمروزي )ؤمٖمف ايمٛم٣ًمئل وايمدارومْمٛمل ( فمٌد 

 (.3/494( )يم٣ًمن 2/00( )ضم٣مسمؿ  وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿاحلٚمٝمد ايمًٗم٣مء اظمدائٛمل فمـ صم٣مزمر) جمٜمقل فمٌد 

 (.216)جمٜمقل أهم٣مده احل٣مهمظ( ويمٔمٙمف: ازمـ حيٝمك )حتٖم٥م/فمٌد احلٚمٝمد ايمْم٣مئل 

 (.76( )رومف/610احلٚمٝمد اظمٝمٚمقن )تفمٌد 

 (.2/8احلٚمٝمد زمـ إزمراهٝمؿ فمـ فمٚمر )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 احلٚمٝمد زمـ أيب أٞمس، هق: ازمـ فمٚمران.فمٌد 

 (.8/498احلٚمٝمد زمـ أيب صمٔمٖمر ايمٖمراء )ضم٤م فمٌد 

 .-يٟميت  –احلٚمٝمد زمـ أيب صمٔمٖمر، وهق ازمـ ىمٝم٣ًمن فمٌد 

 (.8/499(. )ضم٤م 2/06احلٚمٝمد زمـ أيب ضم٣مرث )ضم٣مسمؿ د فمٌ

 (.04/ 2( )ضم٣مسمؿ7/009احلٚمٝمد زمـ أيب رزم٣مح اظمقصقم ) جمٜمقل ضم٣مل ( )ضم٤م فمٌد 

 (.0/368احلٚمٝمد زمـ أيب رزمٝمٔم٥م فمـ أزمٝمف )دفم٣مء فمٌد 

 (.512، 307ايمرمحـ زمـ إؽمح٣مق اجلقهري: )فمٙمامء فمٌد زمـ زمـ أمحد احلٚمٝمد فمٌد 

 (.389زمـ ضمًـ زمـ فمٝمًك: )فمٙمامء  زمـ فمٝمًكزمـ أمحد احلٚمٝمد فمٌد 

 (.3/491احلٚمٝمد زمـ أَمٝم٥م )ٓ رء وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل ( )يم٣ًمن فمٌد 

 (.3/491احلٚمٝمد زمـ أٞمس )جمٜمقل وم٣ميمف ايمٔمٗمٝمقم ( )يم٣ًمن فمٌد 

 (.3/491احلٚمٝمد زمـ زمحر ايمٌٌمي) ينق احلدي٧م وم٣ميمف ازمـ ضم٣ٌمن ونمغمه ( )يم٣ًمن فمٌد 
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 (.2/00( )ضم٣مسمؿ 7/066ايمٕمٖم٣مر )ضم٤م فمٌد احلٚمٝمد زمـ ضمٌٝم٤م أزمق فمٌد 

 (.2/00( )ضم٣مسمؿ 3/490احلٚمٝمد زمـ محٝمد زمـ ؾمٖمل أزمق فمٚمر اهلٚمداين )جمٜمقل ضم٣مل ( )يم٣ًمن فمٌد 

 (.415احلٚمٝمد زمـ محٝمد زمـ صٜمٝم٤م َمقلم َمراد )نمرزم٣مء/فمٌد 

 (.0612احلٚمٝمد زمـ طم٣ميمد زمـ صدوم٥م زمٌمي ايمٌحراين )ذىمر فمٌد 

 (.0359داود ( )آصمري  اهلل ايمٌٌمي )وشمٗمف أزمقفمٌد احلٚمٝمد زمـ طمٙمػ ايمٔمٚمل أزمق فمٌد 

 (.7/061( )ضم٤م 2/06احلٚمٝمد زمـ ذىمقان )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.2/06احلٚمٝمد زمـ راهمع زمـ طمدي٨م إٞمِم٣مري احل٣مرشمل )روى فمٛمف ؾمٔم٥ٌم ( )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.2/06احلٚمٝمد زمـ راهمع ضمج٣مزي )روى فمٛمف مج٣مفم٥م ( )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.3/490احلٚمٝمد زمـ رزمٝمع ايمٝمامَمل )جمٜمقل وم٣ميمف ايمٔمٗمٝمقم ( )يم٣ًمن فمٌد 

 (.3/490)يم٣ًمن  (جمٜمقل وم٣ميمف ايمٔمٗمٝمقم) فمٌد احلٚمٝمد زمـ زيد ايمٔمٚمل

 (.2/04احلٚمٝمد زمـ زيد سم٣مزمٔمل وفمٛمف ايمزهري )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.2/03()ضم٣مسمؿ 3/496احلٚمٝمد زمـ هي ايمٕمٛمقي )وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: جمٜمقل، وؤمٖمف ايمدارومْمٛمل ( )يم٣ًمن فمٌد 

 (00/28()طمط 464اخلْمٝم٤م ( )ت ايمرمحـ ايمقراق ايمقاؽمْمل )وشمٗمف فمٌد احلٚمٝمد زمـ ؽمٙمامن أزمق فمٌد 

 (.2/04( )ضم٣مسمؿ3/496فمـ ؽم٣مرة )يم٣ًمن -آطمر –فمٌد احلٚمٝمد زمـ ؽمقار 

 (3/496ووم٣مل ازمـ َمٔمكم: يمٝمس زمًمء ( )يم٣ًمن ؤمٝمػ وم٣ميمف أزمق زرفم٥م ) إي٣مس زمـ َمٔم٣موي٥ماحلٚمٝمد زمـ ؽمقار فمـ فمٌد 

 .(2/04)ضم٣مسمؿ

 (.8/499احلٚمٝمد زمـ ؾمداد )ضم٤م فمٌد 

 (.8/310ايمٔمراومل )ضم٤م احلٚمٝمد زمـ ؾمٗمل زمـ أيب ضمغمان فمٌد 

 (.226احلٚمٝمد زمـ صٌٝما )ومط فمٌد 

 (.3/496( )يم٣ًمن 2/03( )ضم٣مسمؿ  وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿاحلٚمٝمد زمـ صٖمقان أزمق ايمًقار )جمٜمقل فمٌد 

 (.2/07( )ضم٣مسمؿ  وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿاحلٙمٝمؿ ايم٘مريزي )جمٜمقل ٓ يُمتٕمؾ زمف، فمٌد احلٚمٝمد زمـ فمٌد 

 (.2/02( )ضم٣مسمؿ 7/060)ضم٤م احلٚمٝمد اخلٛمٖمل) جمٜمقل ضم٣مل ( فمٌد احلٚمٝمد زمـ فمٌد 

 (.7/007ايمرمحـ زمـ أيب فمٚمرو اظمخزوَمل )ضم٤م فمٌد احلٚمٝمد زمـ فمٌد 
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 (.5/067ايمرمحـ زمـ أزهر ايمٗمرر )ضم٤م فمٌد احلٚمٝمد زمـ فمٌد 

 (.00/28( )طمط897ايمرمحـ زمـ ضمًكم أزمق ضمًكم ايمٛمٝم٣ًمزمقري )وم٣مل احل٣مىمؿ ىم٣من َمـ أهمراد زَم٣مٞمف ( )كفمٌد احلٚمٝمد زمـ فمٌد 

 (.0615ايمرمحـ زمـ ضمًكم احل٣مىمؿ ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ذىمر فمٌد احلٚمٝمد زمـ فمٌد 

 (.335( ) أشمٛمك فمٙمٝمف احل٣مىمؿ( )ٞمٝم٣ًمزمقر/457ايمرمحـ زمـ ضمًكم ايمٗم٣م  أزمق ضمًـ ايمٛمٝم٣ًمزمقري )تفمٌد احلٚمٝمد زمـ فمٌد 

 (.7/007ايمرمحـ زمـ زيد زمـ طمْم٣مب ايمٗمرر )ضم٤م فمٌد احلٚمٝمد زمـ فمٌد 

 (.2/02)ضم٣مسمؿ ( 7/008ايمرمحـ زمـ همروة ايمٔمجقم )ضم٤م فمٌد احلٚمٝمد زمـ فمٌد 

 (0045( )وشمٗمف ايمٖم٣مرد ( )خم٤م 321أزمق حمٚمد ايمٌجغمي ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ت زمـ أمحد ايمرمحـ زمـ حمٚمد فمٌد احلٚمٝمد زمـ فمٌد 

 (.08/434)ؽمغم 

 (. 00/24ايمٔمزيز أزمق طم٣مزم احلٛمٖمل زمٕمدادي زمٌمي )وشمٗمف اخلْمٝم٤م ( )طمط فمٌد احلٚمٝمد زمـ فمٌد 

 (.2/02اهلل ايمٔمٛمزي )ضم٣مسمؿ فمٌد احلٚمٝمد زمـ فمٌد 

 (.0049ايم٘مريؿ أزمق ايمػمىم٣مت ايمٗمُمغمي )خم٤م فمٌد اهلل زمـ فمٌد احلٚمٝمد زمـ ٌد فم

 (.2/03اهلل زمـ ىمثغم ايمداري اظم٘مل )جمٜمقل ضم٣مل ( )ضم٣مسمؿ فمٌد احلٚمٝمد زمـ فمٌد 

 (.0435اهلل زمـ حمٚمد زمـ ضمًكم )ص٣ميما أَمكم وم٣ميمف ايمٖم٣مرد ( )خم٤م فمٌد احلٚمٝمد زمـ فمٌد 

 (.2/05( )ضم٣مسمؿ 7/066ٜمقل ضم٣مل ( )ضم٤م اهلل زمـ َمًٙمؿ ايمٌٌمي )جمفمٌد احلٚمٝمد زمـ فمٌد 

 (.8/316اظمجٝمد )ضم٤م فمٌد ضم٘مؿ زمـ فمٌد احلٚمٝمد زمـ فمٌد 

 (.2/02( )ضم٣مسمؿ  وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿاحلٚمٝمد زمـ فمدي اجلٜمٛمل أزمق ؽمٛم٣من ايمدَمُمٗمل ) َم٣م أرى زمف زمٟمؽم٣ًم ص٣ميما احلدي٧م فمٌد 

 (.06/080( )ؽمغم 2/02ونمغمه ( )ضم٣مسمؿ  وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿاحلٚمٝمد زمـ فمِم٣مم اهلٚمداين اجلرصم٣مين )صدوق فمٌد 

 (.7/061( )ضم٤م 2/02احلٚمٝمد زمـ فمٗم٥ٌم زمـ ؿمٙمؼ زمـ فمقم )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.7/061احلٚمٝمد زمـ فمٚمران أزمق اجلقيري٥م اجلٔمٖمل )ضم٤م فمٌد 

 (.224احلٚمٝمد زمـ فمٚمران زمـ أيب أٞمس )ومط فمٌد 

 (.898احلٚمٝمد زمـ فمٝمش زمـ صمػم )ك فمٌد 

 (.2/07( )ضم٣مسمؿ  وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿاحلٚمٝمد زمـ نمزوان ايمٗمٝمز ايمٌٌمي) ؾمٝمخ فمٌد 

 (.5/062( )ضم٤م 3/496احلٚمٝمد زمـ ومداَم٥م )يم٣ًمن فمٌد 
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 (.2/07احلٚمٝمد زمـ ومرط ايمّمٌل )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.8/498احلٚمٝمد زمـ ىمثغم زمـ ؽم٣ممل ايمرزمٔمل )ضم٤م فمٌد 

 .(2/07( )ضم٣مسمؿ  وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿاحلٚمٝمد زمـ ىمٝم٣ًمن ايمٖمراء ىمقدم) ؾمٝمخ فمٌد 

 (.3/494احلٚمٝمد زمـ ىمٝم٣ًمن) جمٜمقل وم٣ميمف ايمٔمٗمٝمقم ( )يم٣ًمن فمٌد 

 (.565احلٚمٝمد زمـ حمٚمد ايمقراق ايمٌٌمي )جمٜمقل ضم٣مل( )إرؾم٣مد/فمٌد 

 (.0048اخلقاري أزمق فمقم )خم٤م زمـ أمحد احلٚمٝمد زمـ حمٚمد فمٌد 

َمًتٗمٝمٚم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م (  اهلل أزمق أمحد ايمًٚم٣ًمر، نمالم ازمـ درؽمتقيف) روى أضم٣مدي٧مفمٌد احلٚمٝمد زمـ حمٚمد زمـ ضمًكم زمـ فمٌد 

 (.27/ 00)طمط 

 (.0046اهلل زمـ إؽمامفمٝمؾ أزمق ٞمٌم ايمقافمظ )خم٤م فمٌد احلٚمٝمد زمـ حمٚمد زمـ فمٌد 

 (.0043أزمق حمٚمد اظمُمٜمدي )خم٤م زمـ أمحد احلٚمٝمد زمـ حمٚمد زمـ حمٚمد فمٌد 

 (.7/060( )ضم٤م 2/08احلٚمٝمد زمـ َم٣ًمهمع )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.0048( )خم٤م 697زمقري )ت احلٚمٝمد زمـ َمًٔمقد أزمق همّمؾ ايمروضم٣مين ايمٛمٝم٣ًمفمٌد 

 (.797احلٚمٝمد زمـ َمٔم٣من زمـ ؽمالَم٥م زمـ يقؽمػ أزمق ايمُمٜمؿ)جمٜمقل ضم٣مل( )يقٞمسفمٌد 

 (.3/494( )يم٣ًمن 2/08)ضم٣مسمؿ  (وم٣مل ازمـ فمدي: خي٣ميمػ دم ضمديثف )فمٌد احلٚمٝمد زمـ َمقؽمك اظمِمٝميص

 (.2/08اهلل زمٌمي )روى فمٛمف أزمق زرفم٥م ( )ضم٣مسمؿ فمٌد احلٚمٝمد زمـ َمقؽمك زمـ طمٙمػ ايمٔمٚمل أزمق فمٌد 

 (.2/08( )ضم٣مسمؿ 5/062احلٚمٝمد زمـ واصؾ ايم٣ٌمهقم أزمق واصؾ )روى فمٛمف مج٣مفم٥م ( )ضم٤م فمٌد 

 (.798( )فمٛمف مج٣مفم٥م( )يقٞمس600ويمٝمد زمـ َمٕمغمة زمـ ؽمٙمامن َمٌمي أزمق زيد )ت زمـ احلٚمٝمدفمٌد 

 (.2/08احلٚمٝمد زمـ وه٤م أزمق وه٤م )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.43/25احلٚمٝمد زمـ حيٝمك ايمدَمُمٗمل )فم٣ًمىمر فمٌد 

 (.0042( )خم٤م 379احلغمي أزمق ضمٛمٝمٖم٥م احل٣مىمؿ )ت زمـ أمحد زمـ حيٝمك احلٚمٝمد فمٌد 

 (.5/326احلٚمٝمد زمـ حيٝمك زمـ ؽمٔمد أزمق حيٝمك إٞم٣ٌمري ايم٘م٣مسم٤م )ؽمغم فمٌد 

 (.43/95احلٚمٝمد ايمْم٣مئل )فم٣ًمىمر فمٌد احلٚمٝمد زمـ حيٝمك زمـ فمٌد 

 (.3/494احلٚمٝمد زمـ حيٝمك) جمٜمقل وم٣ميمف ايمٔمٗمٝمقم ( )يم٣ًمن فمٌد 
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 (.2/08ٞمِم٣مري) روى فمٛمف مج٣مفم٥م ( )ضم٣مسمؿ احلٚمٝمد زمـ يزيد إفمٌد 

 (.009( )ضم٤م/2/08احلٚمٝمد زمـ يزيد احلزايب، أو احلزاَمل )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.3/494احلٚمٝمد زمـ يقؽمػ) جمٜمقيمف وم٣ميمف ايمٔمٗمٝمقم ( )يم٣ًمن فمٌد 

 (.3/494احلٚمٝمد فمـ أٞمس) جمٜمقل وم٣ميمف اجلقزوم٣مين ( )يم٣ًمن فمٌد 

 (.2/47 ( )ضم٣مسمؿ8/366اخل٣ميمؼ زمـ إزمراهٝمؿ زمـ ؿمٜمامن )ضم٤م فمٌد 

 (.8/366( )ضم٤م 899اخل٣ميمؼ زمـ أيب اظمخ٣مرق إٞمِم٣مري) جمٜمقل ضم٣مل ()ك /فمٌد 

 (.7/049اخل٣ميمؼ زمـ أيب ضم٣مزم )ضم٤م فمٌد 

 اهل٣مؾمٚمل.زمـ أمحد اخل٣ميمؼ زمـ أيب َمقؽمك: هق ازمـ فمٝمًك فمٌد 

 (.61/679( )ؽمغم 0605ايمٗم٣مرد زمـ حمٚمد أزمق همرج ايمٌٕمدادي )خم٤م فمٌد زمـ زمـ أمحد اخل٣ميمؼ فمٌد 

 (.61/397اخل٣ميمؼ زمـ أؽمد زمـ شم٣مزم٦م أزمق حمٚمد ايمدَمُمٗمل )ؽمغم فمٌد 

 (.88اخل٣ميمؼ زمـ أٞمج٤م احل٣مهمظ أزمق حمٚمد ايمٔمراومل ايمٛمُمتػمي )ضم٣مهمظ هم٣موؾ ذىمل وم٣ميمف أزمق ضمٖمص ايمْمٌٝم٤م( )دٞمٝمن صفمٌد 

 (.2/47اخل٣ميمؼ زمـ ضمٌٝم٤م ايمٌماف )وشمٗمف أزمق ضم٣مسمؿ وازمـ َمٔمكم ( )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.02/80( )ؽمغم00/073( )طمط452يمًٗمْمل ازمـ أيب روزم٣م) وشمٗمف اخلْمٝم٤م ( )ت اخل٣ميمؼ زمـ ضمًـ زمـ حمٚمد أزمق حمٚمد افمٌد 

 (.2/47اخل٣ميمؼ زمـ ضمٖمص )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.0603اخل٣ميمؼ زمـ زاهر زمـ ؿم٣مهر اظمًتٚمقم )خم٤م فمٌد 

اخل٣ميمؼ زمـ زيد زمـ واومد ايمدَمُمٗمل) وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: َمٛم٘مر احلدي٧م، ي٘مت٤م ضمديثف زضمٖم٣ًم، ووم٣مل ايمٛم٣ًمئل: يمٝمس زمثٗم٥م، ووم٣مل فمٌد 

 (.2/47(. )ضم٣مسمؿ 3/495ٞمٔمٝمؿ: ٓ رء( )يم٣ًمن  أزمق

 (.00/063ايم٘مريؿ زمـ يزيد أزمق ضمًـ ايمنطمز )طمط فمٌد اخل٣ميمؼ زمـ فمٌد 

 (.799( )يقٞمس091اهلل احلٚمغمي أزمق ؾمٖمل اظمٌمي )تفمٌد اخل٣ميمؼ زمـ فمٌد 

 (.8/364ي )ضم٤م ٔمٌد اهلل ايمفمٌد اخل٣ميمؼ زمـ فمٌد 

 (.43/011ايمقاضمد ايمدَمُمٗمل )فم٣ًمىمر فمٌد اخل٣ميمؼ زمـ فمٌد 
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( )وم٣مل ايمٖم٣مرد: َمُمٜمقر 315اخل٣ميمؼ زمـ إؽمح٣مق أزمق وم٣مؽمؿ اظم٠مذن ٞمٝم٣ًمزمقري طمرؽم٣مين إصؾ )تفمٌد اخل٣ميمؼ زمـ فمقم زمـ فمٌد 

( 9/83شمٗم٥م ىمثغم احلدي٧م وايمرواي٥م َم٣ٌمرك اإلؽمٛم٣مد ؽمديد ايمْمريٗم٥م آَمر زم٣مظمٔمروف ؾمديد دم ايمٛمٜمل فمـ اظمٛم٘مر( )سم٣مريخ اإلؽمالم

 (.29( )إحت٣مف/0088()خم٤م  4/379)ايمتدويـ دم أطم٣ٌمر ومزويـ

( 371ٔم٣ٌمد ايمٌٕمدادي )أشمٛمك فمٙمٝمف ايمًٚمٔم٣مين وايمذهٌل( )ت ايمزمـ حمٚمد اهل٣مؾمٚمل أزمق صمٔمٖمر زمـ أمحد اخل٣ميمؼ زمـ فمٝمًك فمٌد 

 (.08/532)ؽمغم 

فمقم زمـ همّمؾ : مل ي٘مـ َمقشمقوم٣ًم زمف، ووم٣مل احل٣مهمظ وٝم٣مء ايمديـ: سم٘مٙمٚمقا دم ؽمامفمف،  ؼ زمـ همغموز اجلقهري )وم٣مل احل٣مهمظاخل٣ميمفمٌد 

 (.3/495زمـ ٞمج٣مر: زمحرصمف( )يم٣ًمن ووم٣مل ا

 .-سمٗمدم -ايم٣ٌموملفمٌد اخل٣ميمؼ زمـ وم٣مٞمع: صقازمف: فمٌد 

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمـ أهؾ احلٖمظ 338)ت -ازمـ فمٗم٣مين -اهلل ايمٝمحِمٌل أزمق حمٚمدفمٌد اخل٣ميمؼ زمـ َمرزوق زمـ فمٌد 

 (.860وايمذىم٣مء َمٗمدَم٣ًم دم ايمٖمٗمٜم٣مء..( )صف/

 (.3/4929( )يم٣ًمن  اخل٣ميمؼ زمـ َمٛمذر )ٓ ئمرف وم٣ميمف ايمذهٌلفمٌد 

 (.43/016( )فم٣ًمىمر 223( )روى فمٛمف مج٣مفم٥م ( )ومط 632اخل٣ميمؼ زمـ َمٛمِمقر ايمٗمُمغمي ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ت فمٌد 

 (.8/365اخلٌغم )ضم٤م فمٌد 

 (.43/013ايمدائؿ زمـ ضمًكم زمـ فمٌٝمد اهلل اهلالرم )فم٣ًمىمر فمٌد 

 (.00/068ايمقه٣مب زمـ فمِم٣مم أزمق َمٔممم )طمط فمٌد ايمدائؿ زمـ فمٌد 

 ( 43/012ايمدائؿ زمـ حمًـ أزمق وم٣مؽمؿ ) فم٣ًمىمر فمٌد 

 (.830ايمدائؿ زمـ َمروان زمـ صمػم ايمٙمٕمقي اظمٗمرئ أزمق ايمٗم٣مؽمؿ...)صف/فمٌد 

 (.379ايمرؤوف زمـ أزما: )فمٙمامء فمٌد 

 (.42/093ايمرؤوف زمـ فمثامن )فم٣ًمىمر فمٌد 

 (.42/093ايمرؤوق زمـ أيب ؽمٔمد )فم٣ًمىمر فمٌد 

 (.2/33ايمرب ايمٌٌمي )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.2/33( )ضم٣مسمؿ  وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿيمدَمُمٗمل) ؾمٝمخ ايمرب ايمقوق افمٌد 

 (.43/003ايمرب زمـ محد ايمٖم٣ًمين أزمق ذر) جمٜمقل ضم٣مل ( )فم٣ًمىمر فمٌد 
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 (.2/33ايمرب زمـ ىمٛم٣مز ايمًٙمٚمل )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.42/066ايمرمحـ إفمٚمك )فم٣ًمىمر فمٌد 

 (.5/414( )ضم٣مسمؿ  وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿايمرمحـ إٞمِم٣مري فمـ ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وآيمف وؽمٙمؿ )صح٣ميب فمٌد 

 (.3/348ايمرمحـ إٞمِم٣مري فمـ صم٣ٌمرة )يم٣ًمن فمٌد 

 (.5/413ايمرمحـ احليَمل فمـ رصمؾ َمـ ايمِمح٣مزم٥م )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.3/348ايمرمحـ اخلراؽم٣مين أزمق ؽمٜمؾ )يم٣ًمن فمٌد 

 (.5/414)ضم٣مسمؿ  -همٜمق صح٣ميب –ايمرمحـ اخلْمٚمل ؽمٚمع ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وآيمف وؽمٙمؿ فمٌد 

 (.5/413)ضم٣مسمؿ ايمرمحـ ايمًدي فمـ أيب هريرة فمٌد 

 (.3/349ايمرمحـ ايمًدي فمـ داود زمـ أيب هٛمد )جمٜمقل وم٣ميمف ايمٔمٗمٝمقم ( )يم٣ًمن فمٌد 

 (.661ايمرمحـ ايمًٙمٚمل وهق حمٚمد زمـ ضمًكم . )إحت٣مف/فمٌد ايمرمحـ ايمًٙمٚمل فمـ ايمدارومْمٛمل صقازمف: أزمق فمٌد 

 (.3/348( )يم٣ًمن5/415( )ضم٣مسمؿ  وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿايمرمحـ ايمٔمِم٣مب فمـ أٞمس )جمٜمقل فمٌد 

 (.3/349ايمرمحـ ايمٔمْم٣مر )يم٣ًمن فمٌد 

 (.3/348ايمرمحـ ايمٗمٝمز فمـ ضمًـ )يم٣ًمن فمٌد 

 (.5/415( )ضم٣مسمؿ  وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿايمرمحـ اظمدين فمـ أيب هريرة )جمٜمقل فمٌد 

 (.6/362( )اإلص٣مزم٥م5/414)ضم٣مسمؿ -َمذىمقر دم ايمِمح٣مزم٥م –ايمرمحـ اظمزين فمـ ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وآيمف وؽمٙمؿ فمٌد 

 (.326ل: )فمٙمامء ايمرمحـ اظمٌمي ايمدٓفمٌد 

 (.5/415( )ضم٣مسمؿ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿايمرمحـ اظم٘مل فمٛمف ازمٛمف داودن )جمٜمقل فمٌد 

 (.288ايمػم ونمغمه )صف/فمٌد ايمرمحـ زمـ أزم٣من ايمٗمرؿمٌل أزمق زم٘مر فمٛمف ازمـ فمٌد 

 (.5/600ايمرمحـ زمـ إزمراهٝمؿ أزمق زممم اظمٛمٗمري ايم٘مقدم )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (01/416( أـمـ اؽمؿ صمده حمٚمد زمـ حيٝمك )طمط497خلْمٝم٤م( )ت ايمرمحـ زمـ إزمراهٝمؿ أزمق ضمًـ اظمزىمل )وشمٗمف افمٌد 

 (.02/397)ؽمغم

 (.3/497ايمرمحـ زمـ إزمراهٝمؿ أزمق ؽمقيد اظمٛمٗمري )جمٜمقل وم٣ميمف إزدي ( )يم٣ًمن فمٌد 
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ايمرمحـ زمـ إزمراهٝمؿ ايمراؽمٌل )اهتٚمف ايمذهٌل، ووم٣مل ايمدارومْمٛمل: ؤمٝمػ، ووم٣مل أزمق ٞمٔمٝمؿ: همٝمف ؤمػ ويمكم، ووم٣مل اخلْمٝم٤م: فمٌد 

 .(214)حتٖم٥م/ (01/455( )طمط  3/497()يم٣ًمن  ، ووم٣مل احل٣مهمظ: أضمد ايمُّمٔمٖم٣مءَم٣ميمؽ ضمديث٣ًم َمٛم٘مراً روى فمـ 

 (.0005ايمرمحـ زمـ إزمراهٝمؿ ايمْمٙمٗمل اإلؽمؼمازم٣مذي ايمٌٗم٣مل )صمر فمٌد 

 (.0058ايمرمحـ زمـ إزمراهٝمؿ ايمٖم٣مرومل )ذىمر فمٌد 

 (.5/600ايمرمحـ زمـ إزمراهٝمؿ ايمٗم٣مري، هق ايمٗم٣ميص )ضم٣مسمؿ فمٌد 

راهٝمؿ ايمٗم٣مص) ؤمٖمف ايمدارومْمٛمل، ووم٣مل ايمٛم٣ًمئل: يمٝمس زم٣ميمٗمقي، ووم٣مل أمحد: يمٝمس زمف زمٟمس، وومٝمؾ وشمٗمف ايمرمحـ زمـ إزمفمٌد 

ايمٌخ٣مري، ووشمٗمف ازمـ َمٔمكم دم رواي٥م، ووم٣مل أزمق زرفم٥م: ٓ زمٟمس زمٟمضم٣مديثف َمًتٗمٝمٚم٥م، ووم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: يمٝمس زم٣ميمٗمقي روى ضمديث٣ًم 

، ووم٣مل احل٣مهمظ: ايم٣ًمصمل وايمٔمٗمٝمقم وازمـ صم٣مرود دم ايمّمٔمٖم٣مء َمٛم٘مر فمـ ايمٔمالء، ووم٣مل أزمق داود: هق فمٛمدي َمٛم٘مر احلدي٧م، وذىمر 

 .(213)حتٖم٥م/ (3/492( )يم٣ًمن خمتٙمػ همٝمف

 (.2ايمرمحـ زمـ إزمراهٝمؿ ايمٛمْمروين )َمٌم فمٌد 

 (.009ايمرمحـ زمـ إزمراهٝمؿ زمـ محدويف أزمق ؽمٔمٝمد ايمٛمٝم٣ًمزمقري اظمٗمرئ) جمٜمقل ضم٣مل ( )ك /فمٌد 

( 3/497ب ) وم٣مل ازمـ َمردويف: ىم٣من حيٖمظ ويذاىمر ويٕمٙمط ( )يم٣ًمن ايمرمحـ زمـ إزمراهٝمؿ زمـ زىمري٣م أزمق َمًٙمؿ ايميافمٌد 

 (.0051)ذىمر

 (.43/020ايمرمحـ زمـ إزمراهٝمؿ زمـ زي٣مد احلراين )فم٣ًمىمر فمٌد 

 ( 0029ت٤م ايم٘مثغم وم٣ميمف ٞمٔمٝمؿ ( )ذىمر ؿ زمـ ؽمٔمٝمد زمـ َمًٙمؿ آصٌٜم٣مين ) ىمايمرمحـ زمـ إزمراهٝمفمٌد 

 (.811( )يقٞمس636ضمٝمؿ( )ىم٣من حيٖمظ احلدي٧م وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( )تايمرمحـ زمـ إزمراهٝمؿ زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ زمرد ايمتجٝمٌل )دفمٌد 

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من دم نم٣مي٥م ايمتجقيد 343اهلل زمـ َمقؽمك ايمٕم٣مهمٗمل أزمق وم٣مؽمؿ اإلؾمٌٝمقم )تفمٌد ايمرمحـ زمـ إزمراهٝمؿ زمـ فمٌد 

 (.716يمٙمتالوة ضم٣مهمٓم٣مً يمٙمٗمراءات...( )صف/

 (.06/447( )ؽمغم 654ي )جمٜمقل ضم٣مل ( )ت ايمرمحـ زمـ إزمراهٝمؿ زمـ فمٝمًك زمـ ٞمذير أزمق زيد إَمقفمٌد 

 (.715( )صف/348)ت -ازمـ ذدم -ايمرمحـ زمـ إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد ايمٗمرؿمٌلفمٌد 

 (.060ايمرمحـ زمـ إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ زمدر )َمٌم فمٌد 

 (.7/82ايمرمحـ زمـ إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ ضم٣مؿم٤م )ضم٤م فمٌد 
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)وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من هم٣مواًل ٞم٣مؽم٘م٣مً صدووم٣ًم َمـ زمٝم٦م فمٙمؿ  (330ايمرمحـ زمـ إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ فمقن اهلل ايمٗمرؿمٌل )تفمٌد 

 (.717وذف..( )صف/

 (.01/416( )طمط491ايمرمحـ زمـ إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ حيٝمك زمـ ؽمختقيف أزمق ضمًـ ايمٛمٝم٣ًمزمقري )وشمٗمف اخلْمٝم٤م ( )ت فمٌد 

 (.320ايمرمحـ زمـ إزمراهٝمؿ زمـ يقؽمػ زمـ رَمّم٣من: )فمٙمامء فمٌد 

 (.43/076زمـ ؽمٔمد )فم٣ًمىمر ايمرمحـ زمـ إزمراهٝمؿ فمـ يمٝم٧م فمٌد 

 .-يٛمٓمر–فمٌد ايمرمحـ زمـ أيب إؽمح٣مق ايم٘م٣مسم٤م 

 (.0136ايمرمحـ زمـ أيب إؽمح٣مق زمـ أيب ٞمٌم ايمًٗم٣م )خم٤م فمٌد 

 (.843( )يقٞمس8/481( )ضم٤م 043ايمرمحـ زمـ أيب ايمٕمٚمر ايمًٜمٚمل َمقٓهؿ  أزمق زيد اظمٜمري)فمٛمف مج٣مفم٥م( )تفمٌد 

 (.0145 ايمرمحـ زمـ أيب ايمٖمقارس أزمق ص٣ميما ايمتٚمٝمٚمل )خم٤مفمٌد 

 (.7/96ايمرمحـ زمـ أيب اظمٙمٝما اهلذرم )ضم٤مفمٌد 

ايمرمحـ زمـ أيب أَمٝم٥م اظم٘مل) ووم٣مل ايمٔمٗمٝمقم: ىمقدم ٓ يٗمٝمؿ احلدي٧م ودم ضمديثف وهؿ، ووم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: ؾمٝمخ ٓ ئمرف ( فمٌد 

 (.5/603( )ضم٣مسمؿ 3/311)يم٣ًمن

 (.7/23ايمرمحـ زمـ ضم٣مرث زمـ هُم٣مم )ضم٤م فمٌد ايمرمحـ زمـ أيب زم٘مر زمـ فمٌد 

 (.5/97( )ضم٤م 43/621ايمرمحـ زمـ أيب شمقر )فم٣ًمىمر فمٌد 

 (.930ايمرمحـ زمـ أيب صمٔمٖمر اظمٌمي ايمديامؿمل)وشمٗمف ايمٔمجقم( )فم٨مفمٌد 

 زمـ إزمراهٝمؿ.زمـ أمحد ايمرمحـ زمـ أيب ضم٣مَمد اظمٗمرئ: هق افمٌد 

 (.43/417ايمرمحـ زمـ أيب ضمًـ زمـ إزمراهٝمؿ أزمق حمٚمد ايمداراين ايم٘مٛم٣مين )فم٣ًمىمر فمٌد 

 (.4/0411 زمـ ضم٣مرث زمـ فم٣مَمر ايمٗمرر ايمٛمقهمقم اظم٘مل )ضم٣ٌمن ايمرمحـ زمـ أيب ضمًكمفمٌد 

 (.43/464ايمرمحـ زمـ أيب ضمقؾم٤م ايمٌٌمي )فم٣ًمىمر فمٌد 

 (.5/647ايمرمحـ زمـ أيب ززمغم احليَمل )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.515ايمرمحـ زمـ أيب زَمٔم٥م اظم٠مذن: )فمٙمامء فمٌد 

 (.5/642ايمرمحـ زمـ أيب زيد فمـ فمٚمران )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.4/0413()ضم٣ٌمن5/648اجلٔمٖمل ايم٘مقدم )صح٣ميب ( )ضم٣مسمؿ  ايمرمحـ زمـ أيب ؽمػمةفمٌد 
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ايمرمحـ زمـ أيب هح وم٣مل ازمـ فم٣ًمىمر: أدرك ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وآيمف وؽمٙمؿ وؾمٜمد همتا دَمُمؼ )فم٣ًمىمر فمٌد 

 (.6/311(.)اإلص٣مزم٥م 43/484

 (.7/73ايمرمحـ زمـ أيب ؽمٔمٝمد زمـ أيب زمردة )ضم٤م فمٌد 

)ضم٤م  (3/300( )يم٣ًمن 5/636ق َمرارة اجلٚمحل  )جمٜمقل ضم٣مل ( )ضم٣مسمؿ ايمرمحـ زمـ أيب ؽمٖمٝم٣من زمـ ضمقيْم٤م ايمٗمرر أزمفمٌد 

 .(202)حتٖم٥م/ (7/25

 (.5/632( )ضم٣مسمؿ 7/85ايمرمحـ زمـ أيب صٜم٣ٌمء ايمٌٌمي )ضم٤م فمٌد 

 (.5/632ايمرمحـ زمـ أيب وح٣مك )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.765٘مقال )صف/( وىم٣من َم٘مثرًا َمـ أداب. وم٣ميمف ازمـ زمُم371ايمرمحـ زمـ أيب ؿمٝم٤م اظمري أزمق وم٣مؽمؿ إٞمديمز )تفمٌد 

 (.5/674( )ضم٣مسمؿ 5/014ايمرمحـ زمـ أيب فم٣مئُم٥م احليَمل )ضم٤م فمٌد 

 (.7/75ايمرمحـ زمـ أيب فم٣مصؿ ايمدآين )ضم٤م فمٌد 

 (.0151ايمرمحـ أزمق فم٣ٌمس احل٣مصمل )خم٤م فمٌد ايمرمحـ زمـ أيب فمٌد 

 (.5/657رب ايمزاهد )ضم٣مسمؿ ايمفمٌد اهلل ايمثٗمٖمل أزمق فمٌد ايمرمحـ زمـ أيب فمٌد 

 (.5/674 فمٗمٝمؾ ايمثٗمٖمل )صح٣ميب ( )ضم٣مسمؿ ايمرمحـ زمـ أيبفمٌد 

 فمٌد ايمرمحـ زمـ أيب فمٚمرو ايمٔمامري: هق ازمـ أمحد زمـ إؽمح٣مق.

 ايمرمحـ زمـ أيب ومت٣مدة، اؽمؿ أزمٝمف: ضم٣مرث زمـ رزمٔمل .فمٌد 

 (.3/631ايمرمحـ زمـ أيب ومٝمس فمـ ازمـ رهم٣مفم٥م )ٓ يت٣مزمع فمعم ضمديثف وم٣ميمف ايمٌخ٣مري ( )يم٣ًمن فمٌد 

 (.45/453)فم٣ًمىمر ايمرمحـ زمـ أيب ىمٌغمة ايمٔمٛمز فمٌد 

 (.3/360( )يم٣ًمن هايمرمحـ فمـ أزمٝمف فمـ صمده )وم٣مل ايمٔمالئل: ٓ أفمرهمف وٓ أزم٣مفمٌد ايمرمحـ زمـ أيب َم٣ميمؽ زمـ فمٌد 

 (.3/341ايمرمحـ زمـ أيب َمًٙمؿ فمـ فمْمٝم٥م ايمٔمقدم )وم٣مل ايمذهٌل: ؤمٖمف زمٔمض احلٖم٣مظ ( )يم٣ًمن فمٌد 

 (.0142ايمرمحـ زمـ أيب ٞمٌم زمـ أيب ضم٣مسمؿ )خم٤م فمٌد 

 (.5/695زمـ أيب ٞمٌم زمـ فمٚمرو )ضم٣مسمؿ ايمرمحـ فمٌد 

 (.42/44ايمرمحـ زمـ أيب هريرة ايمدود )فم٣ًمىمر فمٌد 

 (.468ايمرمحـ زمـ أيب هٛمد إصٌحل ضم٘مٝمؿ إٞمديمس )نمرزم٣مء/فمٌد 
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 .-سمٗمدم –ايمرمحـ زمـ أيب واصؾ، وهق: ازمـ أيب ززمغم فمٌد 

٣ٌَّمن -إٞمديمز أزمق زيدزمـ أمحد ايمرمحـ فمٌد  غم وايمٖمّمؾ وايمتقاوع..( اخلل: ىم٣من َمـ أهؾ ( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقا566)ت -ازمـ صم

 (.750)صف/

 (.0048اجلرواين )ذىمر زمـ أمحد ايمرمحـ فمٌد 

 (.0147اجلِم٣مص )خم٤م زمـ أمحد ايمرمحـ فمٌد 

 (.43/020احلٚميص )فم٣ًمىمر زمـ أمحد ايمرمحـ فمٌد 

 (.3/635( )أصٌٜم٣من 0025ايمْمػمي أزمق أمحد )ذىمرزمـ أمحد ايمرمحـ فمٌد 

وم٣مل اخلْمٝم٤م: ضمدشمٛمل أزمق فمٚمرو اظمروزي: أن أهؾ ومزويـ ىم٣مٞمقا يّمٔمٖمقن روايتف ) أزمق ايمٗم٣مؽمؿ ايمٗمزويٛملزمـ أمحد ايمرمحـ فمٌد 

 (.3/498( )يم٣ًمن 304( )ت فمـ أيب احلًـ ايمٗمْم٣من، وم٣مل احل٣مهمظ: وومد روى فمـ نمغمه أضم٣مدي٧م َمًتٗمٝمٚم٥م إن ؾم٣مء اهلل

 (.3/498)يم٣ًمن اظمقصقم )اهتٚمف ايمدارومْمٛمل وصمّٜمٙمف ايمذهٌل واهتٚمف ( زمـ أمحد ايمرمحـ فمٌد 

 (.08/436( )ؽمغم 387ايمقاضمدي أزمق وم٣مؽمؿ )فمٛمف مج٣مفم٥م/ ووم٣مل ايمذهٌل: ىم٣من شمٗم٥م ص٣مدوم٣ًم( )ت زمـ أمحد ايمرمحـ فمٌد 

 (.01/414)طمط  (جمٜمقل ضم٣مل)( 304زمـ إزمراهٝمؿ أزمق وم٣مؽمؿ اخل٣ٌمز ايمِمقدم )ت زمـ أمحد ايمرمحـ فمٌد 

 (.71ؾمٝمخ يمٙمٌٝمٜمٗمل )إحت٣مف/زمـ إزمراهٝمؿ اظمٗمرئ أزمق حمٚمد ص٣مضم٤م إصؿ زمـ أمحد ايمرمحـ فمٌد 

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: َمـ أهم٣موؾ 317ايمرمحـ اظمٔم٣مهمري أزمق َمْمرف إٞمديمز )تفمٌد زمـ أيب َمْمرف زمـ زمـ أمحد ايمرمحـ فمٌد 

 (.282ايمرصم٣مل أورم ايمٛم٣ٌمه٥م، وىم٣من إنمٙم٤م فمٙمٝمف إدب وايمرواي٥م..( )صف/

 (.0047( )ذىمر4/530 زمـ أيب حيٝمك أزمق ص٣ميما إفمرج ايمزهري )أصٌٜم٣منزمـ أمحد ايمرمحـ فمٌد 

 (.263( )ذىمره ازمـ ايمًٚمٔم٣مين وىم٣من ضم٣مهمٓم٣ًم( )حتٖم٥م/493فمٌد ايمرمحـ زمـ أمحد زمـ إؽمح٣مق ايمٔمامري )ت

( )ووم٣مل ازمـ ضمٝم٣من: ىم٣من َمـ أهؾ آؽمتٗم٣مَم٥م وايمٔمدايم٥م 369زمـ أؾم٨م ايمٗمرؿمٌل أزمق زيد فمٛمف ازمـ فمت٣مب )تزمـ أمحد ايمرمحـ فمٌد 

 (.711وىم٣من ومٙمٝمؾ ايمٔمٙمؿ..( )صف/

 (.277ايمرمحـ زمـ يقؽمػ ايمرهم٣م )صف/فمٌد زمـ أصٌغ زمـ حمٚمد ايمٗمرؿمٌل أزمق َمْمرف فمٛمف زمـ أمحد ايمرمحـ فمٌد 

 (.0025( )ذىمر 362( )ٞمٝم٣ًمزمقر/473زمـ صمٔمٖمر أزمق وم٣مؽمؿ ايمٗم٣ميص ايمٛمٝم٣ًمزمقري ايمُمٝم٣ٌمين)ت زمـ أمحد ايمرمحـ فمٌد 

 (.0103زمـ ضمًـ ايمرازي أزمق همّمؾ ايمٔمجقم )وشمٗمف ايمٖم٣مرد ( )خم٤م زمـ أمحد ايمرمحـ فمٌد 
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فمٌد زمـ ضمًـ زمـ زمٛمدار ايمٔمجقم أزمق همّمؾ ايمرازي اظم٘مل )اإلَم٣مم ايمٗمدوة ؾمٝمخ اإلؽمالم وم٣ميمف ايمذهٌل. ووم٣مل زمـ أمحد ايمرمحـ فمٌد 

 (.08/045( )ؽمغم 353ايمٕم٣مهمر احل٣مهمظ: ىم٣من شمٗم٥م صمقآً إَم٣مم دم ايمٗمراءات...( )ت 

 (.43/061زمـ ضمًكم أزمق حمٚمد ايمٛمٝم٣ًمزمقري )فم٣ًمىمر زمـ أمحد ايمرمحـ فمٌد 

 (.473( )فمٙمامء 315زمـ ضم٘مٝمؿ أزمق حمٚمد )ت ـ أمحد زمايمرمحـ فمٌد 

 (.305( )ٞمٝم٣ًمزمقر/0023( )ذىمر 439زمـ محدويف أزمق أؽمٝمد ايمٛمٝم٣ًمزمقري )أو أزمق ؽمٔمٝمد( اظم٠مذن )تزمـ أمحد ايمرمحـ فمٌد 

( )وم٣مل احلٚمٝمدي: ىم٣من إَم٣مَم٣ًم خمت٣مرًا ومقي ٞمٓمر ذىمل 315)ت -ازمـ ضمقات -زمـ طمٙمػ ايمْمٙمٝمْمقم أزمق أمحدزمـ أمحد ايمرمحـ فمٌد 

 (.706يمذهـ هيع اجلقاب ويمف سمقايمٝمػ..( )صف/ا

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من واؽمع اظمٔمرهم٥م ىم٣مَمؾ إدوات 535زمـ طمٙمػ زمـ رو٣م اظمٗمرئ أزمق وم٣مؽمؿ )تزمـ أمحد ايمرمحـ فمٌد 

 (.753ىمثغم ايمرواي٥م..( )صف/

 (.0168زمـ طمغم أزمق وم٣مؽمؿ ايمِمقدم )خم٤م زمـ أمحد ايمرمحـ فمٌد 

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من ٞمٌٝماًل همِمٝمح٣ًم، وىم٣من ُيًٚمع 339)ت -ازمـ زاه٣م -ايمْمٙمٝمْمقم أزمق حمٚمدزمـ زىمري٣م زمـ أمحد ايمرمحـ فمٌد 

 (.704فمٙمٝمف دم دراه دم آطمر فمٚمره..( )صف/

)وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من أضمد احلٖم٣مظ يمٙمٚم٣ًمئؾ...(  -زمـ فَمَج٤ما-زمـ ؽمٔمٝمد ايمٌ٘مري ايمٗمرؿمٌل أزمق اظمْمرفزمـ أمحد ايمرمحـ فمٌد 

 (.283( )صف/313)ت

 (.01/692( )طمط459زمـ ؽمٔمٝمد زمـ ضمًـ أزمق زم٘مر إٞمامؿمل )شمٗم٥م ضم٣مهمظ وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ( )ت زمـ أمحد ايمرمحـ فمٌد 

 (.07/374زمـ ؽمٔمٝمد زمـ فمزؽمٝم٥م ايمٗمرؿمٌل )ؽمغم زمـ أمحد ايمرمحـ فمٌد 

 (.298)صف/ (أشمٛمك فمٙمٝمف ازمـ فمت٣مب وفمّٓمٚمف..)زمـ ؽمٔمٝمد زمـ حمٚمد ايمٗمرؿمٌل زمـ أمحد ايمرمحـ فمٌد 

 (.0152امن ايمٛمٝم٣ًمزمقري )خم٤م زمـ ؽمٙمزمـ أمحد ايمرمحـ فمٌد 

( ىم٣من دم فمداد اظمُم٣موريـ زمٗمرؿم٥ٌم وأطمذ ايمٛم٣مس فمٛمف ىمت٣مب 333زمـ فم٣ميص ايمٗمرؿمٌل ازمـ َمْمقرة )تزمـ أمحد ايمرمحـ فمٌد 

 (.819ايممموط ٓزمـ فمْم٣مر )صف/

 (.397زمـ فم٣ٌمس إمخٝمٚمل: )فمٙمامء زمـ أمحد ايمرمحـ فمٌد 

 (.07/218)سم٘مٙمٚمقا دم ؽمامفمف وم٣ميمف ازمـ َمٛمده ( )ؽمغمايمرمحـ اهلٚمذاين ايمذىمقاين فمٌد زمـ زمـ أمحد ايمرمحـ فمٌد 
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( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمـ أهؾ ايمٔمٛم٣مي٥م 377ايمرمحـ زمـ فم٣ميص ايمٖمٜمٚمل أزمق زيد ايمٗمرؿمٌل )تفمٌد زمـ زمـ أمحد ايمرمحـ فمٌد 

 (.740زم٣مٔداب..( )صف/

يمٔمٙمؿ َمٗمدَم٣ًم دم ايمٖمٜمؿ ضم٣مهمٓم٣مً ذىمٝم٣ًم ايمْمٙمٝمْمقم )ىم٣من َمـ أهؾ ا -ازمـ َمُّم٣مط -اهلل ايمتجٝمٌل أزمق ضمًـ فمٌد زمـ زمـ أمحد ايمرمحـ فمٌد 

 (.731( )صف/511يمٕمقي٣ًم َمتٝمٗمٓم٣ًم...( )ت 

 (.810( )يقٞمس698اهلل زمـ أيب ايمٕمٚمر أزمق زيد )تفمٌد زمـ زمـ أمحد ايمرمحـ فمٌد 

( 4/557) أصٌٜم٣من0067اهلل زمـ همّمؾ ايمقٓدي أزمق زممم )جمٜمقل ضم٣مل ( )ذىمر فمٌد زمـ زمـ أمحد ايمرمحـ فمٌد 

 (.43/060)فم٣ًمىمر

اهلل اخلتقم ايمٌٕمدادي )شمٗم٥م ضم٣مهمظ وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ووم٣مل ايمدارومْمٛمل: ىم٣من يذاىمر فمٌد اهلل زمـ حمٚمد أزمق فمٌد زمـ زمـ أمحد ايمرمحـ فمٌد 

ويِمٛمػ ويتٔم٣مؿمك احلٖمظ، ووم٣مل ايمتٛمقطمل: ىم٣من َمُمٜمقرًا زم٣محلٖمظ، ووم٣مل ايمذهٌل: احل٣مهمظ ايم٣ٌمرع ايمثٗم٥م، ووم٣مل ازمـ ىمثغم: ىم٣من شمٗم٥م 

 (.602ديمٝمؾ/( )ايم01/691شمٌت٣ًم ضم٣مهمٓم٣ًم...( )طمط 

 (.999اهلل زمـ حمٚمد أزمق حمٚمد اظمحٖمقـمل ) وشمٗمف ايمٖم٣مرد ( )خم٤م فمٌد زمـ زمـ أمحد ايمرمحـ فمٌد 

( 01/638( )طمط01/086( )ؽمغم5/603زمـ فمْمٝم٥م ايمٔمٛمز أزمق ؽمٙمٝمامن ايمدارين )َمُمٜمقر ( )ضم٣مسمؿ زمـ أمحد ايمرمحـ فمٌد 

 (.43/066)فم٣ًمىمر

 (.43/057ٚمل )فم٣ًمىمرزمـ فمقم زمـ ص٣مزمر أزمق حمٚمد ايمًٙمزمـ أمحد ايمرمحـ فمٌد 

 (.0139زمـ فمٙمٝمؽ أزمق ؿم٣مهر ايم٣ًموي )خم٤م زمـ أمحد ايمرمحـ فمٌد 

 (.07/585( )جمٜمقل ضم٣مل ( )ؽمغم341زمـ فمٚمر أزمق ؽمٔمد إصٌٜم٣مين ايمِمٖم٣مر )ت زمـ أمحد ايمرمحـ فمٌد 

 (.43/058زمـ فمٚمران أزمق وم٣مؽمؿ ايمديٛمقري )روى فمٛمف مج٣مفم٥م( )فم٣ًمىمر زمـ أمحد ايمرمحـ فمٌد 

 (.01/411ـ حمٚمد أزمق فمقم ايمً٘مري )طمط زمزمـ أمحد ايمرمحـ فمٌد 

 (.0115زمـ حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ أزمق وم٣مؽمؿ اجلقري )وشمٗمف ايمٖم٣مرد( )خم٤م زمـ أمحد ايمرمحـ فمٌد 

 (.0136زمـ حمٚمد زمـ أيب ٞمٌم ايمًٗم٣م )خم٤م زمـ أمحد ايمرمحـ فمٌد 

ايمٗمدوة َمًٛمد هراة(  أزمق حمٚمد اهلروي ازمـ أيب ذيا ) وم٣مل ايمذهٌل: اإلَم٣ممزمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ أمحد ايمرمحـ فمٌد 

 (.02/562)ؽمغم
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)وم٣مل ازمـ فمت٣مب: أضمد ايمٔمدول وايمُمٝمقخ  -ازمـ ضمقزمٝمؾ -ايمتجٝمٌل أزمق زم٘مر ايمٗمرؿمٌلزمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ أمحد ايمرمحـ فمٌد 

زمٗمرؿم٥ٌم وىمٌغمهؿ، يمف رواي٥م فمـ مج٣مفم٥م ودراي٥م وفمدايم٥م زمٝمٛم٥م ـم٣مهرة...، ووم٣مل ضمًـ : ىم٣من همٗمٝمٜم٣ًم َمُمٜمقر ايمٔمدايم٥م وممـ فُمٛمل 

 (.287( )صف/319ر زم٣محلٖمظ..( )تزم٣ميمٔمٙمؿ وؾمٜم

 (.01/683زمـ حمٚمد زمـ إؽمح٣مق أزمق ؽم٣مئ٤م اظمخزوَمل )جمٜمقل ضم٣مل )طمط زمـ أمحد ايمرمحـ فمٌد 

زمـ حمٚمد زمـ إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ اخلزرصمل إٞمِم٣مري أزمق حمٚمد ايمٔمامري ايمٛمٝم٣ًمزمقري )وم٣مل احل٣مىمؿ: ىم٣من زمـ أمحد ايمرمحـ فمٌد 

 (.345( )ٞمٝم٣ًمزمقر/493وضمٖمٓم٣ًم وإسمٗم٣مٞم٣ًم( )تىمثغم ايمًامع، َمتٌحرًا دم هذا ايمٔمٙمؿ همٜماًم 

 (.360( )صمر 483زمـ حمٚمد زمـ محدان أزمق حمٚمد ايمٗم٣م  اجلرصم٣مين )ت زمـ أمحد ايمرمحـ فمٌد 

 (.0161ان أزمق وم٣مؽمؿ ايمٔمْم٣مر )وشمٗمف ايمٖم٣مرد( )خم٤م فمٌد زمـ حمٚمد زمـ زمـ أمحد ايمرمحـ فمٌد 

 (.0141زمـ حمٚمد زمـ فمقم أزمق وم٣مؽمؿ ايمقاضمدي )خم٤م زمـ أمحد ايمرمحـ فمٌد 

 (.43/021زمـ حمٚمد زمـ حمٚمد إفمرج اظمزين )فم٣ًمىمر زمـ أمحد ايمرمحـ فمٌد 

( ىم٣من دم فمداد اظمُم٣موريـ زمٗمرؿم٥ٌم 319)ت -ازمـ ىمٌٝمش -زمـ ٞمٌم زمـ طم٣ميمد ايمٗمرؿمٌل أزمق اظمْمرفزمـ أمحد ايمرمحـ فمٌد 

 (.289)صف/

ث وأطمذ زمـ أمحد ايمرمحـ فمٌد  ايمٛم٣مس فمٛمف وىم٣من َمـ صمٙم٥م ايمٖمٗمٜم٣مء دم زمـ يزيد زمـ ه٣مٞمئ ايمٕمرٞم٣مؿمل أزمق َمْمرف إٞمديمز )ضمدَّ

 (.707وومتف: وم٣ميمف زمـ زمُم٘مقال( )صف/

( ايمثٗم٥م آَم٣مم اظم٠مرخ ص٣مضم٤م سم٣مريخ 437إفمعم أزمق ؽمٔمٝمد ايمِمددم اظمٌمي )ت فمٌد زمـ يقٞمس زمـ زمـ أمحد ايمرمحـ فمٌد 

 .(215)حتٖم٥م/ (05/578)ؽمغم  (324( )فمٙمامء  وم٣ميمف ايمذهٌل اظمٌميكم)ضم٣مهمظ َمتٗمـ َمُمٜمقر

 (.3/331ـ أطمل حمٚمد زمـ َمٛم٘مدر )جمٜمقل( )يم٣ًمن ايمرمحـ زمفمٌد 

 (.43/077ايمرمحـ زمـ آدم إزدي )فم٣ًمىمر فمٌد 

 (.44/078ايمرمحـ زمـ أرؿمٟمة اظمح٣مريب )فم٣ًمىمر فمٌد 

 (.567ايمرمحـ زمـ أزهر أزمق وم٣مؽمؿ اظمٌمي )إرؾم٣مد/فمٌد 

 (.01/672ايمرمحـ زمـ أزهر زمـ طم٣ميمد أزمق ضمًـ إفمقر )وشمٗمف اخلْمٝم٤م ( )طمط فمٌد 

 (.3/499ايم٘مريؿ )وم٣مل اجلقزصم٣مين: نمغم حمٚمقد دم احلدي٧م ( )يم٣ًمن فمٌد ايمرمحـ زمـ إؽمح٣مق أزمق فمٌد 

 (.43/616( )فم٣ًمىمر05/375ايمرمحـ زمـ إؽمح٣مق أزمق وم٣مؽمؿ ايمزصم٣مصمل ايمٌٕمدادي ) جمٜمقل ضم٣مل ( )ؽمغم فمٌد 
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 (.3/499ايمرمحـ زمـ إؽمح٣مق ايمٔمْم٣مر )يم٣ًمن فمٌد 

 (.3/499( )يم٣ًمن 01/621َمقٓهؿ )طمط ايمرمحـ زمـ إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ زمـ ؽمٙمٚم٥م ايمّمٌلفمٌد 

 (.43/099احلٚمٝمد زمـ همّم٣ميم٥م أزمق حمٚمد ايم٘مت٣مين )روى فمٛمف مج٣مفم٥م ( )فم٣ًمىمر فمٌد ايمرمحـ زمـ إؽمح٣مق زمـ فمٌد 

 (.43/610ايمٔمزيز زمـ حمٚمد أزمق ضمًكم ايمٙمٜمٌل ايمٗمرر )جمٜمقل ضم٣مل ( )فم٣ًمىمرفمٌد ايمرمحـ زمـ إؽمح٣مق زمـ فمٌد 

( 03/530() وشمٗمف ازمـ يقٞمس ( )ؽمغم461زمق فمقم ايم٣ًمَمري اجلقهري )ت ايمرمحـ زمـ إؽمح٣مق زمـ حمٚمد زمـ َمٔمٚمر أفمٌد 

 (.417)نمرزم٣مء (487)ؿم٤م

 (.321ايمرمحـ زمـ إؽمامفمٝمؾ اخلقٓين ايمٛمحقي: )فمٙمامء فمٌد 

 (.01/696( )طمط 456ايمرمحـ زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ ؽمٜمؾ أزمق وم٣مؽمؿ اخلالل )ت فمٌد 

ٞمديمز )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من شمٗم٥م هم٣مواًل َمٔمتٛمٝم٣ًم زم٣مٔشم٣مر ايمرمحـ زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ فم٣مَمر زمـ صمقؾمؼ ايمْمٙمٝمْمقم أزمق َمْمرف إفمٌد 

 (.703( )صف/351ومجٔمٜم٣م وروايتٜم٣م وٞمٗمٙمٜم٣م وؽمامفمٜم٣م َمـ ايمُمٝمقخ..( )ت

 (.0138ايمرمحـ أزمق زم٘مر ايمِم٣مزمقين )خم٤م فمٌد ايمرمحـ زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ فمٌد 

اظمٌمي )وشمٗمف ايمدارومْمٛمل وأشمٛمك فمٙمٝمف  اهلل زمـ ؽمٙمٝمامن أزمق فمٝمًك ايمٛمحقي اخلقٓين اخلُم٣مبفمٌد ايمرمحـ زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ فمٌد 

 (.607( )ايمديمٝمؾ/422ايمٗمٖمْمل( )ت

 (.43/615( )روى فمٛمف مجع نمٖمغم ( )فم٣ًمىمر466ايمرمحـ زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ فمقم زمـ ؽمٔمٝمد أزمق حمٚمد ايمرومل )ت فمٌد 

 (.43/617ايمرمحـ زمـ أؽمٚمٝمٗمع اظمٌمي )جمٜمقل ضم٣مل( )فم٣ًمىمر فمٌد 

ف ايمدارومْمٛمل، ووم٣مل صمٛمٝمد: ٓ زمٟمس زمف، ووم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: جمٜمقل ( ايمرمحـ زمـ أذس اظمٕمريب إهمريٗمل) وؤمٖمفمٌد 

 (.3/311( )يم٣ًمن 5/603)ضم٣مسمؿ

 (.43/645ايمرمحـ زمـ أؾمٔم٦م )فم٣ًمىمر فمٌد 

 (.5/619( )ضم٣مسمؿ  وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿايمرمحـ زمـ أؾمٝمؿ إٞمامري) يمف صح٥ٌم فمٌد 

 (.5/604( )ضم٣مسمؿ 7/78ايمرمحـ زمـ أصٌغ احليَمل )جمٜمقل ضم٣مل ( )ضم٤م فمٌد 

 (.5/006( )ضم٤م 5/601ايمرمحـ زمـ أهمٙما )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.5/601( )ضم٣مسمؿ  وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿايمرمحـ زمـ أَمكم ) َمٛم٘مر احلدي٧م فمٌد 

 (.5/87ايمرمحـ زمـ أٞمس ايمًٙمٚمل )ضم٤م فمٌد 
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 (.5/601( )ضم٣مسمؿ 5/87ايمرمحـ زمـ أوس )ضم٤م فمٌد 

 (.813ايمرمحـ زمـ أوس اهلٚمداين ضمراين َمٌمي )يقٞمسفمٌد 

 (.5/604 ايمرمحـ زمـ أيٙمح٣من )ضم٣مسمؿفمٌد 

 (.3/310ايمرمحـ زمـ أيقب ايمً٘مقين) صمّٜمٙمف ايمٔمٗمٝمقم، ووم٣مل ايمذهٌل: ٓ جيقز أن حيت٨م هبذا ( )يم٣ًمن فمٌد 

 (.7/74ايمرمحـ زمـ زم٣مزم٣مه )ضم٤م فمٌد 

 (.5/602ايمرمحـ زمـ زم٣ميب )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.43/647ايمرمحـ زمـ زمجغم ايمُم٣مَمل) جمٜمقل ضم٣مل( )فم٣ًمىمر فمٌد 

 (.4/0699يمٛمًقي ايمٌزاز )جمٜمقل ضم٣مل( )ضم٣ٌمن ايمرمحـ زمـ زمحر زمـ َمٔم٣مذ أزمق حمٚمد افمٌد 

 (.3/310( )يم٣ًمن 5/602ايمرمحـ زمـ زمحغم أزمق هاج ايمٌ٘مري )جمٜمقل وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ( )ضم٣مسمؿفمٌد 

 (.020ايمرمحـ زمـ زمخؼمي ايمٌٕمدادي احلٚميص )فمٛمف مج٣مفم٥م( )ؿمػميفمٌد 

 (.5/602ايمرمحـ زمـ زمزرج )جمٜمقل ضم٣مل ( )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.5/603سمؿ ايمرمحـ زمـ زممم ايمٕم٣مهمٗمل )ضم٣مفمٌد 

 (.3/310ْمٖم٣مين )جمٜمقل وم٣ميمف ازمـ ضمزم ( )يم٣ًمن ٕمفمٌد ايمرمحـ زمـ زممم ايم

 (.418ايمرمحـ زمـ زممم زمـ ص٣مرم أزمق ؽمٔمٝمد )نمرزم٣مء/فمٌد 

 (.5/605ايمرمحـ أزمق همراس احلٌْمل يمف ضمدي٧م واضمد )ضم٣مسمؿ فمٌد ايمرمحـ زمـ زممم زمـ فمٌد 

 (.0057أزمق ٞمٔمٝمؿ ( )ذىمر  ايمرمحـ زمـ زممم زمـ ٞمٚمغم زمـ أؾمتف أزمق َمًٙمؿ اظم٠مدب) شمٗم٥م وم٣ميمففمٌد 

ْمٛمل: إؽمٛم٣مده ؤمٝمػ، ورصم٣ميمف وم٣مل ايمدارومو ،ايمرمحـ زمـ زمُمغم إزدي )روى فمـ أزمٝمف فمـ َم٣ميمؽ َمٛم٣مىمغم وم٣ميمف ازمـ يقٞمسفمٌد 

 (.419)نمرزم٣مء/ (3/316وهق َمٛمٜمؿ( )يم٣ًمن  – نجمٜمقيمق

( 43/631)فم٣ًمىمر( 5/605( )ضم٣مسمؿ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿايمرمحـ زمـ زمُمغم ايمدَمُمٗمل ايمُمٝم٣ٌمين )َمٛم٘مر احلدي٧م فمٌد 

 (.3/310)يم٣ًمن

 (.5/605ايمرمحـ زمـ زمُمغم زمـ أيب َمًٔمقد إٞمِم٣مري )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.358ايمرمحـ زمـ زمٗمل زمـ خمٙمد: )فمٙمامء فمٌد 

 (.5/607)ضم٣مسمؿ  (وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿٓ زمٟمس زمف ) فمٌد ايمرمحـ زمـ زم٘مر ايمْمػمي إيقم
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 (.014ؾايمرمحـ زمـ زم٘مر فمـ ؽم٣ممل زمـ أيب صمٔمد )جمٜمقل وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل()ذيفمٌد 

 (.43/634ايمرمحـ زمـ زم٘مران أزمق وم٣مؽمؿ اظمٗمرئ )فم٣ًمىمر فمٌد 

 (.066( )ك /43/635ايمرمحـ زمـ زمٝمٜمس اظمالئل )فم٣ًمىمر فمٌد 

 (.5/608( )ضم٣مسمؿ 7/28ايمرمحـ زمـ متٝمؿ زمـ ضمذمل أزمق طمغم ايمّمٌل )جمٜمقل ضم٣مل ( )ضم٤مفمٌد 

 (.3/316ايمرمحـ زمـ شم٣مزم٦م )جمٜمقل وم٣ميمف ايمٔمٗمٝمقم( )يم٣ًمن فمٌد 

 (.7/70شمقب ايم٘مالفمل )ضم٤م ايمرمحـ زمـ فمٌد 

 (.218فمٌد ايمرمحـ زمـ شمقزم٣من فمٛمف ازمٛمف حمٚمد )جمٜمقل وم٣ميمف احل٣مهمظ( )حتٖم٥م/

 (.5/609ايمرمحـ زمـ شمقي أزمق َمٛمٗمذ ايم٘ماليب )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.541( )إرؾم٣مد/680ايمرمحـ زمـ صم٣مزمر ايمْم٣مئل زمخؼمي احلٚميص )تفمٌد 

 (.01/676()طمط620شمٗمف ايمُمٔمراين ( )ت اهلل زمـ زاذان أزمق زممم إمحري )وفمٌد ايمرمحـ زمـ صم٣مرود زمـ فمٌد 

 (.5/660ايمرمحـ زمـ صمٌٙم٥م زمـ طم٣ميمد زمـ صمٌٙم٥م ايم٣ٌمهقم، روى فمٛمف أزمق زرفم٥م )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.5/660ايمرمحـ زمـ صمٌغم ايمٗمرر) جمٜمقل ضم٣مل ( )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.5/660ايمرمحـ زمـ صمحدم اخلقٓين )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.5/660ايمرمحـ زمـ صمرير فمٛمف ٞمٔمٝمؿ زمـ مح٣مد )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.7/86ايمرمحـ زمـ صمريس ىمقدم )ضم٤م د فمٌ

 (.5/660ايمرمحـ زمـ صمريس، فمٛمف ازمـ أيب زائدة هق ايم٘مقدم اظمتٗمدم )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.5/660ايمرمحـ زمـ صم٣ًمس )جمٜمقل ضم٣مل( )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.3/314ايمرمحـ زمـ صمٔمٖمر ايمػمدفمل )ؤمٖمف ايمدارومْمٛمل ( )يم٣ًمن فمٌد 

 (.0072ايمرمحـ زمـ صمٔمٖمر زمـ حيٝمك أزمق ص٣ميما اظم٠مدب )ذىمر فمٌد 

 (.3/314( )يم٣ًمن  وم٣ميمف احل٣مهمظ ايمرمحـ زمـ صمٛمدب )جمٜمقلفمٌد 

 (.0133ايمرمحـ زمـ صمٛمٝمد أزمق ٞمٌم احلٛمٝمٖمل )خم٤م فمٌد 

 (.5/412ايمرمحـ زمـ صمٜمامن )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.43/626ايمرمحـ زمـ صمٝمش زمـ ؾمٝمخ أزمق حمٚمد ايمٖمرنم٣مين )فم٣ًمىمر فمٌد 
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: َمؼموك، ووم٣مل َمًٙمٚم٥م: يمٝمس زمثٗم٥م، ووم٣مل ازمـ يقٞمس: ( ) وم٣مل ازمـ صمقزي693ايمرمحـ زمـ ضم٣مسمؿ اظمرادي ايمٗمٖمْمل )ت فمٌد 

 (.3/314سم٘مٙمٚمقا همٝمف( )يم٣ًمن 

 (.5/665( )ضم٣مسمؿ3/313( )يم٣ًمن  وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿايمرمحـ زمـ ضم٣مرث ايمًالَمل) جمٜمقل فمٌد 

 .اؽمؿ صمده: أزمق ايمُمٝمخ() ؤمٖمف ازمـ أيب ايمٖمقارس( 423ايمرمحـ زمـ ضم٣مرث ايمٕمٛمقي )ت فمٌد 

 (.3/314)وم٣مل ازمـ فمدي: ينق احلدي٧م( )يم٣ًمن ايمرمحـ زمـ ضم٣مرث ايم٘مٖمرشمقشمل فمٌد 

( )وم٣مل ازمـ أيب ايمٖمقارس: ىم٣من همٝمف زمٔمض ايمت٣ًمهؾ مل ي٘مـ ممـ 423ايمرمحـ زمـ ضم٣مرث زمـ أيب ايمُمٝمخ أزمق أمحد ايمٕمٛمقي )ت فمٌد 

 (.3/313( )يم٣ًمن01/697ئمتٚمد فمٙمٝمف ىم٣مٞم٦م ىمتٌف ؿمريف، ووم٣مل ايمػموم٣مين: رأيتف يٖمٜمؿ وٓ أفمٙمؿ إٓ طمغمًا( )طمط

 (.5/663ـ زمـ ضم٣مرث زمـ رزمٔمل )ضم٣مسمؿ ايمرمحفمٌد 

 (.3/313ايمرمحـ زمـ ضم٣مزم أزمق ضم٣مزم) ٓ ئمرف وم٣ميمف ايمذهٌل ( )يم٣ًمن فمٌد 

 (.5/662ايمرمحـ زمـ ضمٌٝم٤م فمـ ازمـ فمٚمر )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.5/668ايمرمحـ زمـ ضمج٣مج ايمًٙمٚمل )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.0041– 0038ايمرمحـ زمـ ضمج٣مج زمـ محٝمد أزمق حمٚمد إصٌٜم٣مين )ذىمر فمٌد 

 (.3/313وم٣مل ايمٔمٗمٝمقم: ضمديثف نمغم حمٖمقظ ويمٝمس زمٚمُمٜمقر زم٣ميمٛمٗمؾ ( )يم٣ًمن ) –أو ضمجقة  –ايمرمحـ زمـ ضمجرة فمٌد 

 (.3/313ايمرمحـ زمـ ضمريز زمـ فمٌٝمد ايمٙمٝمثل) جمٜمقل وم٣ميمف ايمٔمٗمٝمقم، ووم٣مل ايمذهٌل: ٓ ئمرف ( )يم٣ًمن فمٌد 

( )فم٣ًمىمر 3/315غمه ( )يم٣ًمن )جمٜمقل وم٣ميمف ازمـ فم٣ًمىمر ونم فمٛمف زي٣مد زمـ َمٔم٣موي٥م زمخػم زم٣مؿمؾ ايمرمحـ زمـ ضم٣ًممفمٌد 

43/413.) 

 ( 8/476ايمرمحـ زمـ ضمًـ ايمتٚمٝمٚمل ) ضم٤م فمٌد 

 (.5/667ايمرمحـ زمـ ضمًـ ايمزصم٣مج أزمق َمًٔمقد، صمده َمًٔمقد )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.01/692ايمرمحـ زمـ ضمًـ ايمنطمز أزمق وم٣مؽمؿ )طمط فمٌد 

 (.516ايمرمحـ زمـ ضمًـ ايمِمغمدم: )فمٙمامء فمٌد 

 (.0149أزمق ضمٛمٝمٖم٥م ايمزوزين )خم٤م زمـ ضمًـ زمـ أمحد ايمرمحـ زمـ ضمًـ فمٌد 

 (.02/05)ؽمغم -هق ايمٗم٣م  أيت –زمـ فمٌٝمد إؽمدي أزمق وم٣مؽمؿ زمـ أمحد ايمرمحـ زمـ ضمًـ فمٌد 
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() وم٣مل وم٣مؽمؿ زمـ أيب ص٣ميما: ي٘مذب، 456زمـ حمٚمد أزمق وم٣مؽمؿ إؽمدي اهلٚمداين ايمٗم٣م  )تزمـ أمحد ايمرمحـ زمـ ضمًـ فمٌد 

( 3/313( )يم٣ًمن02/05زمـ دطمٝمؾ/ مل حيٚمدوا أَمره ( )ؽمغمووم٣مل ايمدارومْمٛمل: رأي٦م دم ىمتٌف خت٣ميمٝمط، ووم٣مل ا

 (.01/696)طمط

 (.3/312ايمرمحـ زمـ ضمًـ زمـ إؽمح٣مق اخلقاسم٘م٣مين اجلقزصم٣مين ) وم٣مل اإلؽمامفمٝمقم: مل ي٘مـ زمذيمؽ ( )يم٣ًمن فمٌد 

 (.01/682ايمرمحـ زمـ ضمًـ زمـ أيقب أزمق حمٚمد ايميير ايمُمٔمغمي )طمط فمٌد 

( )وم٣مل ازمـ َمٜمدي: ىم٣من َمـ أهؾ ايمٔمٙمؿ 332رئ أزمق وم٣مؽمؿ ايمٗمرؿمٌل )تايمرمحـ زمـ ضمًـ زمـ ؽمٔمٝمد اخلزرصمل اظمٗمفمٌد 

 (.801زم٣ميمٗمراءات زمِمغمًا زم٣ميمٔمرزمٝم٥م..( )صف/

 (.43/412ايمرمحـ زمـ ؿم٣مهر أزمق ؿم٣ميم٤م ايمٔمجٚمل احلٙمٌل )فم٣ًمىمرفمٌد ايمرمحـ زمـ ضمًـ زمـ فمٌد 

 (.3/315يما ( )يم٣ًمن)ىمذزمف وم٣مؽمؿ زمـ أيب ص٣م هق ازمـ ضمًـ زمـ أمحد زمـ فمٌٝمد ايمرمحـ زمـ ضمًـ زمـ فمٌٝمد إؽمديفمٌد 

 (.43/415ايمرمحـ زمـ ضمًـ زمـ فمٌٝمد اهلل ايمًٙمٚمل )فم٣ًمىمر فمٌد 

 (.342ايمرمحـ زمـ ضمًـ زمـ فمقم أزمق ؽمٔمٝمد ايمِمٖم٣مر ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ٞمٝم٣ًمزمقر/فمٌد 

 (.01/689ايمرمحـ زمـ ضمًـ زمـ فمقم زمـ زمٝم٣من أزمق حمٚمد ايمٔمْم٣مر)وشمٗمف اخلْمٝم٤م ( )طمطفمٌد 

 (.07/519( )ؽمغم 0104)وشمٗمف ايمٖم٣مرد ( )خم٤م ايمرمحـ زمـ ضمًـ زمـ فمٙمٝمؽ أزمق ؽمٔمٝمد احل٣مهمظ فمٌد 

( 3/373ايمرمحـ زمـ ضمًـ زمـ َمًٔمقد اظمقصقم ايمزصم٣مج )وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: ي٘مت٤م ضمديثف وٓ حيت٨م زمف( )يم٣ًمن فمٌد 

 (.5/667)ضم٣مسمؿ

 (.01/689ايمرمحـ زمـ ضمًـ زمـ َمٛمِمقر زمـ ؾمٜمري٣مر ايمذهٌل )طمط فمٌد 

أزمق ٞمٔمٝمؿ وأزمق ايمُمٝمخ (  ( )وشمٗمف417ٕصٌٜم٣مين )ت ايمرمحـ زمـ ضمًـ زمـ َمقؽمك زمـ حمٚمد أزمق حمٚمد ايمياب افمٌد 

 (.4/547( )اصٌٜم٣من 491( )ؿم٤م0049)ذىمر

 (.366ايمرمحـ زمـ ضمًـ زمـ ئمٗمقب ايمِمقدم أزمق وم٣مؽمؿ احلداد ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ٞمٝم٣ًمزمقر/فمٌد 

 (.01/682ايمرمحـ زمـ ضمًـ زمـ يقؽمػ ايمُمقٞمٝمزي )طمط فمٌد 

 (01/684ايمرمحـ زمـ ضمًكم أزمق واشمٙم٥م اظمروزي اظمزين ) طمط فمٌد 

 (.0/345)دفم٣مء  (544ايمرمحـ زمـ ضمًكم ايمِم٣مزمقين أزمق َمًٔمقد ايمتًؼمي اظمٔمدل )جمٜمقل ضم٣مل( )إرؾم٣مد/فمٌد 
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)صمر  ( 409مل ي٘مـ زمذاك وم٣ميمف اإلؽمامفمٝمقم () ؽمٜمؿ /) –سمٗمدم دم ازمـ ضمًـ  –ايمرمحـ زمـ ضمًكم زمـ إؽمح٣مق اجلقاٞم٘م٣مينفمٌد 

303 .) 

 (418/ 43)فم٣ًمىمر  زمـ ضمًكم اهلٚمداين ) شمٗمف َمٟمَمقن (فمٌد ايمرمحـ زمـ ضمًكم 

 (03/683ايمرمحـ زمـ ضمًكم زمـ طم٣ميمد أزمق ؽمٔمٝمد ايمٛمٝم٣ًمزمقري ) جمٜمقل ضم٣مل ( )ؽمغم فمٌد 

 (43/419ايمرمحـ زمـ ضمًكم زمـ فمعم طمي اظمٗمرئ أزمق وم٣مؽمؿ إزدي ) فم٣ًمىمر فمٌد  

 (0116ايمرمحـ زمـ ضمًكم زمـ حمٚمد أزمق َمِمٔم٤م ايمًختٝم٣مين )خم٤م فمٌد  

 (668/ 5ايمرمحـ زمـ ضمًٝمٛم٥م ) ضم٣مسمؿ فمٌد 

 ايمرمحـ زمـ ضمِمـ زمـ أوس / هق ازمـ ضمِمكم إيت د فمٌ

 (5/667( ) ضم٣مسمؿ 5/82ايمرمحـ زمـ ضمِمكم زمـ أوس ) ضم٤م فمٌد 

 ( 0050اهلل أزمق ص٣ميما اظم٠مدب ) ذىمر فمٌد ايمرمحـ زمـ ضمٖمص زمـ فمٌد 

 (5/667ايمرمحـ زمـ ضم٘مؿ احلراَمل ) ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (5/667ضم٣مسمؿ )حمٚمد زمـ َمًٙمؿ ( شمٛمل فمٙمٝمف أو مج٣مفم٥م ايمرمحـ زمـ ضم٘مؿ زمـ زمُمغم زمـ ؽمٙمامن ) روى فمٛمففمٌد 

 (8/621ايمرمحـ زمـ ضم٘مؿ زمـ هُم٣مم أزمق َمْمرف اظمرواين ) ؽمغم فمٌد 

 ٓ :وم٣مل ازمـ ضمٝم٣منو ،ووه٣مه أزمق زرفم٥م ،وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ايمرمحـ زمـ مح٣مد زمـ فمٚمران زمـ َمقؽمك ايمْمٙمحل ايمتٝمٚمل )َمٛم٘مر احلدي٧مفمٌد 

 (5/662()ضم٣مسمؿ 375/ 3ٞمًخ٥م َمقوقفم٥م( )يم٣ًمن  كحيت٨م زمف . روى فمـ ؿمٙمح٥م زمـ حيٝم

  (.5/662)ضم٣مسمؿ ٝم٣ًم ايمرمحـ زمـ مح٣مد ؽمٚمع فمٙمفمٌد 

 (.0106أزمق ؽمٔمد ايمًٔمداين )وشمٗمف ايمٖم٣مرد ( )خم٤م زمـ أمحد ايمرمحـ زمـ محدان زمـ حمٚمد فمٌد 

اجلٙمٝمؾ اإلَم٣مم ( )وم٣مل ايمذهٌل: ايمُمٝمخ 344ايمرمحـ زمـ محدان زمـ حمٚمد زمـ مح٣مد زمـ ٞمٌمويف ايمٛمٝم٣ًمزمقري أزمق ؽمٔمد )تفمٌد 

( 449( )ايمتٗمٝمٝمد ظمٔمرهم٥م رواة ايمًٛمـ/ص555( )إحت٣مف/ص07/554اظمحدث رضمؾ وىمت٤م ايم٘مثغم( )ؽمغم

 (.4/651)ؾمذرات

 (.07/554( )ؽمغم 344ايمرمحـ زمـ محدان زمـ حمٚمد زمـ محدان أزمق ؽمٔمد ايمٛمٝم٣ًمزمقري )روى فمٛمف مج٣مفم٥م ( )ت فمٌد 

ؾمغمويف: ىم٣من صدووم٣ًم ومدوة، ووم٣مل ص٣ميما زمـ أمحد: ؽمامع ايمٗمدَم٣مء َمٛمف  ايمرمحـ زمـ محدان زمـ َمرززم٣من أزمق حمٚمد اجلالب ) وم٣ملفمٌد 

 (.05/377) )ؽمغم436ايمٗمدوة ( )ت  ثزمٌمه، ووم٣مل ايمذهٌل:اإلَم٣مم اظمحد أصا ذه٦ٌم فم٣مَم٥م ىمتٌف دم اظمحٛم٥م وىمػ
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 (.364ايمرمحـ زمـ محدون زمـ ٞمج٣مر ايمٖمٗمٝمف أزمق ويمٝمد ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ٞمٝم٣ًمزمقر/فمٌد 

 (.3/317 زمـ َمٔمرض ايم٣ٌمهقم )وم٣مل ايمٔمالئل: ٓ ئمرف ( )يم٣ًمن اهللفمٌد ايمرمحـ زمـ محزة زمـ فمٌد 

 (.43/409ايمرمحـ زمـ ضمٛمٌؾ زمـ َمٙمٝمؽ )فم٣ًمىمر فمٌد 

 (.200فمٌد ايمرمحـ زمـ ضمٛمٓمٙم٥م زمـ ايمراه٤م )وم٣مل احل٣مهمظ دم ؽمٛمد هذا همٝمف: رصم٣ميمف شمٗم٣مت( )حتٖم٥م/

 (.939( )فم٨م 5/622ايمرمحـ زمـ ضمقؾم٤م ؾم٣مَمل)وشمٗمف ايمٔمجقم ( )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.5/666ضمٝم٣من أزمق ضمٝم٣من )ضم٣مسمؿايمرمحـ زمـ فمٌد 

 (.5/662( )ضم٣مسمؿ7/76ايمرمحـ زمـ ضمٝمقيؾ زمـ ٞم٣مذ اظمٔم٣مهمري )ضم٤م فمٌد 

 (.5/640( )ضم٣مسمؿ 7/78ايمرمحـ زمـ طم٣مزم أزمق طم٣مزم )ضم٤م فمٌد 

 (.842ايمرمحـ زمـ طم٣ميمد اجلرَمل ايم٘مقدم )آصمري فمٌد 

 (.5/669ايمرمحـ زمـ طم٣ميمد ايمٔمْم٣مر أزمق هٝمثؿ )ضم٣مسمؿ فمٌد 

)ضم٣مسمؿ  )وم٣مل احل٣مهمظ: صحا ازمـ طمزيٚم٥م ضمديثف وَمٗمتّم٣مه أن ي٘مقن فمٛمده شمٗم٥م( صمٌؾ ايمٔمدواينايمرمحـ زمـ طم٣ميمد زمـ فمٌد 

 .(206)حتٖم٥م/ (5/669

 (.5/669ايمرمحـ زمـ طم٣ميمد زمـ صمٌٙم٥م أزمق طم٣ميمد ايم٣ٌمهقم )صدوق وم٣ميمف أزمق زرفم٥م( )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.5/669ايمرمحـ زمـ طم٣ميمد زمـ فم٣مص سم٣مزمٔمل )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.0050)ذىمر ايمرمحـ فمٌد ايمرمحـ زمـ طم٣ميمد زمـ فمٌد 

 (.3/317ايمرمحـ زمـ طم٣ميمد زمـ ٞمجٝما )َمؼموك وم٣ميمف ايمدراومْمٛمل، ووم٣مل ازمـ يقٞمس: َمٛم٘مر احلدي٧م ( )يم٣ًمن فمٌد 

 (.43/463( )فم٣ًمىمر4/651( )ضم٤م 5/669ايمرمحـ زمـ طم٣ميمد زمـ ويمٝمد زمـ َمٕمغمة اظمخزوَمل )جمٜمقل ضم٣مل( )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.5/641ايمرمحـ زمـ طمٌٝم٤م زمـ إؽم٣مف إٞمِم٣مري )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.4/021يمرمحـ زمـ طمراش )أصٌٜم٣من افمٌد 

 (.5/641( )ضم٣مسمؿ 5/94ايمرمحـ زمـ طمرزمقذ )ضم٤م فمٌد 

 (.5/641( )ضم٣مسمؿ 7/71)ضم٤م  (جمٜمقل ضم٣مل)ايمرمحـ زمـ طمُمخ٣مش ايمٗم٣م  فمٌد 

 (.5/641ايمرمحـ زمـ طمّمغم إٞمِم٣مري )جمٜمقل ضم٣مل ( )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.543ايمرمحـ زمـ طمالد ايمٗم٣م  أزمق فمقم ايمدورومل )جمٜمقل ضم٣مل( )إرؾم٣مد/فمٌد 
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 (.702( )صف/353فمٛمف أزمق فمقم ايمٕم٣ًمين.. )ت -ازمـ زمٛم٣م -ايمرمحـ زمـ طمٙمػ زمـ ضم٘مؿ ايمٗمرؿمٌل أزمق اظمْمرففمٌد 

)وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمٔمتٛمٝم٣ًم زم٣ميمًامع وايمرواي٥م  -ازمـ زيتقين -ايمرمحـ زمـ طمٙمػ زمـ َمًٔمقد ايم٘مٛم٣مين أزمق ضمًـ ايمٗمرؿمٌلفمٌد 

 (.730( )صف/510رواه وفمٛمل زمف..( )ت فمـ ايمُمٝمقخ وإطمذ فمٛمٜمؿ وىم٣من هم٣مواًل دّيٛم٣مً شمٗم٥م همٝمام 

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمٔمتٛمٝم٣مً زم٣ميمٔمٙمؿ..( 375ايمرمحـ زمـ طمٙمػ زمـ َمقؽمك زمـ أيب سمٙمٝمد ايمُم٣مؿمٌل أزمق َمْمرف )تفمٌد 

 (.769)صف/

 (.5/668ايمرمحـ زمـ طمٛمٌش ايمتٚمٝمٚمل )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.950( )فم٨م5/640ايمرمحـ زمـ داٞمٝم٣مل سم٣مزمٔمل )وشمٗمف ايمٔمجقم ( )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.43/449( )فم٣ًمىمر0031رمحـ زمـ داود زمـ َمٛمِمقر أزمق حمٚمد ايمٖم٣مرد) ىمثغم احلدي٧م وم٣ميمف أزمق ٞمٔمٝمؿ ( )ذىمر ايمفمٌد 

 (.5/640ايمرمحـ زمـ دزمٝمس )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.013ايمرمحـ زمـ دهلؿ فمـ ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ َمرؽماًل )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ٞمٔمٝمؿ ( )ذيؾفمٌد 

 (.٤5/91م ( )ضم5/640ايمرمحـ زمـ ديٛم٣مر ايمثٗمٖمل )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.400ايمرمحـ زمـ ديٛم٣مر زمـ واومد ايمٕم٣مهمٗمل أزمق زيد)نمرزم٣مء/فمٌد 

 (.3/319ايمرمحـ زمـ ديٛم٣مر ىمقدم )يم٣ًمن فمٌد 

 (.5/646ايمرمحـ زمـ راهمع زمـ طمدي٨م إٞمِم٣مري )جمٜمقل ضم٣مل ( )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.43/430ايمرمحـ زمـ رزمٝمٔم٥م )فم٣ًمىمر فمٌد 

 (.01/679)َمٔمروف ( )طمط( 684ايمرمحـ زمـ روح زمـ ضمرب أزمق صٖمقان ايمًٚم٣ًمر )ت فمٌد 

 (.015ايمرمحـ زمـ روَم٣من )ؤمٝمػ وم٣ميمف ازمـ َمديٛمل()ذيؾفمٌد 

 (.01/687( )طمط3/319ايمرمحـ زمـ زاذان ايمرزاز) َمتٜمؿ وم٣ميمف ايمذهٌل ()يم٣ًمن فمٌد 

 (.5/643ايمرمحـ زمـ زاَمرد أزمق همتا )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.01/627ايمرمحـ زمـ ززم٣من زمـ ضم٘مؿ أزمق فمقم ايمْم٣مئل )جمٜمقل ضم٣مل ( )طمطفمٌد 

 (.5/643ايمرمحـ زمـ ززمٝم٥ٌم )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 .(204)حتٖم٥م/ (5/645( )ضم٣مسمؿ 3/319ايمرمحـ زمـ ززمٝمد زمـ ضم٣مرث ايمٝم٣مَمل )جمٜمقل ضم٣مل ( )يم٣ًمن فمٌد 

 (.5/99ايمرمحـ زمـ زصم٣مج )ضم٤م فمٌد 
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 (.5/645ايمرمحـ زمـ زرفم٥م َمقلم َمٗمداد )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.4/0410)ضم٣ٌمن  (545ايمرمحـ زمـ زي٣مد أزمق َمًٔمقد إزمقم ايم٘مٛم٣مين )جمٜمقل ضم٣مل( )إرؾم٣مد/فمٌد 

 (.742( )صف/380ايمرمحـ زمـ زي٣مد اجلٝمالين )ت فمٌد 

 (.3/319( )يم٣ًمن5/645، ووم٣مل أزمق زرفم٥م: ٓ زمٟمس زمف ( )ضم٣مسمؿ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿايمرمحـ زمـ زي٣مد ايمرص٣مص)صدوق فمٌد 

 (.0046ايمرمحـ زمـ زي٣مد زمـ ىمقؾمٝمذ أزمقَمًٙمؿ ايمٛم٣مٞمئ )ذىمر فمٌد 

وم٣ميمف  ن يمف همّمؾ وأدب وزهد وروى احلدي٧مىم٣م)( 310ٛمل أزمق ضمًـ ايمٗمرؿمٌل )تايمرمحـ زمـ زي٣مدة زمـ فمقم ايمتٚمٝمٚمل ايمُْمٌفمٌد 

 (.280)صف/ (أطمقه أزمق َمروان

 (.5/001( )ضم٤م 3/319ايمرمحـ زمـ زيد زمـ صم٣مري٥م زمـ فمْم٣مف إٞمِم٣مري)جمٜمقل ضم٣مل ( )يم٣ًمن فمٌد 

 (.43/474ايمرمحـ زمـ زيد زمـ َم٣ميمؽ زمـ فم٣مَمر ضمج٣مزي )فم٣ًمىمر فمٌد 

 (.3/301)جمٜمقل وم٣ميمف اظمديٛمل ( )يم٣ًمن  ايمرمحـ زمـ زيد فمـ ايمٖم٣ميًمفمٌد 

 (.5/642ايمرمحـ زمـ زيد فمـ ٞم٣مهمع، هق ازمـ زمٙمٝمامين )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.3/301ايمرمحـ زمـ ؽم٣ممل ايمٙمٝمثل) وم٣مل إزدي: ٓ يٗمقم ضمديثف ( )يم٣ًمن فمٌد 

 .(203/)حتٖم٥م (5/636)ضم٣مسمؿ  وومٝمؾ: اؽمٚمف فمت٥ٌم )ٓ ئمرف ضم٣ميمف وم٣ميمف احل٣مهمظ( ايمرمحـفمٌد ايمرمحـ زمـ ؽم٣ممل زمـ فمٌد 

 (.5/630ايمرمحـ زمـ ؽمٔمد أزمق أَمٝم٥م ايمٌٌمي) جمٜمقل ضم٣مل ( )ضم٣مسمؿ فمٌد 

() وم٣مل أمحد زمـ ضمزم: ؿمرح إفمٛم٣مومل ايمرواي٥م فمٛمف وسمرك زمٔمّمٜمؿ 625ايمرمحـ زمـ ؽمٔمد ايمتٝمٚمل أزمق زيد اجلقيري، )ت فمٌد 

 (.3/301ضمديثف ( )يم٣ًمن

 (.43/483ايمرمحـ زمـ ؽمٔمد احلٚميص أزمق وم٣مؽمؿ )فم٣ًمىمر فمٌد 

 (.493ؽمٔمد ايمٗم٣م  )َمٌم  ايمرمحـ زمـفمٌد 

 (.3/650ايمرمحـ زمـ ؽمٔمد زمـ أيب ووم٣مص ايمٗمرر ايمزهري )ؽمغم فمٌد 

 (.0155ايمرمحـ أزمق وم٣مؽمؿ آؽمؼمازم٣مدي )خم٤م فمٌد ايمرمحـ زمـ ؽمٔمد زمـ فمٌد 

 (.5/647ايمرمحـ زمـ ؽمٔمد َمقلم أؽمقد )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.069ايمرمحـ زمـ ؽمٔمدي اظم٠مذن )واهـ( )ك فمٌد 

 (.403( )نمرزم٣مء/625أزمق زيد إٞمديمز اجلريري )تايمرمحـ زمـ ؽمٔمٝمد ايمتٚمٝمٚمل فمٌد 
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 (.95ايمرمحـ زمـ ؽمٔمٝمد ايمٗمٝمز )ومط/فمٌد 

 (.0132ايمٔمِم٣ميدي )خم٤م زمـ أمحد ايمرمحـ زمـ ؽمٔمٝمد فمٌد 

 (.205فمٌد ايمرمحـ زمـ ؽمٔمٝمد زمـ أطمل حيٝمك )َم٣م فمرهم٦م ضم٣ميمف وم٣ميمف احل٣مهمظ( )حتٖم٥م/

 (.43/485ايمرمحـ زمـ ؽمٔمٝمد زمـ زمُمغم أيب فمٖم٣من )فم٣ًمىمر فمٌد 

 (.43/482ايمرمحـ زمـ ؽمٔمٝمد زمـ زمٝمٜمس اجلرَمل )فم٣ًمىمر فمٌد 

( )وم٣مل ازمـ َمٜمدي: ىم٣من َمـ أهؾ اخلغم واحل٨م وايمٔمٗمؾ اجلٝمد 349ايمرمحـ زمـ ؽمٔمٝمد زمـ صمرج ايمٗمرؿمٌل أزمق َمْمرف )تفمٌد 

 (.712ضم٣مهمٓم٣ًم يمٙمٚم٣ًمئؾ، يمف ضمظ َمـ فمٙمؿ ايمٛمحق...( )صف/

زمُم٘مقال: وىم٣مٞم٦م فمٛمده َمٔمرهم٥م وذىم٣مء وٞم٣ٌمه٥م( ( )وم٣مل ازمـ 561ايمرمحـ زمـ ؽمٔمٝمد زمـ ؾمامخ إٞمديمز أزمق ضمًـ )تفمٌد 

 (.739)صف/

 (.0150ايمرمحـ ايم٣ٌميمقي )خم٤م فمٌد ايمرمحـ زمـ ؽمٔمٝمد زمـ فمٌد 

 (.01/688( )شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ( )طمط 463ايمرمحـ زمـ ؽمٔمٝمد زمـ ه٣مرون أزمق ص٣ميما إصٌٜم٣مين )ت فمٌد 

)وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من شمٗم٥م همٝمام رواه  -اقازمـ ور -ايمرمحـ زمـ ؽمٔمٝمد زمـ ه٣مرون ايمٖمٜمٚمل اظمٗمرئ أزمق َمْمرف ايمنومًْملفمٌد 

 (.751( )صف/ 566وفمٛمل زمف..( )ت 

 (.43/487()فم٣ًمىمر 3/300ايمرمحـ زمـ ؽمٖمر )َمؼموك وم٣ميمف ازمـ َمٛمدة ( )يم٣ًمن فمٌد 

 (.01/684ايمرمحـ زمـ ؽمٖمٝم٣من زمـ وىمٝمع زمـ صمراح ايمرؤاد )طمط فمٌد 

 (.5/631ايمرمحـ زمـ ؽمٖمٝمٛم٥م )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.5/636هلل زمـ ؽم٣ممل ايمٗمرر اجلٚمحل )ضم٣مسمؿ افمٌد ايمرمحـ زمـ ؽمالم زمـ فمٌد 

 .-يٟميت دم: فمٌد ايمرمحـ زمـ حمٚمد زمـ ؽمٙمؿ –فمٌد ايمرمحـ زمـ ؽمٙمؿ 

 ايمرمحـ زمـ ؽمٙمؿ ايمرازي: هق ازمـ حمٚمد زمـ ؽمٙمؿ.فمٌد 

 (.5/630ايمرمحـ زمـ ؽمٙمامن احلجري) وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: َمّمْمرب احلدي٧م ( )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.4/0404ن()ضم٣ٌم5/630ايمرمحـ زمـ ؽمٙمٚم٥م إؽمدي )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.4/0400()ضم٣ٌمن5/631( )ضم٣مسمؿ 5/89ايمرمحـ زمـ ؽمٙمٚم٥م اجلٚمحل) جمٜمقل ضم٣مل ( )ضم٤م فمٌد 

 (.5/630ايمرمحـ زمـ ؽمٙمٚم٥م ايمرازي )جمٜمقل ضم٣مل ( )ضم٣مسمؿ فمٌد 
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 (.290ايمرمحـ زمـ ؽمٙمٚم٥م ايم٘مٛم٣مين أزمق َمْمرف ايمٗمرؿمٌل فمٛمف ازمـ ضمزم وأزمق فمٚمرو زمـ ؽمٚمٝمؼ )صف/فمٌد 

 (.3/300ي٘م٣مد ئمرف ( )يم٣ًمن  ايمرمحـ زمـ ؽمٙمٚم٥م) وم٣مل ايمذهٌل: ٓفمٌد 

 (.405( )نمرزم٣مء/449ايمرمحـ زمـ ؽمٙمٚمقيف ايمرازي أزمق زم٘مر )شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( )ت فمٌد 

 (.43/310ايمرمحـ زمـ ؽمٙمٝمؿ أزمق فمالء ايم٘مٙمٌل )فم٣ًمىمر فمٌد 

 (.207فمٌد ايمرمحـ زمـ ؽمٙمٝمؿ فمـ فمٌٝمد اهلل زمـ أٞمس )جمٜمقل وم٣ميمف احل٣مهمظ( )حتٖم٥م/

 (.0037اهلل ايمياب )ذىمر فمٌد ايمرمحـ زمـ ؽمٙمٝمامن أزمق فمٌد 

 (.0/426( )أصٌٜم٣من 0009ايمرمحـ زمـ ؽمٙمٝمامن إصٌٜم٣مين اجلٜمٛمل )جمٜمقل ضم٣مل( )ذىمر فمٌد 

 (.302ايمرمحـ زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ َمقؽمك زمـ فمدي أزمق ؽمٔمٝمد اجلرصم٣مين روى فمٛمف ازمـ فمدى ونمغمه )صمر فمٌد 

 فمٌد ايمرمحـ زمـ ؽمٙمٝمامن فمـ فمٌٝمد اهلل: َمر دم ازمـ ؽمٙمٝمؿ.

 (.5/649ن فمـ وم٣مؽمؿ )ضم٣مسمؿ ايمرمحـ زمـ ؽمٙمٝمامفمٌد 

 (.5/649ايمرمحـ زمـ ؽمٙمٝمامن وفمٛمف يزيد زمـ أيب ضمٌٝم٤م )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.5/003ايمرمحـ زمـ ؽمٚما أزمق ايمًٚما )ضم٤م فمٌد 

 (.5/633ايمرمحـ زمـ ؽمٚمل احلٚميص )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.5/636ايمرمحـ زمـ ؽمٛم٣من احلٚميص أزمق روح ايمً٘مقين )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.5/636( )ضم٣مسمؿ  وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿايمرمحـ زمـ ؽمٛم٣من اظمٗمري أزمق حيٝمك ايمرازي) صدوق فمٌد 

 (.5/648ايمرمحـ زمـ ؽمٛم٥م )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.5/648( )ضم٣مسمؿ  وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿايمرمحـ زمـ ؽمٜمؾ )يمف صح٥ٌم فمٌد 

 (.5/648ايمرمحـ زمـ ؽمٜمؾ اظمديٛمل )ٓ أفمرهمف وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم ( )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.43/309ىمٔم٤م احل٣مرشمل )صح٣ميب ؾمٜمد أضمد واخلٛمدق، أهم٣مده ازمـ فم٣ًمىمر ( )فم٣ًمىمر ايمرمحـ زمـ ؽمٜمؾ زمـ زيد زمـفمٌد 

 (.745ايمرمحـ زمـ ؽمٜمؾ زمـ حمٚمد زمـ شمٕمري إٞمديمز أزمق حمٚمد فمٛمف أزمق حمٚمد ايمرىمقم )صف/فمٌد 

 (.01/672() ص٣ميما وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ( )طمط679ايمرمحـ زمـ ؽمٜمؾ زمـ حمٚمقد أزمق حمٚمد زمـ أيب هي )ت فمٌد 

 (.0040زمـ خمٙمد )ذىمر  ايمرمحـ زمـ ؽمٜمؾفمٌد 

 (.208فمٌد ايمرمحـ زمـ ؽمقار اهلذرم )َم٣م فمرهمتف وم٣ميمف احل٣مهمظ( )حتٖم٥م/
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( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمـ أهؾ ايمذىم٣مء وايمٝمٗمٓم٥م 323زمـ ؽمقار ايمٗمرؿمٌل أزمق َمْمرف )تزمـ أمحد ايمرمحـ زمـ ؽُمقار فمٌد 

 (.708وايمٛم٣ٌمه٥م واظمٔمرهم٥م..( )صف/

( ) وشمٗمف اخلْمٝم٤م 451) أو اظمجػم( ايمٌٕمدادي أزمق ضمًكم اهل٣مؾمٚمل َمقٓهؿ )ت ايمرمحـ اجل٣مزمرفمٌد ايمرمحـ زمـ ؽمٝمامء زمـ فمٌد 

 (.01/696( )طمط 3/630وذىمر ايمٛم٣ٌميت، أن ايمدارومْمٛمل أؿمٙمؼ فمعم ؽمٛمد هق همٝمف ايمّمٔمػ ومل يًتثٛمف( )يم٣ًمن 

 (.733ايمرمحـ زمـ ؾم٣مؿمر ايمنومًْمل أزمق زيد إٞمديمز )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من ذا همّمؾ وأدب واهمر وؾمٔمر..( )صف/فمٌد 

 اهلل زمـ زمٛمدار اهلٚمذاين.فمٌد ايمرمحـ زمـ ؾم٣ٌمٞم٥م: هق ازمـ حمٚمد زمـ فمٌد 

 (.5/634ايمرمحـ زمـ ؾمٌٝم٤م زمـ ؾمٝم٥ٌم )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.3/306( )يم٣ًمن  وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿايمرمحـ زمـ ؾمداد زمـ أوس) جمٜمقل فمٌد 

 (.5/011( )ضم٤م 5/634ايمرمحـ زمـ ذضمٌٝمؾ اجلٔمٖمل )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.5/636فم٥م ( )ضم٣مسمؿ ايمرمحـ زمـ ؾم٘مٝمؾ )روى فمٛمف مج٣مفمٌد 

 ايمرمحـ زمـ ؾمٝم٥ٌم اجلدي: ىمٟمٞمف ايمراوي فمـ ذيؽ /أيت/.فمٌد 

 (.5/634( )ضم٣مسمؿ  وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿايمرمحـ زمـ ؾمٝم٥ٌم فمـ ذيؽ ونمغمه )ٓ أفمرهمف وضمديثف صحٝما فمٌد 

 (.43/345ايمرمحـ )فم٣ًمىمر فمٌد ايمرمحـ زمـ ص٣مفمد زمـ فمٌد 

 (.5/632ايمرمحـ زمـ ص٣ميما إٞمِم٣مر ي )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.5/632يمرمحـ زمـ ص٣ميما ايمٔمجالين )ضم٣مسمؿ افمٌد 

 (.5/635ايمرمحـ زمـ صٌٝما )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.5/72ايمرمحـ زمـ صٌٝمح٥م زمـ ضم٣مرث زمـ صمٌٙم٥م )ضم٤م فمٌد 

 (.5/635ي )ضم٣مسمؿ ٔمٌد ايمرمحـ زمـ صح٣مر ايمفمٌد 

 (.3/306ايمرمحـ زمـ صخر زمـ صمقيري٥م )جمٜمقل ضم٣مل ( )يم٣ًمن فمٌد 

 (.402)جمٜمقل ضم٣مل( )نمرزم٣مء/ايمرمحـ زمـ صٔم٥ٌم )ازمـ أيب ايمِمٔم٥ٌم( َمدين فمٌد 

 (.3/304ايمرمحـ زمـ صٖمقان )يم٣ًمن فمٌد 

 (.01/684ايمرمحـ زمـ صٗمر ايمِمقدم )طمط فمٌد 

 (.5/632ايمرمحـ زمـ صٙم٦م ايم٘مٛمدي )ضم٣مسمؿ فمٌد 
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 (.5/635ايمرمحـ زمـ صٝم٣مد إؾمٔمري )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.3/304ايمرمحـ زمـ و٣ٌمب إؾمٔمري )همٝمف ٞمٓمر وم٣ميمف ايمٌخ٣مري ( )يم٣ًمن فمٌد 

 (.43/333( )فم٣ًمىمر5/637وح٣مك أزمق ؽمٙمٝمامن ايمٌٔمٙمٌ٘مل )حمٙمف ايمِمدق وم٣ميمف ازمـ أيب ضم٣مسمؿ ( )ضم٣مسمؿ ايمرمحـ زمـ فمٌد 

 (.43/349ايمرمحـ زمـ وح٣مك زمـ ومٝمس ايمٖمٜمري )فم٣ًمىمر فمٌد 

 (.3/304( )يم٣ًمن 01/641ايمرمحـ زمـ فم٣مَمر ايم٘مقدم )ٓ يدرى َمـ هق وم٣ميمف ايمذهٌل ( )طمط فمٌد 

 .(43/332ايمرمحـ زمـ فم٣مَمر ايمٝمحِمٌل )فم٣ًمىمر فمٌد 

 (.5/629ايمرمحـ زمـ فم٣مَمر زمـ أؽم٣مَم٥م زمـ فمٚمغم )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.03/348وس( )شمٗم٥م َمتٗمـ وم٣ميمف ؾمغمويف ( )ؽمغم فمٌد ايمرمحـ زمـ فم٣ٌمد أزمق حمٚمد ايمثٗمٖمل )فمٌد 

 (.5/620( )ضم٣مسمؿ 7/85ايمرمحـ زمـ فم٣ٌمد ايمقراق أزمق فم٣ٌمد ايمٗمٝمز )ضم٤م فمٌد 

( 02/003ل )وشمٗمف ازمـ أيب ايمٖمقارس ( )ؽمغم ايمرمحـ أزمق وم٣مؽمؿ اظمخٙمص ازمـ هم٣مَمفمٌد ايمرمحـ زمـ فم٣ٌمس زمـ فمٌد 

 (.01/695)طمط

 (.409( )نمرزم٣مء/658احلٚمٝمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ فمٝمًك إٞمديمز ازمـ سم٣مرك ايمٕمرس )تفمٌد ايمرمحـ زمـ فمٌد 

 (.0156ايمرمحـ أزمق ضمًـ ايم٘م٣مسم٤م )خم٤م فمٌد ايمرمحـ زمـ فمٌد 

ـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمـ أهؾ اخلغم وايمِمالح( فمٛمف ايمرمحـ زمـ طم٣ميمص إَمقي أزمق حمٚمد ايمْمٙمٝمْمقم )وم٣مل ازمفمٌد ايمرمحـ زمـ فمٌد 

 (.710ايمرمحـ )صف/فمٌد مج٣مهر زمـ 

أزمق زم٘مر اظمري ) ىم٣من ديٛم٣ًم هم٣مواًل ورفم٣مً فم٣مومالً  -ايمُمٚمٛمت٣مين -ايمرمحـ زمـ فمٝمًك زمـ رصم٣مء احلجريفمٌد ايمرمحـ زمـ فمٌد 

 (.748( )صف/382َمتقاؤم٣ًم...( )ت

 (.705( )صف/353إٞمديمز ىم٣من همِمٝمح٣مً يمٕمقي٣مً َمتٖمٛمٛم٣مً زم٣ميمٔمٙمؿ )تايمرمحـ زمـ َم٣ميمؽ ايمٕم٣ًمين أزمق وم٣مؽمؿ فمٌد ايمرمحـ زمـ فمٌد 

 (.0119زمـ حمٚمد أزمق حمٚمد ايمٗمْم٣من )وشمٗمف ايمٖم٣مرد ( )خم٤م زمـ أمحد ايمرمحـ زمـ حمٚمد فمٌد ايمرمحـ زمـ فمٌد 

( 45/74ايمِمٚمد زمـ ؾمٔمٝم٤م زمـ إؽمح٣مق ايمٗمرر ايمدَمُمٗمل )ىمذزمف إزدي ونمغمه ( )فم٣ًمىمرفمٌد ايمرمحـ زمـ فمٌد 

 (.3/305)يم٣ًمن

 (.45/75اظمٙمؽ ايمًٙمٚمل )روى فمٛمف مج٣مفم٥م ( )فم٣ًمىمر فمٌد ايمِمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ فمٌد 

 (.07/397( )ؽمغم 45/72أزمق وم٣مؽمؿ احلٙمٌل ايمناج )ٓ زمٟمس زمف وم٣ميمف ايم٣ٌمصمل ( )فم٣ًمىمرزمـ أمحد ايمٔمزيز فمٌد ايمرمحـ زمـ فمٌد  
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ـ زمُم٘مقال: ىم٣من رصمالً هم٣موالً زاهدًا ورفم٣ًم ( )وم٣مل ازم519ايمٔمزيز زمـ شم٣مزم٦م إَمقي أزمق حمٚمد ايمُم٣مؿمٌل )تفمٌد ايمرمحـ زمـ فمٌد 

 (.734ؾمٜمر زم٣مخلغم وايمِمالح، ؽمٚمع َمٛمف مج٣مفم٥م َمـ أصح٣مزمٛم٣م ورضمٙمقا إيمٝمف وافمتٚمدوا فمٙمٝمف..( )صف/

 (.01/657( )طمط 8/478) جمٜمقل ضم٣مل ( )ضم٤م -ؽمٝمٌقيف –ايمٔمزيز زمـ ص٣مدر اظمدائٛمل فمٌد ايمرمحـ زمـ فمٌد 

 (.45/81ايمٕمٖم٣مر ايمدَمُمٗمل )فم٣ًمىمرفمٌد ايمرمحـ زمـ فمٌد 

ايمٕمٖم٣مر زمـ داود أزمق وم٣مؽمؿ اظمٌمي) ىم٣من يٚمتٛمع فمـ ايمتحدي٧م، ضمدث َمـ ضمٖمٓمف دم اظمذاىمرة أضم٣مدي٧م فمٌد ايمرمحـ زمـ فمٌد 

 (.01/671ضمٖمٓم٦م فمٛمف ( )طمط

 ( 45/81ايمٕمٖم٣مر زمـ فمٖم٣من ايمٌغمويت )فم٣ًمىمرفمٌد ايمرمحـ زمـ فمٌد 

 (.5/79ايمٗم٣مري )ضم٤مفمٌد ايمرمحـ زمـ فمٌد 

 (.0130)خم٤م ايم٘مريؿ ايمٗمُمغمي فمٌد ايمرمحـ زمـ فمٌد 

 (.044اهلل أزمق ص٣ميما ايمْمقيؾ )ك فمٌد ايمرمحـ زمـ فمٌد 

 (.5/652اهلل أزمق فمالء )ضم٣مسمؿ فمٌد ايمرمحـ زمـ فمٌد 

 (.01/683اهلل أزمق وم٣مؽمؿ ايمٗمْمٝمٔمل ازمـ أىمٖم٣مين )طمطفمٌد ايمرمحـ زمـ فمٌد 

 (.0056)آصمري -اؽمؿ صمده: ومري٤م –اهلل إصٚمٔمل، وشمٗمف أزمق داود فمٌد ايمرمحـ زمـ فمٌد 

 (.22اهلل اجلقهري )َمٌم فمٌد ـ ايمرمحـ زمفمٌد 

 اهلل احلق  ايمٌٛم٣مين: اؽمؿ صمده: حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ.فمٌد ايمرمحـ زمـ فمٌد 

 (.5/639اهلل اخلزافمل )ضم٣مسمؿ فمٌد ايمرمحـ زمـ فمٌد 

 (.5/651اهلل ايمزهري )ضم٣مسمؿ فمٌد ايمرمحـ زمـ فمٌد 

 (.407اهلل )نمرزم٣مء/فمٌد اهلل ايمٔمٚمري أزمق فمٌد ايمرمحـ زمـ فمٌد 

اهلل اظمج٣مؾمٔمل أزمق حيٝمك ايمٌٌمي) رضب ايمٖمالس فمعم ضمديثف، ووم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: وذىمر رم أٞمف َمتٜمؿ ( فمٌد ايمرمحـ زمـ فمٌد 

 (.5/652( )ضم٣مسمؿ 3/304)يم٣ًمن

 ( 01/696اهلل اظمٗمرئ أزمق حمٚمد ) طمط فمٌد ايمرمحـ زمـ فمٌد 

 (.01/615إصؿ )جمٜمقل ضم٣مل ( )طمط  -أو ازمـ فمٚمرو–اهلل فمٌد ايمرمحـ زمـ فمٌد 

 (.5/81اهلل زمـ أيب ذؤي٤م إؽمدي )ضم٤م  فمٌدايمرمحـ زمـ فمٌد 
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 (.5/650اهلل زمـ أيب فمْمٝم٥م احلٚميص )جمٜمقل ضم٣مل ( )ضم٣مسمؿ فمٌد ايمرمحـ زمـ فمٌد 

 (.398اظمٕمريب إٞمامؿمل: )فمٙمامء زمـ أمحد اهلل فمٌد ايمرمحـ زمـ فمٌد 

 (.344زمـ إؽمح٣مق ايمٛمٝم٣ًمزمقري أزمق زم٘مر )ٞمٝم٣ًمزمقر/زمـ أمحد اهلل فمٌد ايمرمحـ زمـ فمٌد 

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من شمٗم٥م همٝمام رواه َمًٛمدًا ظم٣م 381اهلل زمـ أؽمد اجلٜمٛمل أزمق َمْمرف ايمْمٙمٝمْمقم )ت زمٔمدٌد فمايمرمحـ زمـ فمٌد 

 (.744مجٔمف...( )صف/

 (.5/639( )ضم٣مسمؿ 5/83اهلل زمـ أم ضم٘مؿ )ضم٤م فمٌد ايمرمحـ زمـ فمٌد 

 (.43/377اهلل زمـ إي٣مس اخلزافمل )فم٣ًمىمر فمٌد ايمرمحـ زمـ فمٌد 

 (.4/653ٙم٥ٌم زمـ زمٝمح٣من أزمق فمٗمٝمؾ )ضم٤م اهلل زمـ شمٔمفمٌد ايمرمحـ زمـ فمٌد 

 (.43/378اهلل زمـ ضم٣مرث أزمق اظمِمٌا أفمُمك مهدان ايمُم٣مفمر ايم٘مقدم )فم٣ًمىمر فمٌد ايمرمحـ زمـ فمٌد 

 (.45/4اهلل زمـ ضمًـ أزمق وم٣مؽمؿ ايمُم٣مهمٔمل )فم٣ًمىمر فمٌد ايمرمحـ زمـ فمٌد 

 (.0157اهلل زمـ ضمًكم زمـ حمٚمد أزمق زم٘مر ايم٣ًموي )خم٤م فمٌد ايمرمحـ زمـ فمٌد 

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من شمٗم٥م همٝمام رواه، هم٣موالً ديٛم٣ًم فمٖمٝمٖم٣ًم 317اهلل زمـ مح٣مد اظمجريْمل أزمق َمْمرف )تفمٌد ايمرمحـ زمـ فمٌد 

 (.285َمتقاؤم٣ًم( )صف/

أزمق وم٣مؽمؿ )وم٣مل ازمـ ضمذاء: ىم٣من رصمالً ص٣محل٣ًم...،  -ازمـ طمراز -اهلل زمـ طم٣ميمد زمـ َم٣ًمهمر اهلٚمداين ايمقهراينفمٌد ايمرمحـ زمـ فمٌد 

 (.291( )صف/300ايمػم ومج٣مفم٥م )تفمٌد ووم٣مل اخلقٓين: رصمؾ ص٣ميما ص٣مضم٤م ؽمٛم٥م( فمٛمف ازمـ 

 (.3/303( )يم٣ًمن 5/652اهلل زمـ رزمٝمٔم٥م ايمدَمُمٗمل )ٓ أفمرهمف وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم ( )ضم٣مسمؿ فمٌد ايمرمحـ زمـ فمٌد 

 (.45/2اهلل زمـ ززمغم أزمق زم٘مر ايمره٣موي )فم٣ًمىمر فمٌد ايمرمحـ زمـ فمٌد 

 اهلل.فمٌد زمـ زمـ أمحد اهلل زمـ زيد، هق افمٌد ايمرمحـ زمـ فمٌد 

 (.0062اهلل زمـ ؽمٔمد إؾمٔمري أزمق زم٘مر )ذىمر فمٌد ايمرمحـ زمـ فمٌد 

 (.3/303اهلل زمـ ؽمٙمامن ايمٖم٣مرد )وم٣مل ايمٔمالئل: ٓ أفمرهمف ( )يم٣ًمن فمٌد ايمرمحـ زمـ فمٌد 

 (.45/7اهلل زمـ ؾم٣مذان أزمق حمٚمد اهلٚمداين )فم٣ًمىمر فمٌد ايمرمحـ زمـ فمٌد 

٣مف اظمٔم٣مهمري أزمق َمْمرف إٞمديمز )تفمٌد اهلل زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ فمٌد  ( فمٛمف أزمق زمحر إؽمدي وأزمق همتا 376ايمرمحـ زمـ صمحَّ

 (. 767ونمغممه٣م )صف/
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 (.0153ي )خم٤م ايمرمحـ زمـ حمٚمد أزمق زم٘مر احلغمفمٌد اهلل زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ فمٌد 

ايمرمحـ زمـ حمٚمد احليَمل أزمق وم٣مؽمؿ إدي٤م اإلؾمٌٝمقم )وم٣مل اخلقٓين: ىم٣من ٞمٌٝمالً ؾم٣مفمرًا فمٌد اهلل زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ فمٌد 

 (.295َمٖمٙمٗم٣ًم،...( )صف/

 (.01/411ايمرمحـ زمـ َمٜمتدي أزمق زم٘مر اهل٣مؾمٚمل )طمط فمٌد اهلل زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ فمٌد 

 (.5/651ايمٔمزيز زمـ فمٚمر ايمزيدي )جمٜمقل ضم٣مل ( )ضم٣مسمؿ فمٌد اهلل زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ فمٌد 

 (.307ايمقاؽمع زمـ أيب ؿمٝم٥ٌم )صمر فمٌد اهلل زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ فمٌد 

 (.45/34وسمٗمدم همٝمٚمـ صمده أم ضم٘مؿ )فم٣ًمىمر –ازمـ أم ضم٘مؿ  –اهلل زمـ رزمٝمٔم٥م فمٌد اهلل زمـ فمثامن زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ فمٌد 

 (.3/304ل وم٣ميمف ايمذهٌل ( )يم٣ًمن اهلل زمـ فمْمٝم٥م ) ٓ ئمرف جمٜمقفمٌد ايمرمحـ زمـ فمٌد 

 (.45/55اهلل زمـ فمقم زمـ أيب ايمٔمج٣مئز إزدي )فم٣ًمىمر فمٌد ايمرمحـ زمـ فمٌد 

 (.45/57( )فم٣ًمىمر 05/544اهلل زمـ فمٚمر زمـ راؾمد ايمٌجقم )ٞمٌٝمؾ َمٟمَمقن ( )ؽمغم فمٌد ايمرمحـ زمـ فمٌد 

 (.8/471اهلل زمـ فمقف )ضم٤م فمٌد ايمرمحـ زمـ فمٌد 

 (.0056( )آصمري 8/480إصٚمٔمل ) وشمٗمف أزمق داود ( )ضم٤م  اهلل زمـ ومري٤مفمٌد ايمرمحـ زمـ فمٌد 

() وم٣مل ايمذهٌل: اإلَم٣مم احل٣مهمظ ( )ؽمغم 480اهلل زمـ حمٚمد اجلقهري أزمق وم٣مؽمؿ ايمٕم٣مهمٗمل احل٣مهمظ )ت فمٌد ايمرمحـ زمـ فمٌد 

02/345.) 

 (.3/303اهلل زمـ حمٚمد احلٌٝمٌل )يم٣ًمن فمٌد ايمرمحـ زمـ فمٌد 

 (٥01/416م أزمق َمًٙمؿ ايمٌٝمع) صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )طمطاهلل زمـ حمٚمد زمـ َم٣مَم٘مفمٌد ايمرمحـ زمـ فمٌد 

 (.0022اهلل زمـ حمٚمد زمـ ٞمِمغم أزمق َمًٙمؿ اظمديٛمل اظمٔمدل )ذىمر فمٌد ايمرمحـ زمـ فمٌد 

 (.0160اهلل زمـ حمٚمد زمـ يقٞمس أزمق حمٚمد ايمُم٣مهمٔمل )وشمٗمف ايمٖم٣مرد ( )خم٤م فمٌد ايمرمحـ زمـ فمٌد 

 (.5/656)ضم٣مسمؿ ( 7/78اهلل زمـ حمغميز اجلٚمحل )ضم٤م فمٌد ايمرمحـ زمـ فمٌد 

 ( 040اهلل اظمروزي ) ك فمٌد اهلل زمـ َمًٔمقد أزمق فمٌد ايمرمحـ زمـ فمٌد 

 (.3/303اهلل زمـ َمًٙمؿ احلراين) ؤمٖمف ايمدارومْمٛمل ( )يم٣ًمن فمٌد ايمرمحـ زمـ فمٌد 

 (.7/86اهلل زمـ َمًٝم٤م )ضم٤م فمٌد ايمرمحـ زمـ فمٌد 

 (.5/656( )ضم٣مسمؿ 5/91اهلل زمـ َمٔمٗمؾ زمـ ي٣ًمر اظمزين )ضم٤م فمٌد ايمرمحـ زمـ فمٌد 
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 ( .3/303( )يم٣ًمن 5/651أمحد ( )ضم٣مسمؿ  فاهلل زمـ َم٘مٚمؾ ايمٗمرر )ٓ أفمرهمف وم٣ميمفمٌد ايمرمحـ زمـ فمٌد 

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من رصمالً ص٣محل٣ًم ورفم٣ًم ديٛم٣مً، 505اهلل زمـ َمٛمتٝمؾ إٞمِم٣مري أزمق زيد ايمنومًْمل )ت فمٌد ايمرمحـ زمـ فمٌد 

 (.735وومد ؽمٚمع ايمٛم٣مس َمٛمف..( )صف/

 (.01/689( )طمط 441اهلل زمـ ه٣مرون زمـ ه٣مؾمؿ أزمق فمٝمًك إٞم٣ٌمري )شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ( )ت فمٌد ايمرمحـ زمـ فمٌد 

 (.365اهلل زمـ ئمٗمقب زمـ ؽمٚمٔمقيف ايمٛمٝم٣ًمزمقري أزمق ؽمٔمٝمد )ٞمٝم٣ًمزمقر/فمٌد ايمرمحـ زمـ فمٌد 

فمٖمٝمٖم٣ًم ؽمٚمع )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من هم٣موالً  -ازمـ فَمَٖمػ -اهلل زمـ يقؽمػ إَمقي أزمق ضمًـ ايمْمٙمٝمْمقمفمٌد ايمرمحـ زمـ فمٌد 

 (.738( )صف/560ايمٛم٣مس َمٛمف ورويٛم٣م فمٛمف وأصم٣مز يمٛم٣م، ومل ي٘مـ زم٣ميمّم٣مزمط ظم٣م رواه وىم٣من ىمثغم ايمقهؿ دم إؽم٣مٞمٝمد( )ت

 (.040اهلل َمقلم فمقم )ك /فمٌد ايمرمحـ زمـ فمٌد 

 (.8/476اظم٠مَمـ ايمرام )ضم٤م فمٌد ايمرمحـ زمـ فمٌد 

(  ) وم٣مل ازمـ َم٣مىمقٓ: شمٗم٥م،ووم٣مل اإلؽمامفمٝمقم : صدوق 419)ت اظم٠مَمـ زمـ طم٣ميمد أزمق حمٚمد اظمٜمٙمٌل اجلرصم٣مينفمٌد ايمرمحـ زمـ فمٌد 

، شم٦ٌم ئمرف احلدي٧م ووم٣مل ازمـ فمدي : يمف أضم٣مدي٧م نمغم حمٖمقـم٥م وفمـ َمٝمٚمقن َمٛم٣مىمغم ووم٣مل ايمذهٌل: اإلَم٣مم احل٣مهمظ اظمٖمٝمد ايمثٗم٥م

 .(209)حتٖم٥م/ (305)صمر  (4/0468()ضم٣ٌمن03/666( )ؽمغمووم٣مل احل٣مهمظ: شمٗم٥م ئمرف احلدي٧م

 (.357اهلل زمـ حمٚمد زمـ ؽمٙمٝمامن اظمٔم٣مهمري: )فمٙمامء فمٌد اظم٠مَمـ زمـ د فمٌايمرمحـ زمـ فمٌد 

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: أطمذ ايمٛم٣مس فمٛمف وىم٣من 530اظمٙمؽ زمـ نمُمٙمٝم٣من إٞمِم٣مري أزمق ضم٘مؿ ايمنومًْمل )ت فمٌد ايمرمحـ زمـ فمٌد 

 (.754َمـ أهؾ اظمٔمرهم٥م وايمذىم٣مء وايمٝمٗمٓم٥م..( )صف/

 (.5/658( )ضم٣مسمؿ7/84إٞمِم٣مري اظمدين )ضم٤م اظمٙمؽ زمـ ىمٔم٤م زمـ فمجرة ايمًٙمٚمل فمٌد ايمرمحـ زمـ فمٌد 

 (.45/80ايمقاضمد ايمٌجقم )فم٣ًمىمر فمٌد ايمرمحـ زمـ فمٌد 

 (.45/84ايمقاضمد ايمًٚم٣ًمر ايمٕم٣ًمين )فم٣ًمىمر فمٌد ايمرمحـ زمـ فمٌد 

ايمقاضمد زمـ داود اجلذاَمل أزمق َمْمرف اإلؾمٌٝمقم )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من ؾمٝمخ٣ًم ص٣محل٣ًم َمـ أهؾ ايمٖمٜمؿ َمتٖمٗمٜم٣ًم فمٌد ايمرمحـ زمـ فمٌد 

 (.297( )صف/308ذا رواي٥م واؽمٔم٥م( )ت

 (.8/48ايمقه٣مب ايمِمغمدم )ضم٤م فمٌد ايمرمحـ زمـ فمٌد 

 (.45/84ايمقه٣مب زمـ ضمًـ زمـ ويمٝمد ايم٘ماليب )فم٣ًمىمرفمٌد ايمرمحـ زمـ فمٌد 

 (.7/72ضم٘مؿ ايمقاؽمْمل )ضم٤م فمٌد ايمرمحـ زمـ فمٌد 
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 (.45/89ايمرمحـ زمـ فمٌٝمد أزمق راؾمد إردين )فم٣ًمىمر فمٌد 

 (.3/305احلرؽمت٣مين )ٓ ئمرف وم٣ميمف ايمذهٌل ( )يم٣ًمن ايمرمحـ زمـ فمٌٝمد فمٌد 

 (.02/484ايمرمحـ زمـ فمٌٝمد اهلل أزمق وم٣مؽمؿ اجلالب ؾمٝمخ اظم٣ميم٘مٝم٥م دم زَم٣مٞمف )ؽمغم فمٌد 

 (.5/658ايمرمحـ زمـ فمٌٝمد اهلل إصٌٜم٣مين )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.5/658ايمرمحـ زمـ فمٌٝمد اهلل زمـ أيب َمٙمٝم٘م٥م )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.45/85ق حمٚمد إؽمدي )فم٣ًمىمر أزمزمـ أمحد ايمرمحـ زمـ فمٌٝمد اهلل فمٌد 

 (.45/85ايمٔمزيز احلٙمٌل اهل٣مؾمٚمل )فم٣ًمىمر فمٌد ايمرمحـ زمـ فمٌٝمد اهلل زمـ فمٌد 

( )وم٣مل اخلْمٝم٤م: ىم٣من صدووم٣ًم نمغم 364حمٚمد زمـ ضمًكم ازمـ ضمردم ايمًٚم٣ًمر احلريب )ت زمـ اهللفمٌد ايمرمحـ زمـ فمٌٝمد اهلل زمـ فمٌد 

( 4/662( )ؾمذرات74وم٣مل ايمذهٌل : ايمُمٝمخ اظمًٛمد ايمٔم٣ممل( )إحت٣مف/أن ؽمامفمف دم زمٔمض َم٣م رواه فمـ ايمٛمج٣مد ىم٣من َمّمْمرزم٣ًم، و

 (.01/414( )طمط302/ 3( )يم٣ًمن4/686( )اإلىمامل07/300)ؽمغم

 (.01/659ايمرمحـ زمـ فمٌٝمد اهلل زمـ حمٚمد زمـ ضمٖمص ايمتٝمٚمل ازمـ فم٣مئُم٥م )طمطفمٌد 

 (.0112ايمرمحـ زمـ فمٌٝمد اهلل زمـ حمٚمد زمـ حمٚمد أزمق ؽمٔمد اجلرصم٣مين )خم٤م فمٌد 

وهق دم ايمتٗمري٤م  -صقازمف: فمٌٝمد اهلل-(  وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿايمرمحـ زمـ فمٌٝمد زمـ ضم٘مٝمؿ إؽمدي أزمق حمٚمد احلٙمٌل )صدوق فمٌد 

 (.5/658)ضم٣مسمؿ

 (.5/621( )ضم٣مسمؿ 7/87ايمرمحـ زمـ فمٌٝمد زمـ ٞمٖمٝمع ايمٔمٛمز )ضم٤م فمٌد 

 (.5/621ايمرمحـ زمـ فمٌٝمد ؽمٚمع أزم٣م هريرة )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.5/621ايمرمحـ زمـ فمٌٝمد ؽمٚمع فمٙمٝم٣مً َ )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.5/621( )ضم٣مسمؿ  وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿايمرمحـ زمـ فمٌٝمد فمـ َمٔم٣موي٥م )ٓ أدري َمـ هق فمٌد 

 (.5/638ايمرمحـ زمـ فمت٥ٌم زمـ فمقيؿ زمـ ؽم٣مفمدة )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.869ايمرمحـ زمـ فمت٥ٌم زمـ ئمٖمر زمـ نمٛمؿ اظمٔم٣مهمري )يقٞمسفمٌد 

 (.5/676ايمرمحـ زمـ فمت٥ٌم فمـ ؽمغميـ )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.01/691ايمُمٜمقري )طمط ايمرمحـ زمـ فمثامن أزمق ضمًـ فمٌد 

 (.304ايمرمحـ زمـ فمثامن ايمثٗمٖمل أزمق فمقم اجلرصم٣مين )صمر فمٌد 
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 (.3/302ايمرمحـ زمـ فمثامن احل٣مؿمٌل )ؤمٖمف أزمق ضم٣مسمؿ ( )يم٣ًمن فمٌد 

 (.5/623ايمرمحـ زمـ فمثامن ايمٔمدين )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 .(5/623( )ضم٣مسمؿ  وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿايمرمحـ زمـ فمثامن زمـ إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد ) ؤمٝمػ احلدي٧م فمٌد 

 (.5/624ايمرمحـ زمـ فمثامن زمـ أرومؿ زمـ أيب إرومؿ اظمخزوَمل) جمٜمقل ضم٣مل( )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.5/623ايمرمحـ زمـ فمثامن زمـ ؽمٔمد زمـ أيب ووم٣مص ايمزهري )ضم٣مسمؿ فمٌد 

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من يمف ؽمامع ىمثغم وفمٛم٣مي٥م 314ايمرمحـ زمـ فمثامن زمـ ؽمٔمٝمد زمـ دٞمكم ايمِمددم أزمق َمْمرف )تفمٌد 

ٔمٙمؿ وايمٔمٚمؾ وايمٖمّمؾ، وىم٣من شمٌت٣ًم دم روايتف َمتحري٣ًم همٝمٜم٣م، وىم٣من ايمٛم٣مس يرضمٙمقن إيمٝمف يمًٔم٥م روايتف وشمٗمتف زم٣محلدي٧م، وؾمٜمر زم٣ميم

 (.284وهمّمٙمف..( )صف/

ايمرمحـ زمـ فمثامن زمـ فمٖم٣من ايمٗمُمغمي أزمق َمْمرف ايمٗمرؿمٌل )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: وىم٣من رصماًل ص٣محل٣ًم زاهدًا شمٗم٥م همٝمام رواه، فمٌد 

 (.275( )صف/495ؽمٚمع ايمٛم٣مس ىمثغمًا َمـ روايتف ( )ت 

 (.45/010ايمرمحـ زمـ فمثامن زمـ وم٣مؽمؿ ايمتٚمٝمٚمل ايمٔمدل )شمٗم٥م و٣مزمط وم٣ميمف ايم٘مت٣مين ( )فم٣ًمىمر فمٌد 

 (.01/687ايمرمحـ زمـ فمثامن زمـ َمًٔمر أزمق أمحد اظمًٔمرن )طمط فمٌد 

)فم٣ًمىمر  (5/625( )ضم٣مسمؿ  وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿايمرمحـ أزمق هُم٣مم ايمٔمٗمدي )صدوق فمٌد ايمرمحـ زمـ فمثامن زمـ هُم٣مم زمـ فمٌد 

45/013.) 

 (.5/623ايمرمحـ زمـ فمثامن زمـ وشم٣مب )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.0064ايمرمحـ زمـ فمثامن زمـ ي٣ًمر أزمق َمًٙمؿ )ذىمر فمٌد 

 (.5/628ايمرمحـ زمـ فمداء ايم٘مٛمدي )وشمٗمف ازمـ َمٔمكم، ووم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: ص٣ميما ( )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.5/628ايمرمحـ زمـ فمدي ايمٌٜمراين )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.5/638( )ضم٣مسمؿ  يمف أزمق ضم٣مسمؿوم٣مايمرمحـ زمـ فمديس ايمٌٙمقي )يمف صح٥ٌم فمٌد 

 (.45/005( )فم٣ًمىمر5/670ايمرمحـ زمـ فمراك زمـ ؾم٣مَمل أزمق إدريس ايمٔمذري )جمٜمقل ضم٣مل ( )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.670/ 5( )ضم٣مسمؿ7/76ايمرمحـ زمـ فمراك زمـ َم٣ميمؽ ايمٕمٖم٣مري )ضم٤م فمٌد 

حمٙمف ايمِمدق ( ايمرمحـ زمـ فمري٣من أزمق ضمًـ احل٣مرشمل )صدوق ص٣ميما وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم، ووم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: ؾمٝمخ فمٌد 

 (.5/670( )ضم٣مسمؿ 0438)آصمري
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 (.5/629( )ضم٣مسمؿ  وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿايمرمحـ زمـ فمْم٣مء اظمديٛمل) ؾمٝمخ فمٌد 

 (.7/79ايمرمحـ زمـ فمْم٣مء زمـ أيب يمٌٝم٥ٌم )ضم٤م فمٌد 

 (.5/676ايمرمحـ زمـ فمْمٝم٥م اظمزين )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.3/302( )يم٣ًمن01/623ايمرمحـ زمـ فمٖم٣من صقدم )ىمذزمف ازمـ َمٔمكم ( )طمط فمٌد 

 (.261ايمرمحـ زمـ فمٗم٥ٌم ايمٕمٖم٣مري فمٛمف َمقؽمك زمـ أيقب ونمغمه )جمٜمقل ضم٣مل( )حتٖم٥م/فمٌد 

 (.5/628ايمرمحـ زمـ صم٣مزمر )ضم٣مسمؿ فمٌد ايمرمحـ زمـ فمٗم٥ٌم زمـ فمٌد 

 (.5/628ايمرمحـ زمـ فمٗم٥ٌم فمٛمف حمٚمد )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.5/628ايمرمحـ زمـ فمٗم٥ٌم َمقلم َمٔمٚمر )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.8/479اهلل اجلٚمحل )ضم٤م فمٌد ايمرمحـ زمـ فمالم زمـ فمٌد 

 (.5/671ايمرمحـ زمـ فمٙمٗمؿ )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.5/674( )ضم٣مسمؿ 4/654ايمرمحـ زمـ فمٙمٗمٚم٥م ايمثٗمٖمل وفمٛمف صم٣مَمع )جمٜمقل ضم٣مل ( )ضم٤م فمٌد 

 (.5/674( )ضم٣مسمؿ 01/653( )طمط  وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿايمرمحـ زمـ فمٙمٗمٚم٥م اظمروزي أزمق يزيد )صدوق فمٌد 

 (.0131ايمرمحـ زمـ فمقم زمـ أيب ص٣مدق أزمق وم٣مؽمؿ ؿمٝم٤م )خم٤م فمٌد 

 (.0113ايمرمحـ اخلْمٝم٤م )خم٤م فمٌد زمـ زمـ أمحد ايمرمحـ زمـ فمقم فمٌد 

 (.45/046ايمرمحـ زمـ فمقم زمـ ضمًكم اظمرادي اظم٘مل )فم٣ًمىمر فمٌد 

 ايمرمحـ زمـ فمقم زمـ محدان ايمٖم٣مرد ايمٛمٝم٣ًمزمقري: اؽمؿ صمده: حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ محدان ايمٖم٣مرد ايمٛمٝم٣ًمزمقري.فمٌد 

 (.448اظمٗمرئ )يمٝمس زم٣مظمر  وم٣ميمف ازمـ نمالم ايمزهري ( )ؽمٜمؿ/ايمرمحـ زمـ فمقم زمـ رَمّم٣من اظمٌمي أزمق وم٣مؽمؿ فمٌد 

 (.72ايمرمحـ زمـ حمٚمد ايم٣ًموي أزمق حمٚمد ؾمٝمخ يمٙمٌٝمٜمٗمل )إحت٣مف/فمٌد ايمرمحـ زمـ فمقم زمـ فمٌد 

 (.45/044ايمرمحـ ( )فم٣ًمىمرفمٌد ايمرمحـ زمـ فمقم زمـ فمجالن ايمٗمرر )جمٜمقل وم٣ميمف ايمٔمٗمٝمقم وشمٗمف ؽمٙمٝمامن زمـ فمٌد 

 (.45/043ايمِمقري ازمـ ىم٣مَمقم )فم٣ًمىمر  ايمرمحـ زمـ فمقم زمـ وم٣مؽمؿفمٌد 

 (.260فمٌد ايمرمحـ زمـ فمقم زمـ حمٚمد أزمق ايمٖمرج ازمـ اجلقزي اإلَم٣مم اظمُمٜمقر )سم٘مٙمؿ همٝمف( )حتٖم٥م/

 (.369ايمرمحـ زمـ فمقم زمـ حمٚمد ايمؼمَمذي أزمق وم٣مؽمؿ )ٞمٝم٣ًمزمقر/فمٌد 

 (.365( )صمر 310ايمرمحـ زمـ فمقم زمـ حمٚمد اخلْمٝم٤م أزمق ؽمٔمد )ت فمٌد 
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حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ أزمق وم٣مؽمؿ ايمٖم٣مرد ايمٛمٝم٣ًمزمقري ايمُم٣مهمٔمل )وشمٗمف ايمٖم٣مرد ووم٣مل ايمذهٌل: شمٗم٥م ص٣مئـ(  ايمرمحـ زمـ فمقم زمـفمٌد 

 (.9/441( )سم٣مريخ اإلؽمالم77( )إحت٣مف/0100)خم٤م 

( 328ايمٛمٝم٣ًمزمقري أزمق ٞمٌم اظمزىمل ايمت٣مصمر )وم٣مل ايمًٚمٔم٣مين: ىم٣من شمٗم٥م ص٣محل٣ًم َم٘مثرًا( )ت زمـ أمحد ايمرمحـ زمـ فمقم زمـ حمٚمد فمٌد 

 (.08/455)ؽمغم 

 (.0167ايمرمحـ زمـ فمقم زمـ حمٚمد زمـ ضمًكم أزمق ٞمٌم )خم٤م فمٌد 

 (.45/042ايمرمحـ زمـ فمقم زمـ حمٚمد زمـ فمٚمر أزمق وم٣مؽمؿ اجلٚمحل )فم٣ًمىمر فمٌد 

 (.5/624( )ضم٣مسمؿ 7/83ايمرمحـ زمـ فمقم زمـ ٞم٣مهمع زمـ صمٌغم زمـ َمْمٔمؿ ايمٗمرر )ضم٤م فمٌد 

 (.45/047ايمرمحـ زمـ فمامرة ايمٗمرر )فم٣ًمىمر فمٌد 

 (.602فمٚمر ايمٌزاز )َمٌم ايمرمحـ زمـ فمٌد 

( 01/410زمـ حمٚمد أزمق ضمًكم اظمٔمدل، ازمـ مح٥م اخلالل )وشمٗمف اخلْمٝم٤م وايمٔمتٝمٗمل ( )طمطزمـ أمحد ايمرمحـ زمـ فمٚمر فمٌد 

 (.07/86)ؽمغم

 (.5/627( )ضم٣مسمؿ 0683ايمرمحـ زمـ فمٚمر زمـ صمٌٙم٥م ايم٣ٌمهقم )ىمذزمف أزمق ضم٣مسمؿ ( )آصمري فمٌد 

 (.40صايمرمحـ زمـ فمٚمر زمـ ؾمٜم٣مب احلٛمٌقم)دٞمٝمن فمٌد 

 ايمرمحـ َمقلم يمٌٛمل ؽمٜمؿ َمـ ومريش: هق ازمـ أيب ايمٕمٚمر ايمًٜمٚمل يٟميت.فمٌد ايمرمحـ زمـ فمٚمر زمـ فمٌد 

 (.0065ايمرمحـ زمـ فمٚمر زمـ ىمثغم )ذىمر فمٌد 

 (.352ايمرضمٝمؿ: )فمٙمامء فمٌد ايمرمحـ زمـ فمٚمر زمـ حمٚمد زمـ فمٌد 

ال: ىم٣من همٗمٝمٜم٣ًم أدي٣ًٌم ديٛم٣ًم فم٣موماًل..( ( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مق328ايمرمحـ زمـ فمٚمر زمـ حمٚمد زمـ همقرسمش ايمنومًْمل أزمق َمْمرف )تفمٌد 

 (.766)صف/

( )سم٘مٙمؿ همٝمف ايم٘مت٣مين ونمغمه، واهتؿ دم يمٗم٣مء أيب 301ايمرمحـ زمـ فمٚمر زمـ حمٚمد زمـ ٞمٌم أزمق وم٣مؽمؿ ايمُمٝم٣ٌمين ايم٣ًمَمري )ت فمٌد 

 (.3/307( )يم٣ًمن 45/048( )فم٣ًمىمر 07/626إؽمح٣مق زمـ أيب شم٣مزم٦م ( )ؽمغم 

 (.000ٗمِم٣مر )َمٌم ايمرمحـ زمـ فمٚمر زمـ حمٚمد زمـ يزيد ايمفمٌد 

، ووم٣مل احل٣مهمظ: حمدث وم٣مل ايمْمػماين: شمٗم٥مو ،( )ؾمٝمخ وم٣ميمف أزمق زرفم٥م642ايمرمحـ زمـ فمٚمرو ايمٌجقم أزمق فمثامن ضمراين )ت فمٌد 

 (.5/627)ضم٣مسمؿ  (266)حتٖم٥م/ (4/0442( )وفمٛمف مج٣مفم٥م( )ضم٣ٌمن َمٔمروف
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 (.45/669ايمرمحـ زمـ فمٚمرو ايمٝمحِمٌل )فم٣ًمىمر فمٌد 

 (.٣264مهقم )ؤمٝمػ صمدًا أضمد اظمؼموىمكم وم٣ميمف احل٣مهمظ( )حتٖم٥م/فمٌد ايمرمحـ زمـ فمٚمرو زمـ صمٌٙم٥م ايمٌ

 (.5/625ايمرمحـ زمـ فمٚمرو زمـ صمرير أزمق زرفم٥م ىمقدم )وشمٗمف ازمـ َمٔمكم ( )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.846ايمرمحـ زمـ فمٚمرو زمـ ضم٣مرث زمـ ومحزم اخلقٓين أزمق َمٔم٣موي٥م )يقٞمسفمٌد 

 (.5/625سمؿ ايمرمحـ زمـ فمٚمرو زمـ ؽمٔمد زمـ َمٔم٣مذ إٞمِم٣مري )وشمٗمف أزمق زرفم٥م ( )ضم٣مفمٌد 

 -ؽمٌؼ خمتٌماً  –فمٌد ايمرمحـ زمـ فمٚمرو زمـ ؽمامٞمف احلراين 

 (.45/035ايمرمحـ أزمق فمٚمرو ايمرضمٌل احلٚميص )فم٣ًمىمر فمٌد ايمرمحـ زمـ فمٚمرو زمـ فمٌد 

 (.5/624ايمرمحـ زمـ يزيد ايمٗم٣مص )ضم٣مسمؿ فمٌد ايمرمحـ زمـ فمٚمرو زمـ فمٌد 

 (.45/032ايمرمحـ دضمٝمؿ أزمق ؽمٔمٝمد )فم٣ًمىمر فمٌد ايمرمحـ زمـ فمٚمرو زمـ فمٌد 

 (.3/307ايمرمحـ زمـ فمٚمرو زمـ ٞمٌم ايمُمٝم٣ٌمين ايمدَمُمٗمل )َمتٜمؿ( )يم٣ًمن فمٌد 

 (.047ايمرمحـ زمـ فمٚمرو وفمٛمف زىمري٣م زمـ أيب ىمٛم٣مٞم٥م )ك /فمٌد 

 (.5/676ايمرمحـ زمـ فمٚمغم إٞمِم٣مري )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.5/676ايمرمحـ زمـ فمٚمغم زمـ ؽمٔمد )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.5/676ايمرمحـ زمـ فمٛم٥ٌم )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.45/647قام زمـ طمقيٙمد ايمٗمرر )صح٣ميب ( )فم٣ًمىمر ايمرمحـ زمـ فمفمٌد 

 (.5/014ايمرمحـ زمـ فمقيؿ زمـ ؽم٣مفمدة إٞمِم٣مري )ضم٤م فمٌد 

 (.5/676ايمرمحـ زمـ فمٝمزار )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.359ايمرمحـ زمـ فمٝمًك زمـ ضمًـ إهمريٗمل: )فمٙمامء فمٌد 

 (.5/676( )ضم٣مسمؿ 4/388ايمرمحـ زمـ فمٝمًك فمـ ايمزهري )جمٜمقل وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ ( )يم٣ًمن فمٌد 

 (.265فمٌد ايمرمحـ زمـ فمٝمٝمٛم٥م ايمٌٌمي )جمٜمقل أهم٣مده احل٣مهمظ( )حتٖم٥م/

 (.844ايمرمحـ زمـ نم٣مزمر اهلٚمداين )يقٞمسفمٌد 

 (.761ايمرمحـ )صف/فمٌد ايمرمحـ زمـ نم٣ميم٤م زمـ مت٣مم زمـ فمْمٝم٥م اظمح٣مريب أزمق زيد ايمٕمرٞم٣مؿمل ضمدث فمٛمف ازمٛمف نم٣ميم٤م زمـ فمٌد 
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( )وم٣مل ؾمغمويف: ىم٣من شمٗم٥م صدووم٣ًم ؽمٚمع َمٛمف 353ايمٔمْم٣مر )ت ايمرمحـ زمـ نمزو زمـ حمٚمد زمـ حيٝمك ايمٛمٜم٣موٞمدي أزمق َمًٙمؿ فمٌد 

 (.08/92ايم٘م٣ٌمر. ووم٣مل ايمذهٌل: ايمُمٝمخ ايمٔم٣ممل ايمثٗم٥م( )ؽمغم 

 (.4/652ايمرمحـ زمـ هم٣مىم٥م )ضم٤م فمٌد 

 (.45/464ايمرمحـ زمـ همتا ايمثٗمٖمل )فم٣ًمىمر فمٌد 

 (.04/629ايمرمحـ زمـ همتقح أزمق وم٣مؽمؿ ايمٔمْم٣مر )ؽمغم فمٌد 

 (.5/675ة )ضم٣مسمؿ ايمرمحـ زمـ همروخ فمـ أيب هريرفمٌد 

 (.5/675ايمرمحـ زمـ همروخ فمـ فمٌٝمد اهلل )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.5/675ايمرمحـ زمـ همّم٣ميم٥م أزمق زر ايمُم٣مَمل) يمٝمس زمف زمٟمس وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم ( )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.7/90( )ضم٤م 048ايمرمحـ زمـ همّم٣ميم٥م زمـ أيب أَمٝم٥م ايمٗمرر )جمٜمقل ضم٣مل ( )ك/فمٌد 

 (0045ايمرمحـ زمـ همّمؾ زمـ ضمًكم ) ذىمر فمٌد 

 (444ـ زمـ همّمؾ زمـ طم٣ميمد ايمرزمٔمل )أو ايمزَمٔمل اظمراواضمل( )نمرزم٣مءايمرمحفمٌد 

 (.5/675( )ضم٣مسمؿ 5/016ايمرمحـ زمـ همّمؾ زمـ فم٣ٌمس اهل٣مؾمٚمل )ضم٤م فمٌد 

 (. 466( )نمرزم٣مء/667ايمرمحـ زمـ همّمؾ زمـ فمٚمغمة زمـ راؾمد ايم٘مٛم٣مين ايمٔمتٗمل أزمق َمْمرف )تفمٌد 

 (.8/479( )ضم٤م 3/308ايمرمحـ زمـ همّمؾ زمـ َم٣ميمؽ )يم٣ًمن فمٌد 

 (.8/486ـ زمـ همّمؾ زمـ َمقهمؼ فمٛمف احليَمل وأهؾ ايمٔمراق )ضم٤م ايمرمحفمٌد 

 (.5/675ايمرمحـ زمـ همٙمًْمكم ايمثٗمٖمل) جمٜمقل ضم٣مل ( )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.45/663ايمرمحـ زمـ همٝم٣مض زمـ ضمريش أزمق ضمًـ )فم٣ًمىمر فمٌد 

 (.0035ايمرمحـ زمـ همٝمض زمـ ؽمٛمدة زمـ ـمٜمر أزمق أؽمقد )وشمٗمف أزمق ٞمٔمٝمؿ وأزمق ايمُمٝمخ ( )ذىمر فمٌد 

 (.3/308( )يم٣ًمن ٣5/672مرب زمـ أؽمقد سم٣مزمٔمل، )ضم٣مسمؿ ايمرمحـ زمـ ومفمٌد 

( ) ىم٣من همٗمٝمٜم٣ًم ذاىمرًا يمٙمٚم٣ًمئؾ، ؽمٚمع ايمٛم٣مس َمٛمف وؾمٜمر زم٣ميمٔمٙمؿ 397ايمرمحـ زمـ وم٣مؽمؿ ايمُمٔمٌل أزمق َمْمرف اظم٣ميمٗمل )ت فمٌد 

 (.749وايمٖمّمؾ. وم٣ميمف ازمـ زمُم٘مقال( )صف/

 (.3/308ايمرمحـ زمـ وم٣مؽمؿ ايم٘مقدم )وم٣مل ايمذهٌل: روى فمٛمف ازمـ فمدي وؤمٖمف( )يم٣ًمن فمٌد 

 (.8/473ايمرمحـ زمـ وم٣مؽمؿ اظمٌمي )ضم٤م فمٌد 
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 (.038ايمرمحـ زمـ وم٣مؽمؿ ايمٛمْمروين )َمٌم فمٌد 

 (.842( )يقٞمس465ايمرمحـ زمـ وم٣مؽمؿ زمـ ضمٌٝمش زمـ ؽمٙمٝمامن ايمتجٝمٌل أزمق وم٣مؽمؿ )تفمٌد 

 (.847( )أشمٛمقا فمٙمٝمف( )يقٞمس090اهلل اظمٌمي )تفمٌد ايمرمحـ زمـ وم٣مؽمؿ زمـ طم٣ميمد زمـ صمٛم٣مدة ايمٔمتٗمل أزمق فمٌد 

 (.2( )همٜمرس/397ٖمّمؾ وايمِمالح وايمٔمٙمؿ )تهؾ ايمايمرمحـ زمـ وم٣مؽمؿ زمـ ؾمٔمٌل أزمق َمْمرف إٞمديمز َمـ أفمٌد 

 (.848( )يقٞمس467ايمرمحـ زمـ أيب ص٣ميما ضمراين أزمق َمًٙمؿ )تفمٌد ايمرمحـ زمـ وم٣مؽمؿ زمـ فمٌد 

 (.3/308( )يم٣ًمن5/679اهلل زمـ فمٚمر ايمٔمٚمري) وم٣مل ازمـ َمٔمكم: يمٝمس زمًمء( )ضم٣مسمؿ فمٌد ايمرمحـ زمـ وم٣مؽمؿ زمـ فمٌد 

 (.45/665( )روى فمٛمف مج٣مفم٥م ( )فم٣ًمىمر681ايمقاضمد أزمق زم٘مر اهل٣مؾمٚمل )ت فمٌد ايمرمحـ زمـ وم٣مؽمؿ زمـ همرج زمـ فمٌد 

 (.45/468ايمرمحـ زمـ ومٌٝمِم٥م زمـ ذؤي٤م اخلزافمل )فم٣ًمىمر فمٌد 

 (.5/672ايمرمحـ زمـ ومت٣مدة ايمًٙمٚمل إٞمِم٣مري)خمتٙمػ دم صحٌتف ورصما احل٣مهمظ أٞمف صح٣ميب( )ضم٣مسمؿ فمٌد 

همراد ونمرائ٤م ومل يًٚمع فمٛمف إٓ أاحلدي٧م، ووم٣مل اخلْمٝم٤م: دم ضمديثف  يش زمـ طمزيٚم٥م )اهتٚمف ايمًٙمٝمامين زمقوعايمرمحـ زمـ ومرفمٌد 

 (.4/0437()ضم٣ٌمن3/309( )يم٣ًمن 01/686( )طمط 45/448طمغمًا( )فم٣ًمىمر 

 .(262)حتٖم٥م/ (3/309( )يم٣ًمن 5/679( )ضم٣مسمؿ  ، ووم٣مل احل٣مهمظ: َمؼموكايمرمحـ زمـ ومْم٣مَمل ايمٌٌمي )ىمذزمف ايمٖمالسفمٌد 

 (.5/672ايمرمحـ زمـ ومٔمٗم٣مع إؽمدي )ضم٣مسمؿ د فمٌ

 (.3/309( )يم٣ًمن 5/677( )ضم٣مسمؿ  وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿايمرمحـ زمـ ومٝمس إرضمٌل )جمٜمقل فمٌد 

 (.45/439(. )فم٣ًمىمر 5/677ايمرمحـ زمـ ومٝمس ايمُم٣مَمل أزمق فمٗم٥ٌم اظمذزمقح )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.45/456ايمرمحـ زمـ ومٝمس ايمٔمٗمٝمقم )فم٣ًمىمر فمٌد 

 (.5/677يمِمددم )ضم٣مسمؿ ايمرمحـ زمـ ومٝمس زمـ صم٣مزمر افمٌد 

 (.5/677ايمرمحـ زمـ ومٝمس فمـ أيب راهمع )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.5/677ايمرمحـ زمـ ومٝمس فمـ ضمٌٝمش )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.5/678ايمرمحـ زمـ ومٝمس فمـ رهم٣مفم٥م )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.45/456ايمرمحـ زمـ ومٝم٥ًم زمـ ىمٙمثقم ايم٘مٛمدي )فم٣ًمىمر فمٌد 

 (.5/678)ضم٣مسمؿ ايمرمحـ زمـ ومٝمًـ أزمق روح فمـ حيٝمك زمـ ئمٚمر وفمٛمف حيٝمك ايمٗمْم٣من فمٌد 

 (.048ايمرمحـ زمـ ىمٔم٤م زمـ زهغم اظمزين )ك /فمٌد 
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 (.4/650ايمرمحـ زمـ ىمٔم٤م زمـ فمٚمرو زمـ فمقف اظم٣مزين )ضم٤م فمٌد 

 (.764ايمرمحـ زمـ يُم٤م زمـ أيب فمٝمًك زمـ َمْمرف ايمْمٙمٝمْمقم أزمق حمٚمد فمٛمف أزمق ضمًـ اإليمٌغمي )صف/فمٌد 

 (.849ايمرمحـ زمـ َم٣ميمؽ ايمًٌئل )يقٞمسفمٌد 

 (.267( )حتٖم٥م/3/360)يم٣ًمن( ، ووم٣مل احل٣مهمظ: ؤمٝمػل )ىمذزمف أزمق داودٕمقَمفمٌد ايمرمحـ زمـ َم٣ميمؽ زمـ 

 (.5/682( )ضم٣مسمؿ979( )فم٨م3/73ايمرمحـ زمـ َم٣ميمؽ زمـ خي٣مَمر ايمً٘مً٘مل، وشمٗمف ايمٔمجقم )ضم٤م فمٌد 

 (.5/682ايمرمحـ زمـ َم٣ميمؽ فمـ َمٔم٣موي٥م )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.08/585( )ؽمغم 378ايمرمحـ زمـ َمٟمَمقن زمـ فمقم ايمٛمٝم٣ًمزمقري أزمق ؽمٔمد اظمتقرم )ت فمٌد 

 (.0/316( )أصٌٜم٣من 0060ايمرمحـ زمـ َم٣ٌمرك زمـ همّم٣ميم٥م زمـ أيب أَمٝم٥م )ذىمر فمٌد 

 (.0632ايمرمحـ زمـ َمتقىمؾ أزمق ؽمٔمٝمد ايمٗم٣مري )سمرىمف أزمق داود ( )آصمري فمٌد 

 (.3/366ايمرمحـ زمـ َمثٛمك زمـ َمْم٣مع زمـ فمٝمًك ايمٙمخٚمل فمٛمف ايمْمػمي )يم٣ًمن فمٌد 

 (.5/687)شمٗم٥م دم احلدي٧م وم٣ميمف ايمٖمالس ( )ضم٣مسمؿ ايمرمحـ زمـ فمٚمر زمـ طمْم٣مب فمٌد ايمرمحـ زمـ جمػم زمـ فمٌد 

 (.01/680ايمرمحـ زمـ حمٚمد أزمق زم٘مر ايمًٛمل )طمط فمٌد 

 (.07/264ايمرمحـ زمـ حمٚمد أزمق وم٣مؽمؿ ايمٙمٌٛمغمي احليي) اشمٛمك فمٙمٝمف ايمذهٌل ( )ؽمغمفمٌد 

 (.3/36ايمرمحـ زمـ حمٚمد احل٣مؽم٤م )ٓ يدرى َمـ ذا وم٣ميمف ايمذهٌل ( )يم٣ًمنفمٌد 

 (.45/496ُمٗمل )فم٣ًمىمر ايمرمحـ زمـ حمٚمد ايمدَمفمٌد 

 (.01/410ايمرمحـ زمـ حمٚمد ايمًجزي أزمق وم٣مؽمؿ )طمط فمٌد 

 اهلل زمـ حمٚمد ايم٘مريزي.فمٌد ايمرمحـ زمـ حمٚمد ايمناج: اؽمؿ صمده: فمٌد 

 (.736( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من رصماًل ص٣محل٣ًم..( )صف/517)ت -ازمـ ؿمُّقج -ايمرمحـ زمـ حمٚمد ايمٔمٌز أزمق حمٚمدفمٌد 

 (.3/362ايمٔمً٘مري أزمق َمًٔمقد َمٔمتزرم )يم٣ًمن ايمرمحـ زمـ حمٚمد فمٌد 

 (.01/411( )طمط 482ايمرمحـ زمـ حمٚمد ايمٔمامين أزمق حمٚمد )ت فمٌد 

 ( 5/686ايمرمحـ زمـ حمٚمد ايمٔمٛمػمي ايمْمػمي ) جمٜمقل ضم٣مل ( )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 ايمرمحـ زمـ حمٚمد ايمٗم٣م : اؽمؿ صمده: أمحد زمـ ضمٌٝم٤م.فمٌد 

٣م -ايمرمحـ زمـ حمٚمد ايمٗمرؿمٌل أزمق اظمْمرففمٌد   (.296)ضمدث وأطمذ فمٛمف ايمٛم٣مس: وم٣ميمف ازمـ زمُم٘مقال( )صف/ -تازمـ رهمَّ
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 ايمرمحـ زمـ حمٚمد ايم٘م٣مسم٤م: اؽمؿ صمده: حمٚمد زمـ فمزيز ايمٛمٝم٣ًمزمقري.فمٌد 

 (.3/367)ؾمٝمخ جمٜمقل وم٣ميمف احل٣مهمظ( )يم٣ًمن -أو ايمٝمحٚمري –ايمرمحـ زمـ حمٚمد اظمحٚمدي فمٌد 

 (.46ايمرمحـ زمـ حمٚمد اظمقصقم اظم٠مذن )َمٌم فمٌد 

 (.0024إزمراهٝمؿ أزمق فمٚمر ايمٗمْم٣من )ذىمر ايمرمحـ زمـ حمٚمد زمـ فمٌد 

 (.0109ايمرمحـ زمـ حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ أزمق حمٚمد ايمٌخ٣مري )وشمٗمف ايمٖم٣مرد ( )خم٤م فمٌد 

 (.0166ايمرمحـ زمـ حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ ضمًـ أزمق همّمؾ اظم٣ًمي٣مزي )خم٤م فمٌد 

 (.0076ايمرمحـ زمـ حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ ؾمٜمدل أزمق َمًٙمؿ اظمديٛمل )ذىمر فمٌد 

 ايمرمحـ زمـ حمٚمد..فمٌد ـ حمٚمد زمـ أيب زم٘مر ايمٗمْم٣من: أـمٛمف: ازمـ ايمرمحـ زمفمٌد 

 (.325ايمرمحـ زمـ حمٚمد زمـ أيب زيد ايمِمقاف: )فمٙمامء فمٌد 

 ايمرمحـ زمـ حمٚمد زمـ أيب يزيد يـ طم٣ميمد ايمًٛمػمي إزدي، اؽمؿ صمده: طم٣ميمد.فمٌد 

 (.0117أزمق ؽمٔمد ايمزراد) وشمٗمف ايمٖم٣مرد ( )خم٤م زمـ أمحد ايمرمحـ زمـ حمٚمد فمٌد 

أزمق وم٣مؽمؿ ايمذىمقاين إصٌٜم٣مين) سم٘مٙمٚمقا دم ؽمامفمف أحلؼ ؽمامفمف زمًامع مج٣مفم٥م ىمثغمة ( )يم٣ًمن زمـ أمحد ـ زمـ حمٚمد ايمرمحفمٌد 

3/367.) 

 ايمذىمقاين.زمـ أمحد ايمرمحـ زمـ حمٚمد فمٌد 

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمـ أهؾ ايمٛم٣ٌمه٥م 381)ت زمٔمد -ازمـ يم٣ٌمن -ايمِمٛمٜم٣مصمل ايمٗمرؿمٌلزمـ أمحد ايمرمحـ زمـ حمٚمد فمٌد 

 (.743وايمٝمٗمٓم٥م ىم٣مَمؾ إدوات...( )صف/ واظمٔمرهم٥م

 (.3/366زمـ إزمراهٝمؿ أزمق ٞمٌم اهلٚمداين ؾمٝمخ ايمِمقهمٝم٥م )يم٣ًمن زمـ أمحد ايمرمحـ زمـ حمٚمد فمٌد 

( )وم٣مل ايمٖم٣مرد: أضمد ايمثٗم٣مت اظمتٗمٛمكم 301زمـ زم٣ميمقيف أزمق حمٚمد اظمزىمل ايمٛمٝم٣ًمزمقري ايم٣ٌميمقي )تزمـ أمحد ايمرمحـ زمـ حمٚمد فمٌد 

( 70ايمثٗم٥م اظمًٛمد وىم٣من ص٣مدوم٣ًم أَمٝمٛم٣ًم، ووم٣مل ازمـ فمامد: ىم٣من شمٗم٥م ٞمٌٝماًل وصمٝمٜم٣ًم..( )إحت٣مف/ ووم٣مل ايمذهٌل: ايمرئٝمس إوضمد

 (.07/630()ؽمغم0111( )خم٤م 9/050( )سم٣مريخ اإلؽمالم4/091)ؾمذرات

 زمـ ضمٌٝم٤م أزمق زيد ايمٗم٣م  ايمٖمٗمٝمف ايمٛمٝم٣ًمزمقري )وم٣مل ايمٖم٣مرد: ايمٗم٣م  اإلَم٣مم أضمد أئٚم٥م ايمُم٣مهمٔمٝم٥م،زمـ أمحد ايمرمحـ زمـ حمٚمد فمٌد 

( )ؿمٌٗم٣مت 9/609( )سم٣مريخ اإلؽمالم76ىم٣من ىمثغم ايمُمٝمقخ صحٝما ايمًامع...ووم٣مل ايمذهٌل: ىم٣من إَم٣مَم٣ًم َمدرؽم٣ًم( )إحت٣مف/

 (.07/648( )ؽمغم997( )خم٤م 304()ت  5/019ايمُم٣مهمٔمٝم٥م ايم٘مػمى)
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ايمذهٌل: زمـ ضمج٣مج رؾمديـ أزمق حمٚمد اظمٜمدي )اظمٜمري(ايمقراق اظمٌمي ) روى فمٛمف مج٣مفم٥م ووم٣مل زمـ أمحد ايمرمحـ زمـ حمٚمد فمٌد 

ايمُمٝمخ اإلَم٣مم اظمحدث ايمثٗم٥م ايمِم٣مدق وَم٣م فمٙمٚم٦م همٝمف صمرضم٣ًم ووشمٗمف ازمـ يقٞمس ونمغمه، ووم٣مل َمًٙمٚم٥م: ؽمٚمٔم٦م زمٔمض أهؾ ايمٔمٙمؿ 

( 05/649()ؽمغم462يقشمٗمقٞمف وزمٔمّمٜمؿ يّمٔمٖمقٞمف، وهق فمٛمدي صم٣مئز احلدي٧م ٓ زمٟمس زمف ومل أر أضمدًا سمرىمف( )ت

 (.482( )ؿم٤م3/498( )يم٣ًمن 562)إرؾم٣مد/

 (.01/695زمـ ؽمٙمٝمامن أزمق حمٚمد اظم٠مذن )طمطزمـ أمحد د ايمرمحـ زمـ حمٚمفمٌد 

 (.0059( )ذىمر 432زمـ ؽمٝم٣مه أزمق َمًٙمؿ اظمذىمر )ت زمـ أمحد ايمرمحـ زمـ حمٚمد فمٌد 

ايمرفمٝمٛمل أزمق َمْمرف ايمٗمرؿمٌل )وم٣مل ضمًـ : ىم٣من َمـ أهؾ ايمٔمٙمؿ وايمٖمٜمؿ واظمٔمرهم٥م  فمٌٝمد اهللزمـ زمـ أمحد ايمرمحـ زمـ حمٚمد فمٌد 

 (.278( )صف/497زمٟمدزمف وهمْمٛمتف( )ت وايمٝمٗمٓم٥م وايمذىم٣مء.. ٞم٣مل ايم٠ًمدد

 (.0164زمـ همقاز أزمق وم٣مؽمؿ اظمروزي )خم٤م زمـ أمحد ايمرمحـ زمـ حمٚمد فمٌد 

 (.464زمـ حمٚمد إٞمديمز أزمق حمٚمد )نمرزم٣مء/زمـ أمحد ايمرمحـ زمـ حمٚمد فمٌد 

ٙمؿ وديـ وهمّمؾ ( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: َمـ زمٝمتف فم505زمـ خمٙمد ايمٗمرؿمٌل أزمق ضمًـ إٞمديمز )ت زمـ أمحد ايمرمحـ زمـ حمٚمد فمٌد 

 (.732ؽمٚمٔمٛم٣م َمٛمف وأصم٣مز يمٛم٣م زمخْمف ومل سم٘مـ فمٛمده أصقل..( )صف/

 (.0146زمـ ٞمٔمٝمؿ أزمق ؽمٔمد ايمٛمٔمٝمٚمل )خم٤م زمـ أمحد ايمرمحـ زمـ حمٚمد فمٌد 

ازمـ أيب -ايمرمحـ زمـ حمٚمد زمـ إدريس ايمرازي ص٣مضم٤م اجلرح وايمتٔمديؾ) شمٗم٥م صمٙمٝمؾ وم٣ميمف َمًٙمٚم٥م ونمغمه، ووم٣مل ايمذهٌل: فمٌد 

 (.45/457( )فم٣ًمىمر04/624( )ؽمغم 4/392)يم٣ًمن  اإلَم٣مم ايمٌحر( -ضم٣مسمؿ

 (.02/054( )ؽمغم 423ايمرمحـ زمـ حمٚمد زمـ إدريس ايمٗمٜمٛمدري )ت فمٌد 

)ايمُمٝمخ اإلَم٣مم اظمحدث اظمٖمٝمد ايم٘مٌغم اظمِمٛمػ وم٣ميمف  -ازمـ َمٛمده  -ي إصٌٜم٣مين ٔمٌد ايمرمحـ زمـ حمٚمد زمـ إؽمح٣مق زمـ حمٚمد ايمفمٌد 

 (.08/450)ؽمغم( 371ايمذهٌل. وسم٘مٙمؿ همٝمف نمغمه( )ت

 (.0108ايمرمحـ زمـ حمٚمد زمـ إؽمح٣مق زمـ َمٛمدة أزمق وم٣مؽمؿ إصٌٜم٣مين )خم٤م فمٌد 

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمـ أهؾ ايمٔمٙمؿ وايمديـ وايمٖمّمؾ، وفمٛمل 333ايمرمحـ زمـ حمٚمد زمـ أؽمد ايمْمٙمٝمْمقم أزمق حمٚمد )تفمٌد 

 (.718زمًامع ايمٔمٙمؿ وايمْمٙم٤م، وىم٣من َمـ أهؾ ايمتٖمٛمـ دم ايمٔمٙمقم...( )صف/

 (.0028ـ زمـ حمٚمد زمـ زمٛمدار أزمق ضمًـ ايمٗم٣ًمم )ذىمر ايمرمحفمٌد 

 (.0034ايمرمحـ زمـ حمٚمد زمـ صم٣مرود ايمرومل )جمٜمقل ضم٣مل ( )ذىمر فمٌد 
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 (.360( ) أشمٛمك فمٙمٝمف احل٣مىمؿ( )ٞمٝم٣ًمزمقر/476ايمرمحـ زمـ حمٚمد زمـ صمٔمٖمر ايمقافمظ أزمق ٞمٌم ايمٔمٗمٝمقم ايمٛمٝم٣ًمزمقري )تفمٌد 

 (.361( )صمر 427رصم٣مين )ت أزمق حمٚمد اجلزمـ أمحد ايمرمحـ زمـ حمٚمد زمـ صمٔمٖمر فمٌد 

 (.0021ايمرمحـ زمـ حمٚمد زمـ صمٔمٖمر زمـ أذزمف أزمق زم٘مر )ذىمر فمٌد 

 (.0020ايمرمحـ زمـ حمٚمد زمـ صمٔمٖمر زمـ ضمٝم٣من أزمق َمًٙمؿ اظم٠مدب )ذىمر فمٌد 

ايمرمحـ زمـ حمٚمد زمـ ضم٣مَمد زمـ َمتقيف أزمق وم٣مؽمؿ ايمزاهد ايمٌٙمخل) وشمٗمف اخلْمٝم٤م ووم٣مل احل٣مىمؿ: ىم٣من حمدث زمٙمخ دم فمٌمه فمٌد 

 (.01/693( )طمط304( )ٞمٝم٣ًمزمقر/455ثرًا دم احلدي٧م( )ت وىم٣من َم٘م

 (.3/366ايمرمحـ زمـ حمٚمد زمـ ضمٌٝم٤م احلٌٝمٌل اظمروزي )وم٣مل ايمدارومْمٛمل: حيدث زم٣مظمٛم٣مىمغم ()يم٣ًمن فمٌد 

ايمرمحـ زمـ حمٚمد زمـ ضمً٘م٣م احل٣مىمؿ أزمق ؽمٔمٝمد ايمُٖمزي ) يمف رضمٙم٥م إلم ايمٔمراق واجلزيرة.. ومل ي٘مـ دم أصح٣مب ايمرأي أؽمٛمد فمٌد 

 (.361( )ٞمٝم٣ًمزمقر/473َمٛمف( )ت

 (.0143ايمرمحـ زمـ حمٚمد زمـ ضمً٘مقيف )خم٤م فمٌد 

 (.0169ايمرمحـ زمـ حمٚمد زمـ ضمًـ أزمق ؽمٔمٝمد اإلؽمٖمرايٝمٛمل )خم٤م فمٌد 

 (.0162ايمرمحـ زمـ حمٚمد زمـ ضمًـ أزمق حمٚمد ايمٖم٣مرد )خم٤م فمٌد 

 (.3/363ايمرمحـ زمـ حمٚمد زمـ ضمًـ ايمٌٙمخل )يّمع احلدي٧م وم٣ميمف ازمـ ضم٣ٌمن ( )يم٣ًمن فمٌد 

 (.340ايمرمحـ زمـ حمٚمد زمـ ضمًـ ايمٛمٝم٣ًمزمقري أزمق حمٚمد )ٞمٝم٣ًمزمقر/فمٌد 

 (.367ايمرمحـ زمـ حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ ازمٛم٥م أيب زم٘مر اإلؽمامفمٝمقم )صمر فمٌد 

 (.45/428ايمرمحـ زمـ حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ ؿمقق أزمق وم٣مؽمؿ ايمتٕمٙمٌل ايمٌٕمدادي )فم٣ًمىمر فمٌد 

 (.363صمر ( )315ايمرمحـ زمـ حمٚمد زمـ ضمًكم أزمق وم٣مؽمؿ اخلٝمٚمل اجلرصم٣مين )ت فمٌد 

 (.0101ايمرمحـ زمـ حمٚمد زمـ ضمًكم أزمق حمٚمد اظمْمرز ايمًٛمل )خم٤م فمٌد 

 (.367ج٣مج )ٞمٝم٣ًمزمقر/احلايمرمحـ زمـ حمٚمد زمـ ضمًكم ايمِمقدم ايمٛمٝم٣ًمزمقري أزمق وم٣مؽمؿ فمٌد 

 (.4/0450ايمرمحـ زمـ حمٚمد زمـ مح٣مد أزمق فم٣ٌمس ايمْمٜمراين )شمٗم٥م وم٣ميمف طمٙمٝمقم( )ضم٣ٌمن فمٌد 

٣مزم٥م )تايمرمحـ زمـ حمٚمد زمـ طم٣ميمد زمـ فمٌد  ًّ ( )وم٣مل ازمـ 303طم٣ميمد ايمًٛمػمي إزدي ايمٔمت٘مل اظمٌمي ايمِمقاف أزمق وم٣مؽمؿ ايمٛم

ضمذاء: ىم٣من أدي٣ًٌم ضمٙمقًا ضم٣مهمٓم٣ًم يمٙمحدي٧م وأؽمامء ايمرصم٣مل وإطم٣ٌمر، ووم٣مل اخلقٓين: ىم٣من أدي٣ًٌم ٞمٌٝماًل ذىمٝم٣مً ؾم٣مفمرًا َمْمٌقفم٣ًم( 

 (.752)صف/
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ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من واؽمع ايمرواي٥م فمـ ؾمٝمقخ ايمٔمراق اجلٙم٥م..( ايمرمحـ زمـ حمٚمد زمـ طم٣ميمد زمـ جم٣مهد ايمرومل أزمق فمٚمر )وم٣مل فمٌد 

 (.757)صف/

 (.0053ايمرمحـ زمـ حمٚمد زمـ طمٌغمي زمـ َمقؽمك )ذىمر فمٌد 

 (.01/690ايمرمحـ زمـ حمٚمد زمـ طمنَم٣مه أزمق ؽمٔمٝمد ايمٗمزويٛمل )طمط فمٌد 

 (.0073( )ذىمر 487ايمرمحـ زمـ حمٚمد زمـ طمِمٝم٤م زمـ رؽمت٥م أزمق فمقم ايمّمٌل )ت فمٌد 

 (.309ٚمد زمـ زي٣مد زمـ َمٔمروف أزمق ضمًـ ايمٔمجقم اجلرصم٣مين )صمر ايمرمحـ زمـ حمفمٌد 

 (.3/028( )أصٌٜم٣من0033أزمق زم٘مر )شمٗم٥م وم٣ميمف أزمق ٞمٔمٝمؿ ( )ذىمر –َمٛمدويم٥م  –ايمرمحـ زمـ حمٚمد زمـ زيد زمـ ؽمٙمٚم٥م فمٌد 

 (.010ايمرمحـ زمـ حمٚمد زمـ هاج ايم٘مٛمدي )ومط /فمٌد 

 (.01/688ايمرمحـ زمـ حمٚمد زمـ ؽمٔمدان أزمق ؽمٜمؾ ايمً٘مري ايمدٓل )طمطفمٌد 

 (.45/428ايمرمحـ زمـ حمٚمد زمـ ؽمٔمٝمد إٞمِم٣مري ايمٌٌمي )فم٣ًمىمر فمٌد 

ايمرمحـ زمـ حمٚمد زمـ ؽمٙمؿ أزمق حيٝمك ايمرازي) وم٣مل ايمذهٌل: احل٣مهمظ ايم٘مٌغم ىم٣من َمـ ايمثٗم٣مت وىم٣من َمـ أوفمٝم٥م ايمٔمٙمؿ ووم٣مل فمٌد 

 .(268)حتٖم٥م/ (04/541( )ؽمغم496( )ؿم٤م 0043( )ذىمر 547إيم٣ٌمين: شمٗم٥م ووم٣مل إصٌٜم٣مين: َمٗمٌقل ايمٗمقل( )إرؾم٣مد/

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من ضم٣مهمٓم٣ًم يمٙمٚم٣ًمئؾ دري٣ًم 378ايمرمحـ زمـ حمٚمد زمـ ؽمٙمٚم٥م إٞمِم٣مري أزمق َمْمرف ايمْمٙمٝمْمقم )تفمٌد 

 (.746زم٣ميمٖمتقى وىم٣من شمٗم٥م همٝمام رواه، ومل ي٘مـ فمٛمده وٌط وٓ سمٗمٝمٝمد وٓ ضمًـ طمط..( )صف/

 (.992وشمٗمف ايمٖم٣مرد ()خم٤م أزمق فمٗمٝمؾ ايمدؽمتقائل) زمـ أمحد ايمرمحـ زمـ حمٚمد زمـ ؽمٙمٝمامن فمٌد 

 (.0168ايمرمحـ زمـ حمٚمد زمـ ؽمٛمده أزمق ضمًـ اظمديٛمل )ذىمر فمٌد 

 (.763)صف/(( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من همٗمٝمٜم٣مً َمُم٣مورًا 329ايمرمحـ زمـ حمٚمد زمـ ؿم٣مهر اظمرد أزمق زيد )تفمٌد 

 (.5/680ايمرمحـ زمـ حمٚمد زمـ ؿمٙمح٥م زمـ َمٌمف )وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: يمٝمس زم٣ميمٗمقي ( )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.45/429ايمرمحـ زمـ حمٚمد زمـ فم٣ٌمس أزمق زم٘مر ايمٕم٣ًمين ) روى فمٛمف مج٣مفم٥م ()فم٣ًمىمر  فمٌد

٣مر -ايمرمحـ زمـ حمٚمد زمـ فم٣ٌمس زمـ صمقؾمؼ إٞمِم٣مري أزمق حمٚمدفمٌد  )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: فمٛمل زم٣ميمرواي٥م واجلٚمع هل٣م  -ازمـ ضمِمَّ

نمٙم٤م فمٙمٝمف َمـ ايمدراي٥م، وىم٣من شمٗم٥م همٝمٜم٣م واإلىمث٣مر َمٛمٜم٣م هم٘م٣من واضمد فمٌمه همٝمٜم٣م، وىم٣مٞم٦م ايمرضمٙم٥م دم وومتف إيمٝمف وىم٣مٞم٦م ايمرواي٥م أ

 (.713( )صف/348صدووم٣ًم همٝمام رواه َمٛمٜم٣م، صمٝمد ايمّمٌط، ضمدث فمٛمف ايم٘م٣ٌمر..( )ت 

 (.341ايمرمحـ ايمقافمظ أزمق زم٘مر ايمنطمز )ٞمٝم٣ًمزمقر/فمٌد ايمرمحـ زمـ حمٚمد زمـ فمٌد 



1115 
 

( )ؽمغم 372شمٗم٥م صدووم٣ًم( )ت ايمرمحـ زمـ أيب فم٣مصؿ اهلروي أزمق فمْم٣مء اجلقهري )ىم٣من ؾمٝمخ٣مً فمٌد ايمرمحـ زمـ حمٚمد زمـ فمٌد 

08/393.) 

ايمرمحـ زمـ فم٣ٌمس اظمٗمرئ أزمق حمٚمد ايمٗمرؿمٌل )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمـ صمّٙم٥م اظمٗمرئكم وطمٝم٣مرهؿ فمٌد ايمرمحـ زمـ حمٚمد زمـ فمٌد 

 (.762( )صف/376فم٣مرهم٣ًم زم٣ميمٗمراءات و٣مزمْم٣مً هل٣م َمع ايمديـ وايمٖمّمؾ..()ت

)وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: همٗمٝمف ازمـ  -ازمـ فمجقز -يم٘مت٣مَمل أزمق وم٣مؽمؿ ايمًٌتلايمرضمٝمؿ افمٌد ايمرمحـ زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ حمٚمد زمـ فمٌد 

 (.758( )صف/501همٗمٝمف...( )ت

 (.3/363محد ( )يم٣ًمنأدين )يمف َمٛم٣مىمغم وم٣ميمف احل٣مىمؿ أزمق اهلل أزمق ؽمػمة اظمفمٌد ايمرمحـ زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ حمٚمد زمـ فمٌد 

َمٛمٜمؿ  ٣من َمًتقرًا ص٣محل٣ًم روى فمٛمف مج٣مفم٥مازمـ أىمٖم٣مين: ىمايمرمحـ زمـ حمٚمد اظم٣ميم٘مل إهبري )وم٣مل فمٌد ايمرمحـ زمـ حمٚمد زمـ فمٌد 

 (.45/484( )فم٣ًمىمر 376نمٝم٧م زمـ فمقم ووم٣مل: ىمتٌٛم٣م فمٛمف ومل ي٘مـ زمف زمٟمس( )ت 

 (.831( )يقٞمس431ايمرمحـ زمـ َمقؽمك ايمٝمحِمٌل أزمق وم٣مؽمؿ )تفمٌد ايمرمحـ زمـ حمٚمد زمـ فمٌد 

( 401ازمـ أيب صخرة ايم٘م٣مسم٤م )وشمٗمف اخلْمٝم٤م ( )ت  ايمرمحـ زمـ هالل أزمق حمٚمد ايمٗمرر ايمُم٣مَملفمٌد ايمرمحـ زمـ حمٚمد زمـ فمٌد 

 (.4/0452()ضم٣ٌمن01/685)طمط

 (.01/693ايمرضمٝمؿ أزمق وم٣مؽمؿ إهقازي )طمطفمٌد ايمرمحـ زمـ حمٚمد زمـ فمٌد 

 (.0144اهلل أزمق وم٣مؽمؿ اظمًٚمٔمل )خم٤م فمٌد ايمرمحـ زمـ حمٚمد زمـ فمٌد 

 (.0107ٖم٣مرد ( )خم٤م أزمق ؽمٔمٝمد اجلرصم٣مين) وشمٗمف ايمزمـ أمحد اهلل فمٌد ايمرمحـ زمـ حمٚمد زمـ فمٌد 

، ووم٣مل ايمذهٌل: ايمٔمدل )صدوق وم٣ميمف ؾمغمويف -ازمـ ؾم٣ٌمٞم٥م – اينذفمٌد اهلل زمـ زمٛمدار أزمق ؽمٔمٝمد اهلٚمايمرمحـ زمـ حمٚمد زمـ فمٌد 

( )سم٣مريخ 4/669( )ؾمذرات ايمذه٤م73)إحت٣مف/ (07/346( )ؽمغمايم٘مٌغم َمًٛمد مهذان، ووم٣مل ازمـ ايمٔمامد: ىم٣من صدووم٣مً 

 .(9/319اإلؽمالم

 (.0118اهلل زمـ ضمًكم أزمق وم٣مؽمؿ ايمٗمرر )خم٤م فمٌد ٚمد زمـ ايمرمحـ زمـ حمفمٌد 

 (.0027اهلل زمـ راؾمد اظمديٛمل )ذىمر فمٌد ايمرمحـ زمـ حمٚمد زمـ فمٌد 

 (.45/483اهلل زمـ فم٣مَمر ايمِمقدم )جمٜمقل ضم٣مل( )فم٣ًمىمرفمٌد ايمرمحـ زمـ حمٚمد زمـ فمٌد 

 (.45/470( )فم٣ًمىمر 5/680ايمٗم٣مري) شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم ( )ضم٣مسمؿ فمٌد اهلل زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ حمٚمد زمـ فمٌد 

 (.0165اهلل زمـ فمقم أزمق ؽمٔمٝمد ايمٔم٣مر  )وشمٗمف ايمٖم٣مرد( )خم٤م فمٌد ايمرمحـ زمـ حمٚمد زمـ فمٌد 
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اهلل زمـ حمٚمد أزمق وم٣مؽمؿ ايم٘مريزي ايمناج ايمٛمٝم٣ًمزمقري )وم٣مل ايمٖم٣مرد: ايمٖمٗمٝمف ايمثٗم٥م اجلٙمٝمؾ ايمٗمدر فمٌد ايمرمحـ زمـ حمٚمد زمـ فمٌد 

ووم٣مل ايمذهٌل: ىم٣من إَم٣مَم٣ًم صمٙمٝمالً شمٗم٥م ىمٌغم ايمٗمدر همٗمٝمٜم٣ًم، ووم٣مل ايمًٌ٘مل: ىم٣من إَم٣مَم٣ًم ايمٛمٌٝمؾ إصٝمؾ وصمف اظمحدشمكم دم فمٌمه، 

( 4/0183( )سمذىمرة احلٖم٣مظ 4/601( )ؾمذرات75( )إحت٣مف/308صمٙمٝمالً، ووم٣مل ازمـ فمامد: ىم٣من َمـ صمٙم٥م ايمٔمٙمامء( )ت

 (.995()خم٤م  5/002)ؿمٌٗم٣مت ايمُم٣مهمٔمٝم٥م ايم٘مػمى

( 01/699( )طمط 475ق َمًٙمؿ ايمٔم٣مزمد )وشمٗمف اخلْمٝم٤م ( )ت اهلل زمـ َمٜمران أزمفمٌد ايمرمحـ زمـ حمٚمد زمـ فمٌد 

 (.02/445)ؽمغم

( أشمٛمك فمٙمٝمف ازمـ زمُم٘مقال 565)ت  -ايمٌٝم٣َّمد -اهلل زمـ َمقؽمك اجلٜمٛمل أزمق وم٣مؽمؿ ايمٗمرؿمٌلفمٌد ايمرمحـ زمـ حمٚمد زمـ فمٌد 

 (.756)صف/

ل: ىم٣من َمـ ىم٣ٌمر ايمٔمٙمامء وصمّٙم٥م ( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقا523اظمٙمؽ زمـ ومزَم٣من ايمٗمرؿمٌل أزمق َمروان )تفمٌد ايمرمحـ زمـ حمٚمد زمـ فمٌد 

 (.755ايمٖمٗمٜم٣مء أطمذ ايمٛم٣مس فمٛمف...( )صف/

 (.45/482ايمقه٣مب ايمٔمْم٣مر )فم٣ًمىمر فمٌد ايمرمحـ زمـ حمٚمد زمـ فمٌد 

ايمرمحـ زمـ حمٚمد زمـ فمٌٝمد اهلل ايمٖمزاري ايمٔمزرَمل) ؤمٖمف ايمدارومْمٛمل، ووم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: يمٝمس زمٗمقي، ووم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن: ئمتػم فمٌد 

 (.5/686( )ضم٣مسمؿ4/396زمٝمف( )يم٣ًمن ضمديثف َمـ نمغم روايتف فمـ أ

 (.01/689ايمرمحـ زمـ حمٚمد زمـ فمٌٝمد اهلل زمـ ؽمٔمد أزمق حمٚمد ايمزهري )وشمٗمف اخلْمٝم٤م ()طمط فمٌد 

( ) وهق آطمر اجلّٙم٥م إىم٣مزمر زم٣مٕٞمديمس دم فمٙمق اإلؽمٛم٣مد 561ايمرمحـ زمـ حمٚمد زمـ فَمت٣َّمب زمـ حمًـ ايمٗمرؿمٌل أزمق حمٚمد )تفمٌد 

واحلٙمؿ وايمتقاوع، ؽمٚمع ايمٛم٣مس َمٛمف ىمثغمًا، وىم٣مٞم٦م ايمرضمٙم٥م دم وومتف إيمٝمف، وَمدار  أهؾ ايمٖمّمؾوؽمٔم٥م ايمرواي٥م، وىم٣من َمـ 

وايمِمالح  أهؾ ايمٖمّمؾأصح٣مب احلدي٧م فمٙمٝمف يمثٗمتف وصماليمتف وفمٙمق ؽمٛمده وصح٥م ىمتٌف. وم٣ميمف ازمـ زمُم٘مقال ووم٣مل ازمـ فمْمٝم٥م: َمـ 

 (.9( )همٜمرس/737َمع ايمتٗمدم دم فمٙمؿ ايمٖمٗمف..( )صف/

 (.45/487)فم٣ًمىمر ايمرمحـ زمـ حمٚمد زمـ فمِم٣مم ايمٗمرر فمٌد 

)وم٣مل ايمذهٌل: ايمُمٝمخ اظمًٛمد ايمِم٣ميما...... وومد  -ىمالر  -ايمرمحـ زمـ حمٚمد زمـ فمٖمٝمػ ايمٌقؾمٛمجل أزمق َمٛمِمقر اهلروي فمٌد 

 (.08/336)ؽمغم  -وروى فمٛمف مجع  -وشمؼ( 

 (.01/685( )طمط 664ايمرمحـ زمـ حمٚمد زمـ فمٙمٗمٚم٥م أزمق أَمٝم٥م ايمٖمرائيض ايمٌٌمي )ت فمٌد 
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، ووم٣مل احل٣مهمظ: ىم٣من يرىم٤م إؽم٣مٞمٝمد فمعم اظمتقن ايمرمحـ زمـ حمٚمد زمـ فمٙمقي٥م إهبري أزمق زم٘مر ايمٗم٣م  )اهتٚمف نمٛمج٣مر ونمغمه فمٌد 

 (.3/364( )يم٣ًمن0030( )ذىمروضمدث زمٟمضم٣مدي٧م َمقوقفم٥م

 (.4/0459ايمرمحـ زمـ حمٚمد زمـ فمقم زمـ زهغم اجلرصم٣مين ايمٗمرر ايمزهغمي )فمٛمف مجع( )ضم٣ٌمن فمٌد 

 (.308( )صمر 404زمـ فمقم زمـ زهغم ايمٗمرر أزمق ؽمٔمٝمد اجلرصم٣مين روى فمٛمف ازمـ فمدي واإلؽمامفمٝمقم )ت ايمرمحـ زمـ حمٚمد فمٌد 

 (.309( ) أشمٛمك فمٙمٝمف احل٣مىمؿ( )ٞمٝم٣ًمزمقر/421ايمرمحـ زمـ حمٚمد زمـ فمقم زمـ حمٚمد ايمتٚمٝمٚمل أزمق همّمؾ ايمٛمٝم٣ًمزمقري )تفمٌد 

 (.5/680( ضم٣مسمؿ 7/85ايمرمحـ زمـ حمٚمد زمـ فمامر زمـ ؽمٔمد ايمٗمرظ )ضم٤م فمٌد 

( ضم٣مسمؿ 7/88ايمرمحـ زمـ حمٚمد زمـ فمٚمر زمـ أيب ؽمٙمٚم٥م ايمٗمرر اظمدين اظمخزوَمل)جمٜمقل احل٣مل()ضم٤م فمٌد 

 (.4/0423()ضم٣ٌمن5/680

 (.0036اهلل أزمق زم٘مر )ذىمر فمٌد ايمرمحـ زمـ حمٚمد زمـ فمٚمر زمـ فمٌد 

 (.0055ايمرمحـ زمـ حمٚمد زمـ فمٚمر زمـ حيٝمك أزمق حمٚمد ايمٗمرَمْمل )ذىمر فمٌد 

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال:ىم٣من َمـ أهؾ ايمٛم٣ٌمه٥م 325)ت -ازمـ زمغُِمويم٥م -ايمْمٙمٝمْمقم أزمق اظمْمرفايمرمحـ زمـ حمٚمد زمـ فمٝمًك فمٌد 

 (.709وايمٖمِم٣مضم٥م صحٝما اظمذه٤م ؽم٣ممل ايمِمدر، وىم٣من دم آطمر فمٚمره ومد صمٙمس يمٙمٛم٣مس وؽُمٚمع َمٛمف..( )صف/

٣م–ايمرمحـ ايمٗمرؿمٌل أزمق زيد فمٌد ايمرمحـ زمـ حمٚمد زمـ فمٝمًك زمـ فمٌد  ايمٔمٙمؿ وايمٛم٣ٌمه٥م...( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: َمـ أهؾ  -ازمـ ضمُمَّ

 (.768( )صف/374()ت

وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من و ،( )وم٣مل ايمذهٌل: ٞم٣مومد صمٜمٌذ316ايمرمحـ زمـ حمٚمد زمـ فمٝمًك زمـ همْمكم ايمٗمرؿمٌل أزمق َمْمرف )تفمٌد 

َمـ صمٜم٣مزمذة اظمحدشمكم وىم٣ٌمر ايمٔمٙمامء اظمًٛمديـ، ضم٣مهمٓم٣مً يمٙمحدي٧م وفمٙمٙمف َمٛمًقزم٣ًم إلم همٜمٚمف وإسمٗم٣مٞمف، صمٝمد ايمّمٌط َمع ؽمٔم٥م ايمرواي٥م 

احلٖمظ وايمدراي٥م، ضمدث فمٛمف ىم٣ٌمر ايمٔمٙمامء... ووم٣مل ازمـ ضمذاء: ىم٣من فم٣مظم٣ًم زم٣محلدي٧م وايمتٗمٝمٝمد يمف، واؽمع ايمرواي٥م، ىمت٤م احلدي٧م و

 (.286( )صف/07/601)ؽمغم فمٚمره ىمٙمف..(

 (.08/623( )فمٛمف مج٣مفم٥م( وأشمٛمك فمٙمٝمف ايمذهٌل )ؽمغم 320ايمرمحـ زمـ حمٚمد زمـ همقزان اظمروزي ايمٖمٗمٝمف أزمق وم٣مؽمؿ )ت فمٌد 

 (.0117أزمق ؽمٔمد ايمزراد) وشمٗمف ايمٖم٣مرد ( )خم٤م زمـ أمحد رمحـ زمـ حمٚمد زمـ حمٚمد ايمفمٌد 

 (.45/488أزمق وم٣مؽمؿ ايمٌخ٣مري )جمٜمقل ضم٣مل ( )فم٣ًمىمرزمـ أمحد  ايمرمحـ زمـ حمٚمد زمـ حمٚمدفمٌد 

 (.899ايمرمحـ زمـ حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ إؽمح٣مق أزمق وم٣مؽمؿ إٞمامؿمل )خم٤م فمٌد 

 (.368زي أزمق حمٚمد ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ٞمٝم٣ًمزمقر/ايمرمحـ زمـ حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ داود ايمًجفمٌد 
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 ( 01/411ايمرمحـ زمـ حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ ؽمقرة أزمق ؽمٔمٝمد ايمُم٣مهمٔمل ) طمط فمٌد 

 (.0157ايمرمحـ أزمق حمٚمد اجلٝمٛمززم٣مران )خم٤م فمٌد ايمرمحـ زمـ حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ فمٌد 

 (.366ايمًٜمٚمل( )صمر اهلل أزمق ؽمٔمد اجلرصم٣مين )ىم٣من ضم٣مهمٓم٣ًم وم٣ميمف فمٌد ايمرمحـ زمـ حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ فمٌد 

( 313( )ت  خلْمٝم٤ماهلل أزمق ؽمٔمٝمد احل٣مهمظ آؽمؼمازم٣مذي إدريز )وشمٗمف افمٌد ايمرمحـ زمـ حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ فمٌد 

 (.01/416( )طمط 07/662)ؽمغم

 (.4/397ايمرمحـ زمـ حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ فمج٥م أزمق ؽمٔمد )وم٣مل ايمذهٌل: ٓ ئمتٚمد فمٙمٝمف ( )يم٣ًمن فمٌد 

فمزيز أزمق ؽمٔمد احل٣مىمؿ ايمٛمٝم٣ًمزمقري احلٛمٖمل زمـ دوؽم٦م )وم٣مل ايمٖم٣مرد: احل٣مىمؿ اإلَم٣مم ايمثٗم٥م  ايمرمحـ زمـ حمٚمد زمـ حمٚمد زمـفمٌد 

إَمكم أضمد أئٚم٥م ايمٔمٌم دم إدب ؽمٚمع ايمدواويكم وأسمٗمٛمٜم٣م وصٛمػ ايم٘مت٤م وصحا إصقل وىم٣من ىمثغم اظمُم٣ميخ ىمثغم 

ٝم٣من إئٚم٥م زمخراؽم٣من دم ايمٔمرزمٝم٥م احلدي٧م، ووم٣مل ايمذهٌل: ايمٔمالَم٥م ايمٛمحقي وىم٣من ذا زهد وصالح، ووم٣مل ايمِمٖمدي: أضمد إفم

( 0102( )خم٤م 08/050( )ايمقادم9/512( )سم٣مريخ اإلؽمالم78( )إحت٣مف/340ؽمٚمع ايمدواويـ وضمِمٙمٜم٣م وصٛمػ..( )ت

 (.07/519)ؽمغم

( )ىمت٤م فمٛمف اخلْمٝم٤م ووم٣مل: َم٣م فمٙمٚم٦م َمـ ضم٣ميمف 346ايمرمحـ زمـ حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ فمقم أزمق َمٔم٣مذ اظمزىمل ايمًجًت٣مين )تفمٌد 

 (.01/413 إٓ طمغمًا ( )طمط

 (.01/698ايمرمحـ زمـ حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ حيٝمك أزمق ؽمٜمؾ ايمٌٙمخل )طمط فمٌد 

 (.0148ايمرمحـ زمـ حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ ئمٗمقب أزمق زم٘مر اهلروي )خم٤م فمٌد 

 (.0026ايمرمحـ زمـ حمٚمد زمـ َمديـ أزمق َمًٙمؿ )ذىمر فمٌد 

 (.0071ايمرمحـ زمـ حمٚمد زمـ َمزيد أزمق زم٘مر ايمدوم٣مق )ذىمر فمٌد 

زمـ َمٓمٖمر زمـ حمٚمد ايمٌقؾمٛمجل أزمق ضمًـ ايمداودي )أشمٛمك فمٙمٝمف ايمًٚمٔم٣مين وايمذهٌل ووصٖمف: زم٣مإلَم٣مم  ايمرمحـ زمـ حمٚمدفمٌد 

)خم٤م  (08/664( )ؽمغم 327ايمٔمالَم٥م َمًٛمد ايمقوم٦م. ووم٣مل ازمـ ٞمج٣مر: ىم٣من شمٗم٥م فم٣مزمدًا حمٗمٗم٣ًم... وأشمٛمك فمٙمٝمف مج٣مفم٥م( )ت 

0163.) 

 (.299زمُم٘مقال: ىم٣من واؽمع إدب واظمٔمرهم٥م( )صف/( )وم٣مل ازمـ 364ايمرمحـ زمـ حمٚمد زمـ َمٔمٚمر ايمٙمٕمقي أزمق ويمٝمد )تفمٌد 

 (.01/684ايمرمحـ زمـ حمٚمد زمـ َمٕمغمة زمـ ؾمٔمٝم٤م أزمق ضمًـ ايمتٚمٝمٚمل )صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ( )طمطفمٌد 

 (.0068ايمرمحـ زمـ حمٚمد زمـ َمٛمدة اظمديٛمل )ذىمر فمٌد 



1119 
 

سم٘مٙمٚمقا همٝمف، ووم٣مل ايمدارومْمٛمل: ايمرمحـ زمـ حمٚمد زمـ َمٛمِمقر ايمٌٌمي احل٣مرشمل )وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: ؾمٝمخ، ووم٣مل ازمـ أيب ضم٣مسمؿ: فمٌد 

 (.3/364( )يم٣ًمن5/684( )ضم٣مسمؿ01/674يمٝمس زم٣ميمٗمقي، ووشمٗمف َمًٙمٚم٥م ( )طمط

 (.3/362ايمرمحـ زمـ حمٚمد زمـ َمقؽمك إؽمدي )يم٣ًمن فمٌد 

 (.0105ايمرمحـ زمـ حمٚمد زمـ َمقؽمك زمـ همّمؾ أزمق ؽمٔمد ايمِمغمدم )خم٤م فمٌد 

ٗمرؿمٌل )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣مٞم٦م يمف فمٛم٣مي٥م زم٣محلدي٧م( ايمرمحـ زمـ حمٚمد زمـ ويمٝمد زمـ إزمراهٝمؿ إَمقي أزمق ويمٝمد ايمفمٌد 

 (.281)صف/

( 45/491( )وشمٗمف أزمق زم٘مر احلداد ( )فم٣ًمىمر365ايمرمحـ زمـ حمٚمد زمـ حيٝمك زمـ ي٣مه ايمتٚمٝمٚمل ايمدَمُمٗمل )تفمٌد 

 (.07/305)ؽمغم

 (.01/684ايمرمحـ زمـ حمٚمد زمـ يزداد )طمط فمٌد 

 (.01/410)طمط ايمرمحـ زمـ حمٚمد زمـ يقؽمػ أزمق حمٚمد ايمرازي ايمْمرائٖملفمٌد 

) أطمذ ايمٛم٣مس فمٛمف وىم٣من فم٣مظم٣ًم زم٣مٔداب( )ت  -ايمٗمٙمٌّؼ -ايمرمحـ زمـ حمٚمد زمـ يقٞمس زمـ أهمٙما ايمٛمحقي أزمق ضمًـ إٞمديمزفمٌد 

 (.747( )صف/391ٞمحق

 (.45/486ايمرمحـ زمـ أؾمٔم٧م ايمٔمجقم )فم٣ًمىمر فمٌد ايمرمحـ زمـ حمٚمد فمٌد 

 (.3/364ايمرمحـ زمـ حمٚمد فمـ سمقزم٥م زمـ فمٙمقان )يم٣ًمن فمٌد 

 (.3/366يمرمحـ زمـ حمٚمد َمدين )ٓ ئمرف وم٣ميمف ايمذهٌل ( )يم٣ًمن افمٌد 

 (.5/686ايمرمحـ زمـ حمٚمد َمـ ويمد زمديؾ زمـ وروم٣مء اخلزافمل )ضم٣مسمؿ فمٌد 

ايمرمحـ زمـ حمٚمقد زمـ همرج ايمقاذٞم٘م٣مزم٣مذي )ىمت٤م ايم٘مثغم وم٣ميمف أزمق ٞمٔمٝمؿ، ووم٣مل أزمق ايمُمٝمخ: ؽمٚمع ايم٘مثغم ومل خيرج ضمديثف ( فمٌد 

 (.0069( )ذىمر 3/602)أصٌٜم٣من 

 (.5/685ايمرمحـ زمـ خمراق وفمٛمف فمٚمرو زمـ ديٛم٣مر )ضم٣مسمؿ فمٌد 

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من درزم٣مً زم٣ميمٗمّم٣مء 347ايمٗمرؿمٌل أزمق ضمًـ إٞمديمز )تزمـ أمحد ايمرمحـ فمٌد ايمرمحـ زمـ خمٙمد زمـ فمٌد 

 (.714ضمًـ اخلط..( )صف/

 (.5/688( )ضم٣مسمؿ 7/89ايمرمحـ زمـ َمدرك )ضم٤م فمٌد 

 (.45/494قطمل أزمق ؽمٜمؾ اظمٔمري )فم٣ًمىمر ايمرمحـ زمـ َمدرك زمـ فمقم ايمتٛمفمٌد 
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 (.3/368) يّمع احلدي٧م وم٣ميمف ازمـ ضم٣ٌمن ( )يم٣ًمن -نمغم إول –ايمرمحـ زمـ َمرزوق أزمق فمقف ايمْمرؿمقد فمٌد 

 (.01/673ايمرمحـ زمـ َمرزوق زمـ فمْم٣مء أزمق فمقف ايمٌزوري )وشمٗمف اخلْمٝم٤م، ووم٣مل ايمدارومْمٛمل:ٓ زمٟمس زمف()طمطفمٌد 

 (.5/681( )ضم٣مسمؿ  زمق ضم٣مسمؿوم٣ميمف أايمرمحـ زمـ َمرومع )يمف صح٥ٌم فمٌد 

 (.45/499ايمرمحـ زمـ َمروان زمـ ؽم٣ممل َم٣ٌمرك ايمتٛمقطمل )فم٣ًمىمر فمٌد 

ايمرمحـ إٞمِم٣مري أزمق َمْمرف ايمٗمرؿمٌل ايمٗمٛم٣مزفمل ذىمر أٞمف روى فمـ ؽمٌٔمامئ٥م حمدث )ضم٣مهمظ فمٌد ايمرمحـ زمـ َمروان زمـ فمٌد 

َمتٝمٗمّم٣ًم ديٛم٣مً هم٣مواًل دؤزم٣ًم دم ايمٔمٙمؿ زمِمغمًا زم٣محلدي٧م وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من فم٣مظم٣ًم فم٣مَمالً وهمٗمٝمٜم٣ًم ضم٣مهمٓم٣ًم و ،َمتٗمـ وم٣ميمف ايمذهٌل

ضم٣مهمٓم٣ًم يمٙمرأي..، ووم٣مل ازمـ فمت٣مب: ىم٣من طمغمًا هم٣موالً يمف رواي٥م زم٣مظمممق وإٞمديمس..، ووم٣مل ازمـ َمٜمدي: ىم٣من َمـ أهؾ ايمٔمٙمؿ 

 .(07/436( )ؽمغم293( )صف/304زم٣محلدي٧م وايمٖمٗمف جمقدًا يمٙمٗمرآن..()ت

، ووشمٗمف ايمٔمجقم ( ، ورد فمٙمٝمف احل٣مهمظ همٗم٣مل: هق رصمؾ َمُمٜمقر  يمف إدراكوم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿايمرمحـ زمـ َمريا اخلقٓين ) جمٜمقل فمٌد 

 .(240)حتٖم٥م/ (986( )فم٨م5/687)ضم٣مسمؿ

 (.01/615ي )طمط ٔمٌد ايمرمحـ زمـ َمًٔمقد ايمفمٌد 

 (.4/0427()ضم٣ٌمن5/685ايمرمحـ زمـ َمًٔمقد ايمٝمُم٘مري )جمٜمقل احل٣مل()ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.3/368)يم٣ًمن  ايمرمحـ زمـ َمًٙمؿ أزمق فمٖم٣من ايمرومل َمٔمتزرمفمٌد 

 (.01/617ايمرمحـ زمـ َمًٙمؿ اظمروزي أزمق َمًٙمؿ )روى فمٛمف مج٣مفم٥م ( )طمط فمٌد 

 (.45/318ايمرمحـ زمـ َمًٙمؿ زمـ فمثامن أزمق َمًٙمؿ احلراين )روى فمٛمف مج٣مفم٥م ( )فم٣ًمىمر فمٌد 

 (.3/361ايمرمحـ زمـ َمًٙمؿ وفمٛمف فمٚمرو زمـ َمرة )ٓ ئمرف وم٣ميمف ايمذهٌل ( )يم٣ًمن فمٌد 

 (.3/368ه ايمٌخ٣مري دم ايمّمٔمٖم٣مء، ووم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: ص٣ميما احلدي٧م ( )يم٣ًمنايمرمحـ زمـ َمًٙمٚم٥م )ذىمرفمٌد 

اظمٙمؽ زمـ ويمٝمد ايمٗمرر اظم٣ميمٗمل أزمق َمْمرف اإلؾمٌٝمقم )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمٗمدَم٣ًم دم ايمٖمٜمؿ فمٌد ايمرمحـ زمـ َمًٙمٚم٥م زمـ فمٌد 

 (.700)صف/ (332زمِمغمًا زمٔمٙمقم ىمثغمة َمـ فمٙمقم ايمٗمرآن وإصقل واحلدي٧م وايمٖمٗمف وهمٛمقن ايمٔمرزمٝم٥م...( )ت

( 0960( )آصمري01/648( )طمط5/690ونمغمه ( )ضم٣مسمؿ  وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿايمرمحـ زمـ َمًٜمر أزمق هٝمثؿ ايم٘مقدم )َمؼموك فمٌد 

 (.3/341)يم٣ًمن

 (.5/684( )ضم٣مسمؿ5/80افم٥م ايمًٜمٚمل )جمٜمقل ضم٣مل ( )ضم٤م دفمٌد ايمرمحـ زمـ َمْمٙم٤م زمـ أيب و

 (.3/340( )يم٣ًمن351 ايمرمحـ زمـ َمٓمٖمر ايم٘مح٣مل ) يمكم دم احلدي٧م وم٣ميمف ايمًٙمٖمل ( )تفمٌد 
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 (.497ايمرمحـ )ايم٘مح٣مل( )َمٌم فمٌد ايمرمحـ زمـ َمٓمٖمر زمـ فمٌد 

 (.01/698ايمرمحـ زمـ َمٓمٖمر زمـ فمقم إٞم٣ٌمري ازمـ َم٣مء همرات )وشمٗمف ايمػموم٣مين ( )طمط فمٌد 

 (.45/348ايمرمحـ زمـ َمٔم٣مذ زمـ صمٌؾ إٞمِم٣مري )فم٣ًمىمر فمٌد 

 (.035ايمرمحـ زمـ َمٔم٣موي٥م ايمٌ٘مراوي )ك/فمٌد 

 (.463( )نمرزم٣مء/688َمٔم٣موي٥م ايمْمرؾمقر أزمق َمْمرف )ىم٣من همٗمٝمًٜم٣م ٞمٌٝماًل وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( )تايمرمحـ زمـ فمٌد 

 (.5/012ايمرمحـ زمـ َمٔم٣موي٥م زمـ أيب ذزم٣مب )ضم٤م فمٌد  

 (.033( )ك/549ايمرمحـ أزمق وم٣مؽمؿ ايمٔمتٌل َمٌمي ايمْمػمي ))فمٛمف مج٣مفم٥م( )إرؾم٣مد/فمٌد ايمرمحـ زمـ َمٔم٣موي٥م زمـ أيب فمٌد 

 (.5/017( )ضم٤م3/340ٝمثل )يم٣ًمن زمـ فمٚمغم ايمٙمٔمٌد ايمرمحـ زمـ َمفمٌد 

 (.7/89ايمرمحـ زمـ َمٔمت٤م أزمق َمروان )ضم٤م فمٌد 

 (.493ايمرمحـ زمـ َمٔمدان زمـ مجٔم٥م ايمْم٣مئل ايمالذومل)ؿم٤م /فمٌد 

 (.4/0471ايمرمحـ زمـ َمٔمروف زمـ داود زمـ َمٔمرف )ضم٣ٌمن فمٌد 

 (.5/681( )ضم٣مسمؿ  وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿايمرمحـ زمـ َمٔمٗمؾ ص٣مضم٤م ايمدهمٝمٛم٥م )صح٣ميب فمٌد 

ٔمٙمؿ أزمق َمًٙمؿ فمٛمف فمٌد ايمرمحـ زمـ أمحد )وم٣مل احلًٝمٛمل: ٓ يدرى َمـ هق، ووم٣مل احل٣مهمظ: َم٣م ىم٣من فمٌد اهلل فمٌد ايمرمحـ زمـ َم

 (243ي٘مت٤م إٓ فمٚمـ أذن يمف أزمقه دم ايم٘مت٣مزم٥م فمٛمف: همٜمذا ايمٗمدر ي٘مٖمل دم ايمتٔمريػ زمف( )حتٖم٥م/

 (.3/346ايمرمحـ زمـ َمٔمٚمر )جمٜمقل وم٣ميمف ايمٔمٗمٝمقم( )يم٣ًمن فمٌد  

 (.5/688يب ذئ٤م )ضم٣مسمؿ ايمرمحـ زمـ َمٕمغمة زمـ أفمٌد 

اظمٙمؽ زمـ َمٕمغمة ايمٗمرر أزمق ؽمٙمٝمامن ايمٗمرؿمٌل ) وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمـ أهؾ إدب وايمٖمٜمؿ فمٌد ايمرمحـ زمـ َمٕمغمة زمـ فمٌد 

 (.279َمٔمروهم٣ًم زم٣مخلغم ضمدث فمٛمف اخلقٓين()صف/

 (.0230ايمرمحـ زمـ َم٘مٙم٥ٌم )وشمٗمف أزمق داود ( )آصمريفمٌد 

٣من َمـ ايمٖمٗمٜم٣مء وايمٗمراء شمؿ ومتؾ فمٙمًٝم٣م ؽمٛم٥م أرزمٔمكم وومتؾ فمعم إشمره٣م ٞمٔمقذ زم٣مهلل َمـ ؽمقء ايمرمحـ زمـ َمٙمجؿ اظمرادي خميم ىمفمٌد 

 (.834اخل٣ممت٥م )يقٞمس

 (.292ايمرمحـ زمـ َمٛمّخؾ اظمٔم٣مهمري أزمق زم٘مر ايمْمٙمٝمْمقم فمٛمف ضم٣مسمؿ زمـ حمٚمد )صف/فمٌد 

 (.0140اهلل أزمق ؽمٔمد ايم٣ًمٓر) وشمٗمف ايمٖم٣مرد ( )خم٤م فمٌد ايمرمحـ زمـ َمٛمِمقر زمـ راَمس زمـ فمٌد 
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 (.3/344( )يم٣ًمن 5/682ايمرمحـ زمـ َمٜم٣مصمر) وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: يمٝمس زم٣مظمُمٜمقر ( )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.833( )يقٞمس096ايمرمحـ زمـ َمقؽمك زمـ فمقم زمـ رزم٣مح ايمٙمخٚمل)تفمٌد 

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من همٗمٝمٜم٣ًم فم٣مظم٣ًم زاهدًا 328ايمرمحـ زمـ َمقؽمك زمـ حمٚمد زمـ فمٗم٥ٌم ايم٘مٙمٌل أزمق زيد ايمنومًْمل )تفمٌد 

 (.760/ورفم٣ًم...( )صف

 (8/485ايمرمحـ زمـ َمقؽمك زمـ َمٝمٚمقن ايمتٚمٝمٚمل اظمري )ضم٤م فمٌد 

 (.5/688اهلل زمـ صٖمقان )ضم٣مسمؿ فمٌد ايمرمحـ زمـ َمقؽمك فمـ فمٌد 

 (.45/387ايمرمحـ زمـ َمٝمٚمقن زمـ صٙمت٣من ايمػمزمري )فم٣ًمىمر فمٌد 

 (.8/47ايمرمحـ زمـ ٞم٣مصا اجلٔمٖمل ايم٘مقدم )ضم٤م فمٌد 

 (.5/693( )ضم٣مسمؿ01/624ْمٝم٤م ووم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: صدوق ( )طمطايمرمحـ زمـ ٞم٣مهمع أزمق زي٣مد اظمخرَمل )وشمٗمف اخلفمٌد 

 .-وهق اظمخرَمل-ايمرمحـ زمـ ٞم٣مهمع أزمق زي٣مد درطم٦م فمٌد 

 (.5/693رب ايمقوقء )ضم٣مسمؿ فمٌد ايمرمحـ زمـ ٞم٣مهمع أزمق فمٌد 

 (.3/344ايمرمحـ زمـ ٞم٣مهمع زمـ صمٌغم ايمزهري )جمٜمقل وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل ( )يم٣ًمن فمٌد 

 (.5/693ضم٣مل ( )ضم٣مسمؿ  ايمرمحـ زمـ ٞم٣مهمع زمـ يمٌٝم٥ٌم ) جمٜمقلفمٌد 

 (.3/344ايمرمحـ زمـ ٞمجدة )يم٣ًمن فمٌد 

 (.0070ايمرمحـ زمـ ٞمجؿ أزمق وم٣مؽمؿ )ذىمر فمٌد 

 (.42/3( )فم٣ًمىمر5/695ايمرمحـ زمـ ٞمجٝما ايمدَمُمٗمل ايمثٗمٖمل )جمٜمقل ضم٣مل ( )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.42/5ايمرمحـ زمـ ٞممم ايمٕم٣مهمٗمل جمٜمقل ضم٣مل )فم٣ًمىمرفمٌد 

 (.3/344( )يم٣ًمن ضم٣مسمؿ وم٣ميمف أزمقايمرمحـ زمـ ٞمُمقان، )يمٝمس زم٣ميمٗمقي فمٌد 

 (.01/690ايمرمحـ زمـ ٞمٌم أزمق ضمًكم اظمٌمي ايمُم٣مفمر )طمط فمٌد 

 (.5/693ايمرمحـ زمـ ٞمي زمـ ؽمٖمٝم٣من ايمدؤرم )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.5/694( )ضم٣مسمؿ  وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿايمرمحـ زمـ ٞمٔمٝمؿ أزمق ٞمٔمٝمؿ ايمٛمخٔمل )ص٣ميما احلدي٧م فمٌد 

ل: إن يمف أضم٣مدي٧م نمرائ٤م، ووم٣مل أزمق زرفم٥م: ٓ أفمرهمف( )يم٣ًمن ايمرمحـ زمـ ٞمٔمٝمؿ زمـ ومريش إزدي إفمرصمل )وم٣مل ايمدارومْمٛمفمٌد 

3/334.) 
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 (.5/693( )ضم٣مسمؿ987ايمرمحـ زمـ ٞمقهمؾ إؾمجٔمل ىمقدم )وشمٗمف ايمٔمجقم ( )فم٨مفمٌد 

 (.245فمٌد ايمرمحـ زمـ هرَمز فمـ زمريد زمـ أيب َمريؿ )جمٜمقل وم٣ميمف احل٣مهمظ( )حتٖم٥م/

 (.01/647ايمرمحـ زمـ هُم٣مم اظمدائٛمل )طمط فمٌد 

 (.5/697هّمٜم٣مض )ضم٣مسمؿ ايمرمحـ زمـ فمٌد 

 (.0056ايمرمحـ زمـ مه٣مم زمـ ٞمٔمامن )ذىمر فمٌد 

 (.5/697ايمرمحـ زمـ هٛمٝمد ايمٗمرر )شمٗم٥م وم٣ميمف أزمق زرفم٥م ( )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.42/60ايمرمحـ زمـ واصؾ أزمق زرفم٥م احل٣مصم٤م )فم٣ًمىمر فمٌد 

 (.306)صمر  (023ايمرمحـ زمـ ويمٝمد اجلرصم٣مين أزمق حمٚمد )فمٛمف مج٣مفم٥م( )ؿمػميفمٌد 

 (.3/343( )يم٣ًمن  وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿايمرمحـ زمـ ويمٝمد ايمِمٛمٔم٣مين )جمٜمقل فمٌد 

 (.45/83ايمرمحـ زمـ وه٣مب زمـ حمٚمد أزمق وم٣مؽمؿ اظمري )فم٣ًمىمرفمٌد 

 (.3/343( )يم٣ًمن 5/692ايمرمحـ زمـ وه٤م زمـ َمٛمٌف ايمٝمامين )جمٜمقل ضم٣مل ( )ضم٣مسمؿ فمٌد 

رفم٥م: يمٝمس زم٣ميمٗمقي، ووم٣مل أزمق أمحد احل٣مىمؿ: يمٝمس ضمديثف ايمرمحـ زمـ ي٣مَمكم اظمدين )َمٛم٘مر احلدي٧م، وم٣ميمف ايمٌخ٣مري، ووم٣مل أزمق زفمٌد 

 (.3/343( )يم٣ًمن 5/416زم٣ميمٗم٣مئؿ وؤمٖمف ايمٔمٗمٝمقم ونمغمه ( )ضم٣مسمؿ 

 (.5/414ايمرمحـ زمـ حيِمٌل ىمقدم ) جمٜمقل ضم٣مل ( )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.837)يقٞمس -ىمٟمٞمف ايمذي زمٔمده – ايمرمحـ زمـ حيٛمس َمقلم زمٛمل أزمزىفمٌد 

 (.5/000( )ضم٤م5/416( )ضم٣مسمؿ995ه وايمد فمٚمر: وهؿ )فم٨مايمٔمجقم( وفمٛمدٛمس َمقلم فمٚمر )وشمٗمف ايمرمحـ زمـ حيفمٌد 

 (.5/416ايمرمحـ زمـ حيٝمك أزمق ؾمٝم٥ٌم )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.3/342( )يم٣ًمن 42/31ايمرمحـ زمـ حيٝمك ايمِمددم )يمٝمٛمف أمحد ( )فم٣ًمىمرفمٌد 

 (.3/342ايمرمحـ زمـ حيٝمك ايمٔمذري )جمٜمقل وم٣ميمف ايمٔمٗمٝمقم ( )يم٣ًمن فمٌد 

( 5/416( )ضم٣مسمؿ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿٝمؾ زمـ فمٌٝمد اهلل اظمخزوَمل دَمُمٗمل )صدوق ايمرمحـ زمـ حيٝمك زمـ إؽمامفمفمٌد 

 (.42/47)فم٣ًمىمر

 (.5/416ايمرمحـ زمـ حيٝمك زمـ زم٣مزم٣مه )جمٜمقل ضم٣مل ( )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.42/31ايمرمحـ زمـ حيٝمك زمـ محزة احليَمل )فم٣ًمىمر فمٌد 
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 (.01/678ايمرمحـ زمـ حيٝمك زمـ طم٣موم٣من زمـ َمقؽمك أزمق فمقم )طمط فمٌد 

 (.3/345ٝمك زمـ طمالد ايمزرومل، ذىمره ايمٌخ٣مري دم ايمّمٔمٖم٣مء )يم٣ًمن ايمرمحـ زمـ حيفمٌد 

ايمرمحـ زمـ حيٝمك زمـ ؽمٔمٝمد إٞمِم٣مري )حيدث زم٣مظمٛم٣مىمغم وم٣ميمف ازمـ فمدي، ووم٣مل ايمذهٌل: ٓ ئمرف وؤمٖمف ايمدارومْمٛمل ( فمٌد 

 (.3/343( )يم٣ًمن 936)آصمري 

 (.5/416ضم٣مسمؿ ) –سمٗمدم همٝمٚمـ صمده طمالد  –ايمرمحـ زمـ حيٝمك زمـ فم٣ٌمد زمـ طمالد ايمزرومل فمٌد 

اهلل ايمٔمّْم٣مر أزمق زيد ايمٗمرؿمٌل )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ؽمٚمع ايمٛم٣مس َمٛمف ىمثغمًا وىم٣من شمٗم٥م دم فمٌد ايمرمحـ زمـ حيٝمك زمـ حمٚمد زمـ فمٌد 

 (.272روايتف ىمثغم ايمًامع َمـ ايمُمٝمقخ( )صف/

 (.469ايمرمحـ زمـ حيٝمك زمـ َمًقر ايمِمددم أزمق ؾمٝم٥ٌم )نمرزم٣مء/فمٌد 

 (.0032( )ذىمر 4/92د )أصٌٜم٣من ايمرمحـ زمـ حيٝمك زمـ َمٛمدة أزمق حمٚمفمٌد 

 (.5/698ايمرمحـ زمـ يزيد زمـ راؾمد ايمثٗمٖمل )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.42/23ايمرمحـ اهلٚمداين )فم٣ًمىمر فمٌد ايمرمحـ زمـ يزيد زمـ فمٌد 

 (.42/25( )فم٣ًمىمر 5/411( )ضم٣مسمؿ 8/470ايمرمحـ زمـ يزيد زمـ فمٌٝمده )جمٜمقل ضم٣مل ( )ضم٤م فمٌد 

 (.5/699( )ضم٣مسمؿ  وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿٟمس ايمرمحـ زمـ يزيد زمـ فمٗم٥ٌم )َم٣م أرى زمحديثف زمفمٌد 

 (.5/410ايمرمحـ زمـ ي٣ًمر فمؿ حمٚمد زمـ إؽمح٣مق )شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم ( )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.4/0475()ضم٣ٌمن5/414ايمرمحـ زمـ يامن أزمق َمٔم٣موي٥م احليَمل )جمٜمقل ضم٣مل( )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.7/74( )ضم٤م5/416ايمرمحـ زمـ يٛم٣مق )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.838)يقٞمسايمرمحـ زمـ يٛمف احلٚمراوي فمٌد 

 (.4/518ايمرمحـ زمـ يقؽمػ )جمٜمقل وم٣ميمف ايمٔمٗمٝمقم ( )يم٣ًمن فمٌد 

ايمرمحـ زمـ يقؽمػ زمـ ؽمٔمٝمد زمـ طمراش )راهميض طمٌٝم٧م، وم٣مل ازمـ فمدي: همٟمَم٣م دم احلدي٧م همٟمرصمق أن ٓ يتٔمٚمد ايم٘مذب، فمٌد 

اؽمٝمؾ / ومحؾ فمٙمٝمف ان: ىم٣من يقصؾ اظمرفمٌد ووم٣مل ازمـ َمديٛمل: ىم٣من َمـ اظمذىمقريـ زم٣محلٖمظ وايمٖمٜمؿ يمٙمحدي٧م وايمرصم٣مل: ووم٣مل 

، ووم٣مل احل٣مهمظ: َم٣م هق زمٔمٚمدة، ووم٣مل: راهميض ٓ يٙمتٖم٦م إيمٝمف، ووم٣مل: ايمذهٌل همٗم٣مل: اٞمتٗمؾ إلم نمغم رمح٥م اهلل ىمام دم سمذىمرة احلٖم٣مظ

 (3/347( )يم٣ًمن01/681( )طمط اظمحدث احل٣مهمظ َمـ نمالة ايمُمٝمٔم٥م همٝمتٟمٞمك دم صمرضمف ٕهؾ ايمُم٣مم يمٙمٔمداوة ايمٌٝمٛم٥م دم آفمتٗم٣مد

 (.42/017)فم٣ًمىمر
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 (.0061ايمرمحـ زمـ يقؽمػ زمـ َمٔمدان )ذىمر فمٌد 

ايمرمحـ زمـ يقؽمػ زمـ ٞمٌم ايمرهم٣م أزمق َمْمرف ايمٗمرؿمٌل )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال:فمٛمل زم٣محلدي٧م وٞمٗمٙمف ووٌْمف شمٗم٥م همٝمام رواه فمٌد 

 (.294وومّٝمده( )صف/

 (.013ايمرمحـ زمـ يقٞمس احلٖمري )جمٜمقل ضم٣مل ( )ومط فمٌد 

 (.3/349، ووم٣مل ايمٌخ٣مري:ٓأدري َمـ هق( )يم٣ًمنوم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿايمرمحـ صمٙمٝمس ظمًٔمر،وفمٛمف ضمٖمص زمـ نمٝم٣مث )جمٜمقل فمٌد 

 (01/688ف )طمط ـ زمـ َمرداس أزمق أمحد ايمٔمالايمرمحفمٌد ايمرمحـ ضمًئقي٥م زمـ فمٌد 

 (.5/415ايمرمحـ طم٣مل أيب صمٔمٖمر اخلْمٚمل فمـ فمٗم٥ٌم )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.025احلٚمٝمد )ؿمػميفمٌد ايمرمحـ فمـ صمرير زمـ فمٌد 

 (.5/415( )ضم٣مسمؿ3/501وايمٌخ٣مري ( )يم٣ًمن  وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿَمٛم٘مر احلدي٧م ايمرمحـ َمقلم ؽمٙمٝمامن ؽمٚمع أٞم٣ًًم ) فمٌد 

 (.5/413ايمرمحـ َمقلم ومٝمس فمـ زي٣مد ايمٛمٚمغمي )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.5/413ايمرمحـ وايمد ؾمٔمٝم٤م فمـ أيب هريرة )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 ايمرمحـ.فمٌد ايمرضمٝمؿ زمـ أيب ضم٣مَمد اظمٗمرئ: صقازمف: فمٌد 

  زمـ فمٌد ايمرمحـ.فمٌد ايمرضمٝمؿ زمـ أيب ؽمٔمد ايمًٚمٔم٣مين: هق ازمـ فمٌد اهلل

 (.0174ايمرضمٝمؿ زمـ أيب ؽمٔمد زمـ حمٚمد ايمٌٕمدادي أزمق ؽمٜمؾ ايمٌٕمدادي )خم٤م /فمٌد 

 (.863فمٛمف وم٣مؽمؿ زمـ أصٌغ اخلزرصمل )صف/ -ازمـ فمجقز -ايمرمحـفمٌد إصٝمقم َمـ أهؾ ومرؿم٥ٌم أزمق زمـ أمحد ايمرضمٝمؿ فمٌد 

( 5/5َمـ ضم٣ميمف إٓ طمغمًا ( )يم٣ًمن زمـ أطمقة أزمق همّمؾ ايمٌٕمدادي )وم٣مل ازمـ ؽمٚمٔم٣مين: َم٣م فمٙمٚم٦مزمـ أمحد ايمرضمٝمؿ فمٌد 

 (.0171)خم٤م

)وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من ذا رواي٥م  -ازمـ فمجقز–ايمرمحـ فمٌد ايمرمحـ ايم٘مت٣مَمل ايمًٌتل ايمٖمٗمٝمف أزمق فمٌد زمـ زمـ أمحد ايمرضمٝمؿ فمٌد 

 .(07/473)ؽمغم  (842( )صف/361)ت  واؽمٔم٥م(

 (.0128زمـ فمقم أزمق ضمًكم ايمدرديراين )خم٤م زمـ أمحد ايمرضمٝمؿ فمٌد 

ضمٝمؿ زمـ أمحد زمـ فمقم زمـ ؿمٙمح٥م إٞمِم٣مري ايمًٌتل )رضمؾ إلم أهم٣مق وىم٣من صدووم٣ًم، صحٝما ايمًامع: يم٘مٛمف اطمتٙمط دم فمٌد ايمر

 (5/5()يم٣ًمن255آطمر فمٚمره وم٣ميمف احل٣مهمظ( )ت

 (.0126زمـ حمٚمد زمـ ضمً٘م٣من أزمق ؽمٜمؾ احلداد )خم٤م زمـ أمحد ايمرضمٝمؿ فمٌد 
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 .(0158اهلل ايمناج )خم٤م فمٌد زمـ حمٚمد زمـ زمـ أمحد ايمرضمٝمؿ فمٌد 

ووم٣مل ،زمـ ٞمٌم زمـ إؽمح٣مق أزمق زىمري٣م ايمتٚمٝمٚمل ايمٌخ٣مري )اإلَم٣مم احل٣مهمظ اجلقال... شمٗم٥م وم٣ميمف ايمذهٌلزمـ أمحد ايمرضمٝمؿ فمٌد 

، ووم٣مل احل٣مهمظ: هذا ايمرصمؾ ايمثٗم٥م احل٣مهمظ، وذىمره ازمـ ؿم٣مهر دم ونمغمه وشمٗمف ازمـ فم٣ًمىمرو ،زي: ىم٣من َمـ احلٖم٣مظ إشم٣ٌمتايمرا

 (.42/064( )فم٣ًمىمر 2//5)يم٣ًمن  (08/657 ( )ؽمغم320( )ت ايمّمٔمٖم٣مء، ورد فمٙمٝمف احل٣مهمظ

 (.5/499( )ضم٣مسمؿ 7/044ايمرضمٝمؿ زمـ صم٣مزمر زمـ رزمٝمٔم٥م ايمّمٌل )ضم٤م فمٌد 

 (.8/303ايمرضمٝمؿ زمـ ضم٣مزم زمـ همزارة أزمق حمٚمد ايمٌٙمخل )ضم٤م فمٌد 

 (.5/2ايمرضمٝمؿ زمـ ضمٌٝم٤م ايمٖم٣مري٣ميب )رَم٣مه ازمـ ضم٣ٌمن زم٣ميمقوع، ووم٣مل ازمـ َمٔمكم: يمٝمس زمًمء( )يم٣ًمنفمٌد 

 (.00/82ضمٌٝم٤م زمـ فمٚمر أزمق حمٚمد اخلراؽم٣مين )يٗمع دم ضمديثف زمٔمض اظمٛم٣مىمغم وم٣ميمف اإلدريز ( )طمطايمرضمٝمؿ زمـ فمٌد 

 (.5/430ايمرضمٝمؿ زمـ ضمًـ ايمِمٖم٣مر )ضم٣مسمؿ فمٌد 

ايمرضمٝمؿ زمـ مح٣مد ايمثٗمٖمل )وم٣مل ايمٔمٗمٝمقم: حيدث فمـ إفمٚمش زمٚمٛم٣مىمغم، وأؾم٣مر ايمٌٝمٜمٗمل إلم ؤمٖمف، ووم٣مل ايمذهٌل: واهـ ( فمٌد 

 (.5/7)يم٣ًمن

 (.5/7مح٣مد فمـ َمٔم٣موي٥م زمـ حيٝمك )جمٜمقل وم٣ميمف ايمٔمٗمٝمقم ( )يم٣ًمن  ايمرضمٝمؿ زمـفمٌد 

 (.5/8ايمرضمٝمؿ زمـ طم٣ميمد إيقم )جمٜمقل وم٣ميمف ايمٔمٗمٝمقم ( )يم٣ًمن فمٌد 

 (.328ايمرضمٝمؿ زمـ رزق اهلل ايم٘مالفمل: )فمٙمامء فمٌد 

 (.00/83( )طمط5/8ايمرضمٝمؿ زمـ ؽمٔمٝمد إزمرص) ٓ يدرى َمـ هق وم٣ميمف ايمذهٌل( وؽمٚمع َمٛمف حيٝمك زمـ َمٔمكم )يم٣ًمنفمٌد 

 (.00/83ايمرضمٝمؿ زمـ ؽمٔمٝمد إرصمل )طمطفمٌد 

 (.5/8ايمرضمٝمؿ زمـ ؽمٙمٝمؿ زمـ ضم٣ٌمن فمـ أزمٝمف )ؤمٝمػ وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل ( )يم٣ًمن فمٌد 

 (.4/466( )أصٌٜم٣من0090ايمرضمٝمؿ زمـ فم٣ٌمس اظمرزم٣مٞم٣مين )وشمٗمف أزمق ٞمٔمٝمؿ، ووم٣مل أزمق ايمُمٝمخ: صدوق ( )ذىمرفمٌد 

 (.0123اظمحت٤ًم )خم٤م ايمرمحـ أزمق ؽمٜمؾ فمٌد ايمرزاق زمـ فمٌد ايمرضمٝمؿ زمـ فمٌد 

 (.00/87ايمِمٚمد زمـ حيٝمك أزمق ضمًـ )طمط فمٌد ايمرضمٝمؿ زمـ فمٌد 

 (.5/430( )ضم٣مسمؿ  وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿايمٔمزيز زمـ رزيؼ أزمق يزيد ايمرزيٗمل )صدوق فمٌد ايمرضمٝمؿ زمـ فمٌد 

 (.0129ايم٘مريؿ زمـ هقازن أزمق ٞمٌم ايمٗمُمغمي )خم٤م فمٌد ايمرضمٝمؿ زمـ فمٌد 

 (.0170زمـ أيب ؽمٔمد أزمق حمٚمد احل٣مهمظ )خم٤م  ايمرمحـفمٌد اهلل زمـ فمٌد ايمرضمٝمؿ زمـ فمٌد 
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()صدوق وم٣ميمف ايمذهٌـل ووم٣مل َمرة: شمٗم٥م، ووم٣مل 682ايمرضمٝمؿ زمـ ؽمٔمٝمد زمـ زمرومل أزمق ؽمٔمٝمد)تفمٌد اهلل زمـ فمٌد ايمرضمٝمؿ زمـ فمٌد 

 (.495( )ؿم٤م04/38( )ؽمغم531ازمـ فمامد: ىم٣من شمٗم٥م( )إرؾم٣مد/

 (.0159وشمٗمف ايمٖم٣مرد ( )خم٤م  ش أزمق ٞمٌم ايم٘مرازمٝمز )فمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ فمٌد ايمرضمٝمؿ زمـ فمٌد 

 (.0096اهلل زمـ حمٚمد زمـ ٞمٔمامن )ذىمر فمٌد ايمرضمٝمؿ زمـ فمٌد 

 (.00/87اهلل زمـ ه٣مرون إٞم٣ٌمري )طمط فمٌد ايمرضمٝمؿ زمـ فمٌد 

 (.5/448( )ضم٣مسمؿ 7/044رزمف ؽمٚمع ذضمٌٝمؾ ونمغمه )ضم٤م فمٌد ايمرضمٝمؿ زمـ فمٌد 

 (.5/430ايمرضمٝمؿ زمـ فمٌٝمد اهلل ايمًٙمٚمل )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.0122أزمق وم٣مؽمؿ ايمًٛمل )خم٤م زمـ أمحد فمثامن ايمرضمٝمؿ زمـ فمٌد 

 (.5/430ايمرضمٝمؿ زمـ فمالء )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.679ايمرضمٝمؿ زمـ فمقم ايمٖم٣مومقد )َمٌم فمٌد 

 (.0176 ايمٌمام )خم٤م اهللفمٌد ايمرضمٝمؿ زمـ فمقم زمـ أيب ٞمٌم أزمق فمٌد 

 (.42/041ايمرضمٝمؿ زمـ فمٚمر زمـ فم٣مصؿ أزمق َمروان اظم٣مزين )فم٣ًمىمر فمٌد 

 (.5/9ايمزهري )ٓ ي٘م٣مد ئمرف وم٣ميمف ايمذهٌل ( )يم٣ًمن ايمرضمٝمؿ زمـ فمٚمر فمـ فمٌد 

 (.42/040ايمرضمٝمؿ زمـ فمٚمرو زمـ ضمقى ايمً٘مً٘مل )فم٣ًمىمر فمٌد 

ايمرضمٝمؿ زمـ وم٣مؽمؿ زمـ حمٚمد ايمٛمحقي أزمق ضمًـ اظمٗمرئ ايمٖمرصمل أٞمديمز )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمـ أهؾ اظمٔمرهم٥م وايمٖمٜمؿ فمٌد 

 (.845( )صف/534وايمذىم٣مء واحلٖمظ..( )ت

 (.5/449( )ضم٣مسمؿ 7/044زمـ أرؿم٣ٌمن )جمٜمقل ضم٣مل ( )ضم٤م  ايمرضمٝمؿ زمـ ىمردمفمٌد 

 (.42/047ايمرضمٝمؿ زمـ حمرز أزمق فمْمٝم٥م ايمٖمزاري )فم٣ًمىمر فمٌد 

 (.0127ايمرضمٝمؿ زمـ حمٚمد أزمق وم٣مؽمؿ ايمٙمٌٝم٘مل )خم٤م فمٌد 

 (.0124ايمرضمٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ أزمق حمٚمد ايمٌخ٣مري )خم٤م فمٌد 

 (.00/88أزمق حمٚمد )طمط زمـ أمحد ايمرضمٝمؿ زمـ حمٚمد فمٌد 

 (.42/046زمـ إزمراهٝمؿ ايمٗمزاز )جمٜمقل ضم٣مل ( )فم٣ًمىمر زمـ أمحد ايمرضمٝمؿ زمـ حمٚمد فمٌد 
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فمٌد ايمرضمٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ محدان أزمق اخلغم زمـ أيب ايمٖمّمؾ احل٣مهمظ إصٌٜم٣مين )ىم٣من َمقصقهم٣ًم زم٣ميمٖمّمؾ واظمٔمرهم٥م وم٣ميمف 

 (.5/01احل٣مهمظ( )يم٣ًمن

 (.374)صمر  -هم٣مرد ازمـ  -ايمرضمٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ صمٔمٖمر زمـ اصٖمٜمقن اجلرصم٣مين فمٌد 

 (.0121ود ايمِمٝمدٓين )خم٤م ٔمٌد ايمرضمٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ داود ايمفمٌد 

 (.355( )ٞمٝم٣ًمزمقر/480ايمرضمٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ محدون زمـ ٞمج٣مر أزمق همّمؾ ايمٌخ٣مري ايمٛمٝم٣ًمزمقري )تفمٌد 

 (.00/82ايمرضمٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ زيد ايمً٘مري زمٕمدادي )وشمٗمف اخلْمٝم٤م ( )طمط فمٌد 

 (.5/00ايمرضمٝمؿ ايمزهري أزمق ضمًـ اخلراؽم٣مين )ؤمٝمػ احلدي٧م وم٣ميمف َمًٙمٚم٥م ( )يم٣ًمنفمٌد ـ ايمرضمٝمؿ زمـ حمٚمد زمفمٌد 

 (.00/87)طمط  (5/00ايمرضمٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ فمثامن أزمق ضمًكم اخلٝم٣مط ) َمُمٜمقر ( )يم٣ًمن فمٌد 

 (.42/042( )فم٣ًمىمر 0094ايمرضمٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ جم٣مؾمع اظمج٣مؾمٔمل )ذىمرفمٌد 

 (.0093ايمرضمٝمؿ اظمديٛمل )ذىمر فمٌد ايمرضمٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ َمًٙمؿ زمـ فمٌد 

 (.5/431ايمرضمٝمؿ زمـ َمٕمريب )ضم٣مسمؿفمٌد 

 (.0125ايمرضمٝمؿ زمـ َمٛمِمقر زمـ راَمش أزمق وم٣مؽمؿ ايمِمقدم )خم٤م فمٌد 

 (.5/431( )ضم٣مسمؿ 5/06ايمرضمٝمؿ زمـ َمقؽمك ايم٣ًمَمل ايمٗمرر )جمٜمقل ضم٣مل ( )يم٣ًمن فمٌد 

 (.0120ايمرضمٝمؿ زمـ ٞمجؿ أزمق َمٛمِمقر ايمٌٝمُم٘مل )خم٤م فمٌد 

 (.99زمق ٞمٌم ايمًٙمٚمل )هم٣موؾ فم٣مرف زم٘مثغم َمـ فمٙمقم احلدي٧م وم٣ميمف أزمق ضمٖمص ايمْمٌٝم٤م( )دٞمٝمن صايمرضمٝمؿ زمـ ٞمٖمٝمس أفمٌد 

 (.00/85( )طمط4/431( )ضم٣مسمؿ  وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿايمرضمٝمؿ زمـ ه٣مرون ايمقاؽمْمل أزمق هُم٣مم ايمٕم٣ًمين) جمٜمقل فمٌد 

 (5/06 ن( )يم٣ًم00/85( )طمط  ، ووم٣مل احل٣مهمظ: َمؼموكايمرضمٝمؿ زمـ واومد اخلراؽم٣مين )دم ضمديثف َمٛم٣مىمغم وم٣ميمف اخلْمٝم٤مفمٌد 

 .(234)حتٖم٥م/

 (.5/06ايمرضمٝمؿ زمـ حيٝمك أدَمل )أهتؿ ( )يم٣ًمن فمٌد 

 (.42/030( )فم٣ًمىمر 00/88( )طمط 342ايمرضمٝمؿ زمـ ئمٗمقب أزمق حمٚمد اظمٜمذب ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ت فمٌد 

 (.5/448( )ضم٣مسمؿ  وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿايمرضمٝمؿ فمـ فمقم زمـ رزمٝمٔم٥م )ٓ ئمرف فمٌد 

 (.225ع )ومط ٞموم٣م فمٌد ايمرزاق زمـ إزمراهٝمؿ وفمٛمف ازمـ

 (.7/031ايمرزاق زمـ أيب ايمثرى إزدي )ضم٤م فمٌد 
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 (.0608ذىمر يمرزاق زمـ أيب حمٚمد أزمق ايمُمٝمخ )افمٌد 

)وم٣مل ايمذهٌل: مل ي٘مـ زم٣ميمث٦ٌم همٝمام يؼممجف، وىم٣مٞم٦م دم ديٛمف روم٥م(  -ازمـ ايمٕمقؿمل –فمٌد ايمرزاق زمـ أمحد زمـ حمٚمد ايمُمٝم٣ٌمين 

 (.5/04( )يم٣ًمن264)ت

 (.338يقؽمػ احل٣ٌمش: )فمٙمامء زمـ زمـ أمحد ايمرزاق فمٌد 

 (.00/94اهلل أزمق ؽمٖمٝم٣من ايمُم٣مر )طمط فمٌد ايمرزاق زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ إؽمح٣مق زمـ فمٌد 

 (.00/94ايمرزاق زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ ئمٗمقب زمـ َمٜمرؾم٣مد أزمق أمحد ايمٖم٣مرد )وشمٗمف اخلْمٝم٤م ( )طمط فمٌد 

 (.999ايمرزاق زمـ زمزيغ ىمقدم) وشمٗمف ايمٔمجقم ( )فم٨مفمٌد 

 (.0605( )ذىمر6/478( )أصٌٜمـ٣من2/31( )ضم٣مسمـؿ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿإصٌٜم٣مين )حمٙمف ايمِمدق، ايمرزاق زمـ زمؽ أزمق فمٚمر فمٌد 

 (.0084ايمرزاق زمـ ضم٣ًمن زمـ ؽمٔمٝمد أزمق همتا اظمٛمٝمٔمل )خم٤م فمٌد 

 (.337ايمرزاق زمـ ضمًكم زمـ فمٝمًك إٞمديمز: )فمٙمامء فمٌد 

 (.00/94ايمرزاق زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ فمقم زمـ صمٔمد اجلقهري )طمط فمٌد 

 (.235يمرزاق احلٝمقم )وم٣مل ازمـ ضمجر: ىم٣من ضم٣مهمٓم٣ًم شمٗم٥م( )حتٖم٥م/فمٌد ايمرزاق زمـ فمٌد ا

 (.0082اظمٙمؽ أزمق ضمًـ ايمٔمدل )خم٤م فمٌد ايمِمٚمد زمـ فمٌد ايمرزاق زمـ فمٌد 

 (.42/037ايمٔمزيز اهلٚمذاين )فم٣ًمىمر فمٌد ايمرزاق زمـ فمٌد 

 (.0609أزمق أمحد )ذىمر زمـ أمحد اهلل فمٌد ايمرزاق زمـ فمٌد 

 (.42/031ايمتٛمقطمل )فم٣ًمىمر اهلل زمـ ضمًـ فمٌد ايمرزاق زمـ فمٌد 

 (.42/035اهلل زمـ ضمًـ ايم٘مالفمل )فم٣ًمىمر فمٌد ايمرزاق زمـ فمٌد 

 (.0085ايم٘مريؿ زمـ هقازن أزمق اظم٘م٣مرم ايمٗمُمغمي )خم٤م فمٌد اهلل زمـ فمٌد ايمرزاق زمـ فمٌد 

 (.0083اهلل زمـ فمقم زمـ إؽمح٣مق ايمقزير )خم٤م فمٌد ايمرزاق زمـ فمٌد 

 .-يٟميت – ايمرزاق زمـ فمٗمٝمؾ إصٌٜم٣مين، هق: ازمـ فمٝمًكفمٌد 

 (.42/058ايمرزاق زمـ فمٚمر أدَمل )فم٣ًمىمر فمٌد 

 (.2/31ايمرزاق زمـ فمٚمر ايمرزمٔمل )ضم٣مسمؿفمٌد 
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( 358ايمرزاق زمـ فمٚمر زمـ َمقؽمك زمـ ؾَمَٚم٥م إصٌٜم٣مين أزمق ؿمٝم٤م ايمت٣مصمر )ايمُمٝمخ اجلٙمٝمؾ وم٣ميمف ايمذهٌل/ وفمٛمف مج٣مفم٥م( )ت فمٌد 

 (.08/039)ؽمغم 

 (.00/96( )طمط 0607( )ذىمر ايمرزاق زمـ فمٝمًك زمـ فمٗمٝمؾ إصٌٜم٣مين )جمٜمقل ضم٣ملفمٌد 

 (.0087ايمرزاق زمـ حمٚمد زمـ أيب ٞمٌم أزمق اظمح٣مؽمـ ايمْمٌل )خم٤م فمٌد 

 (.370ايمرزاق زمـ حمٚمد زمـ محزة أزمق ضمًـ اجلرصم٣مين )جمٜمقل ضم٣مل( )صمر فمٌد 

 (.42/059ايمرزاق زمـ حمٚمد زمـ ؽمٔمٝمد ايمٔمْم٣مر أزمق حمٚمد ايمُم٣مهد )جمٜمقل ضم٣مل ( )فم٣ًمىمر فمٌد 

 (.00/96( )طمط0602ن أزمق حمٚمد ايمٌٛمدار )وشمٗمف اخلْمٝم٤م ( )ذىمر ايمرزاق زمـ َمٛمِمقر زمـ أزم٣مفمٌد 

 (.0615اهلل زمـ حمٚمد زمـ ضمً٘مقيف )خم٤م فمٌد ايمرؾمٝمد زمـ فمٌد 

 (.0617ايمرؾمٝمد زمـ َمًٔمقد زمـ أيب زم٘مر اهلروي )خم٤م فمٌد 

 (.2/37( )ضم٣مسمؿ  وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿايمًالم أزمق ىمٝم٣ًمن فمٛمف حمٚمد زمـ ؽمٔمٝمد ايمٗمرر )جمٜمقل فمٌد 

 (.2/35( )ضم٣مسمؿ  وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿايمًالم ايمٌجقم فمـ ززمغم زمـ فمقام) جمٜمقل فمٌد 

 (.2/32( )ضم٣مسمؿ  وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿايمًالم ايمٔمدين فمـ ضم٘مؿ زمـ أزم٣من )جمٜمقل فمٌد 

 (.2/32ايمًالم ايمقاؽمْمل ؽمٚمع ؽمٔمٝمد زمـ َمًٝم٤م ونمغمه وفمٛمف ؾمٔم٥ٌم وهٝمثؿ )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.8/367( )ضم٤م 2/32( )ضم٣مسمؿ  ايمًالم زمـ أيب اظمًقم احل٣مرشمل ايم٘مقدم )جمٜمقل ضم٣ملفمٌد 

 (.5/09( )يم٣ًمن 460ايمقه٣مب أزمق ه٣مؾمؿ اجل٣ٌمئل )ت فمٌد ايمًالم زمـ أيب فمقم زمـ حمٚمد زمـ فمٌد 

 (.2/37ايمًالم زمـ أيب همْمر زمٌمي )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.8/362)ضم٤م  -ىمٟمٞمف إول -ايمًالم زمـ أيب َمْمرفمٌد 

 (.640زمـ أيب فمرازم٥م )َمٌم زمـ أمحد ايمًالم فمٌد 

 (.00/57زمـ صمٔمٖمر أزمق ؿم٣مهر ايمٌٝمع )طمط د زمـ أمحايمًالم فمٌد 

 (.42/092زمـ ؽمٜمٝمؾ زمـ َم٣ميمؽ أزمق زم٘مر ايمٌٌمي )صدوق وم٣ميمف ازمـ يقٞمس ( )فم٣ًمىمر زمـ أمحد ايمًالم فمٌد 

 (.42/098زمـ حمٚمد أزمق فمقم ايمٗمرر )جمٜمقل ضم٣مل ( )فم٣ًمىمر زمـ أمحد ايمًالم فمٌد 

 (.42/099زمـ حمٚمد أزمق همتا ايمٖم٣مرد )فم٣ًمىمر زمـ أمحد ايمًالم فمٌد 

 (.00/55ايمًالم زمـ إدريس زمـ ؽمٜمؾ أزمق حمٚمد )طمط ٌد فم
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 (.2/39ايمرمحـ إؽمدي )ضم٣مسمؿ فمٌد ايمًالم زمـ أؽمٙمؿ زمـ فمٌد 

ايمًالم زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ زي٣مد احلداد أزمق ضمًـ ايمٔمثامين ايمدَمُمٗمل )روى فمٛمف مج٣مفم٥م ( )فم٣ًمىمر فمٌد 

 (.4/0478()ضم٣ٌمن42/099

 (.5/04( َمُمٜمقر ويم٘مـ زم٣ميمٌدفم٥م )يم٣ًمن388 ايمًالم زمـ زمٛمدار أزمق يقؽمػ ايمٗمزويٛمل اظمٔمتزرم )تفمٌد 

 (.2/39( )ضم٣مسمؿ  وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿايمًالم زمـ مت٣مم اهلًٛمج٣مين ايمرازي )ؾمٝمخ فمٌد 

 (.06/24ايمًالم زمـ ضمٌٝم٤م زمـ ضم٣ًمن ؽمحٛمقن )ؽمغمفمٌد 

 (.0604ايمًالم زمـ ضمٌٝم٤م زمـ ضمْمٝمط زمـ فمٗم٥ٌم )ّذىمر فمٌد 

 (.42/611ايمًالم زمـ ضمًـ زمـ فمقم أزمق أمحد ايمِمقري )فم٣ًمىمرفمٌد 

 (.00/58( )طمط344ايمًالم زمـ ضمًـ زمـ فمقم أزمق وم٣مؽمؿ ايمِمٖم٣مر اظمٟميقد )وشمٗمف اخلْمٝم٤م ( )ت فمٌد 

ايمًالم زمـ ضمًكم زمـ حمٚمد زمـ فمٚمر أزمق أمحد اظمٔمروف زم٣مجلّداع )صدوق وم٣ميمف ايمػموم٣مين، ووم٣مل ايمٔمتٝمٗمل: شمٗم٥م َمٟمَمقن ( )ت فمٌد 

 (.00/57( )طمط 493

 (.851( )يقٞمس022ايمًالم زمـ طم٣ميمد زمـ يزيد ايمِمددم أزمق ؾمٝم٥ٌم )تفمٌد 

 (.5/05اهلل زمـ َمثٛمك )ٓ ئمرف وم٣ميمف ايمذهٌل ( )يم٣ًمن فمٌد ايمًالم زمـ راؾمد فمـ فمٌد 

 (.42/610( )فم٣ًمىمر00/024ايمًالم )جمٜمقل ضم٣مل ( )ؽمغم فمٌد ايمًالم زمـ رنم٣ٌمن زمـ فمٌد 

 ايمًالم زمـ ؽمٙمامن ايمقراق.فمٌد 

 (.2/38)ضم٣مسمؿ  (ٛمٝمداجلَمـ أهؾ ايمِمدق وم٣ميمف ازمـ )ايمًالم زمـ ؽمٙمٚم٥م ايمٔمدين َم٘مل، فمٌد 

 (.2/35ايمًالم زمـ ؽمٙمٝمؿ فمـ يزيد زمـ ؽمٚمرة )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.7/068( )ضم٤م 2/32ي )جمٜمقل ضم٣مل ( )ضم٣مسمؿ ٔمٌد ايمًالم زمـ ؽمٙمٝمامن أزمق مه٣مم ايمفمٌد 

( ِمدق سمٕمغم زمآطمـره وم٣ميمـف ازمـ يقٞمـسايمًالم زمـ ؽمٜمؾ زمـ فمٝمًك أزمق فمقم ايمً٘مري زمٕمدادي )ىم٣من َمـ ٞمٌالء ايمٛم٣مس وأهؾ ايمفمٌد 

 (.00/53( )طمط5/05( )يم٣ًمن٣441مء( )نمرزم698)ت

 (.00/54ايمًالم زمـ ؾم٣مىمر زمـ ؽمٔمٝمد فمـ هقذة )طمط فمٌد 

ايمًالم زمـ ص٣ميما زمـ ىمثغم ايمدارَمل أزمق فمٚمرو) ٓ أفمرهمف وم٣ميمف أزمق زرفم٥م ونمغمه، ووم٣مل ايمدارومْمٛمل: يمٝمس زم٣ميمٗمقي ( فمٌد 

 (.5/05( )يم٣ًمن2/38)ضم٣مسمؿ
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 (.42/619)فم٣ًمىمر ( 498ايمًالم زمـ فم٣ٌمس احلٚميص )روى فمٛمف مج٣مفم٥م( )ؿم٤م فمٌد 

 ( )وم٣مل إزدي: سمرىمقه، ووم٣مل أزمق فمروزم٥م: ٓ أضمدث633احلٚمٝمد زمـ هبرام اظمدائٛمل احلراين أزمق ضمًـ )ت فمٌد ايمًالم زمـ فمٌد 

( 5/02ووم٣مل ازمـ فمدي: ٓ أفمٙمؿ زمحديثف زمٟمؽم٣ًم مل أر دم ضمديثف َمٛم٘مرًا ( )يم٣ًمن، فمٛمف، ووم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن: رزمام أطمْمٟم

 (.00/58)طمط

 احلٚمٝمد زمـ ؽمقيد أزمق ضمًـ . فمٌدايمًالم زمـ فمٌد 

 (.42/601( )فم٣ًمىمر689ايمرمحـ أزمق وم٣مؽمؿ احلرداين )جمٜمقل ضم٣مل ( )ت فمٌد ايمًالم زمـ فمٌد 

 (.0601ايمِمٚمد أزمق همّمؾ اهلروي )خم٤م فمٌد ايمًالم زمـ فمٌد 

 (.5/02اهلل اظمذضمجل) جمٜمقل وم٣ميمف ايمٔمٗمٝمقم( )يم٣ًمن فمٌد ايمًالم زمـ فمٌد 

 (.5/02ز )يم٣ًمن اهلل زمـ صم٣مزمر إمحفمٌد ايمًالم زمـ فمٌد 

 (.362ايمقاضمد زمـ زم٘مغم زمـ صمٔمٖمر ايمًٙمٚمل اجلرصم٣مين )جمٜمقل ضم٣مل( )صمر فمٌد ايمًالم زمـ فمٌد 

 (.42/404ايمقاضمد زمـ ؽمٙمٝمامن إَمقي )فم٣ًمىمرفمٌد ايمًالم زمـ فمٌد 

 (.5/08ايمٗم٣مدر اجلٌقم )يم٣ًمن فمٌد ايمقه٣مب زمـ فمٌد ايمًالم زمـ فمٌد 

، ووم٣مل احل٣مهمظ: ؤمٝمػ ينق احلدي٧م يروي اظمقوقفم٣مت وم٣ميمف ازمـ ضم٣ٌمن)ىم٣من ايمٛمِمٝمٌل ايمًالم زمـ فمٌٝمد زمـ أيب همروة فمٌد 

 .(237)حتٖم٥م/ (5/08( )يم٣ًمنصمداً 

( 2/32ايمًالم زمـ فمجالن أزمق طمٙمٝمؾ اهلجٝمٚمل) وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: ي٘مت٤م ضمديثف، ووم٣مل ازمـ ضمٌـ٣من: خيْمـئ وخي٣ميمـػ( )ضم٣مسمؿفمٌد 

 (.5/09)يم٣ًمن

 (.00/53ايمٔم٘مػمي ايمُمٝم٣ٌمين )طمط ايمًالم زمـ فمِم٣مم زمـ ضم٘مؿ زمـ فمٝمًك أزمق َمٔم٣مذم فمٌد 

ايمًالم زمـ فمقم ايمًالَمل فمٛمف ويمٝمد زمـ َمًٙمؿ )ٓ يدري َمـ هق وم٣ميمف ايمذهٌل وأورد يمف ايمٔمٗمٝمقم ضمديث٣ًم، ووم٣مل: ٓ ئمرف إٓ فمٌد 

 (.5/09زمف( )يم٣ًمن 

 (.00/57طشمٗم٥م َمٟمَمقن وم٣ميمف ايمٔمتٝمٗمل ووم٣مل ايمػموم٣مين: صدوق ( )طم) زمـ حمٚمد زمـ فمٚمر أزمق أمحد اظم٠مدب ايمًالم زمـ فمقمفمٌد 

 (.5/09ايمًالم زمـ فمٚمرو زمـ طم٣ميمد اظمٌمي )وم٣مل ايمذهٌل: يمٝمس زمٚمٔمتٚمد أسمك فمـ أزمٝمف زمٚمقوقفم٣مت ( )يم٣ًمنفمٌد 

 (.2/32( )ضم٣مسمؿ 8/367ايمًالم زمـ ومٝمس اهلالرم زمٌمي )ضم٤م فمٌد 

 (.2/37ايمًالم زمـ َم٣ميمؽ )ضم٣مسمؿ فمٌد 
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 (.42/661ايمًالم زمـ حمٚمد أزمق زم٘مر ايمٔمٗمٝمقم )فم٣ًمىمرفمٌد 

 (.5/61د أزمق طمغم ايمٌٕمدادي )جمٜمقل وم٣ميمف ازمـ ٞمج٣مر ( )يم٣ًمنايمًالم زمـ حمٚمفمٌد 

 (.2/38( )ضم٣مسمؿ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ) صدوق  -ؽمٙمٝمؿ  –ايمًالم زمـ حمٚمد احليَمل احلٚميص فمٌد 

 (.5/09ايمًالم زمـ حمٚمد احليَمل فمـ إفمرج )ٓ ئمرف وم٣ميمف ازمـ فمدي ( )يم٣ًمن فمٌد 

 (.5/61ايمدارومْمٛمل ( )يم٣ًمنايمًالم زمـ حمٚمد ايمٗمرر إَمقي )ؤمٝمػ صمدًا وم٣ميمف فمٌد 

 (.42/602( )فم٣ًمىمر 00/52ايمًالم زمـ حمٚمد زمـ أيب َمقؽمك ايمٌٕمدادي )شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ( )طمط فمٌد 

 (.850( )يقٞمس619ايمًالم زمـ حمٚمد زمـ زم٘مر اظمرادي أزمق دضمٝم٥م )تفمٌد 

 (.0614ايمًالم زمـ حمٚمد زمـ محٝمد اظمديٛمل )خم٤م فمٌد 

 (.42/602ايمزرادم )فم٣ًمىمر ايمِمٚمد فمٌد ايمًالم زمـ حمٚمد زمـ فمٌد 

 (.00/55ايمقه٣مب زمـ ؽمالم أزمق ه٣مؾمؿ اجل٣ٌمئل )طمط فمٌد ايمًالم زمـ حمٚمد زمـ فمٌد 

 (.42/608ايمًالم زمـ حمٚمد زمـ حمٚمد أزمق يقؽمػ ايمٗمزويٛمل )فم٣ًمىمرفمٌد 

 (.0090ايمًالم زمـ حمٚمد زمـ هٝمِمؿ أزمق زم٘مر اإلَم٣مم )خم٤م فمٌد 

 (.٣5/61من ايمًالم زمـ حمٚمد زمـ يقؽمػ زمـ زمٛمدار ايمٗمزويٛمل )يمًفمٌد 

 (.847( )صف/ 380ايمًالم زمـ َم٣ًمهمر ايمٗمروي )ىم٣من َمٔمتٛمٝم٣مً زم٣مٔشم٣مر: وم٣ميمف ازمـ زمُم٘مقال( )تفمٌد 

 (.42/461ايمًالم زمـ َمًٙمؿ )فم٣ًمىمر فمٌد 

 (.5/60ايمًالم زمـ َمًٙمٚم٥م زمـ ؽمٙمٝمامن ايمٗمرر إٞمديمز )يم٣ًمن فمٌد 

 (.42/660( )فم٣ًمىمر 2/37ايمًالم زمـ َم٘مٙم٥ٌم )جمٜمقل ضم٣مل ( )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.5/60الم زمـ َمقؽمك زمـ صمٌغم )ذىمر يمف ايمٔمٗمٝمقم ضمديث٣مً ووم٣مل: ٓ ئمرف إٓ زمف، ووم٣مل ايمذهٌل: ضمديثف َمٛم٘مر ( )يم٣ًمنايمًفمٌد 

 (.5/60( )يم٣ًمن2/37، وىمذزمف ايمٖمالس( )ضم٣مسمؿوم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿايمًالم زمـ ه٣مؾمؿ ايمٌزار أزمق فمثامن إفمقر )يمٝمس زم٣ميمٗمقي فمٌد 

 (.440ايمًالم زمـ ويمٝمد حمدث ورم ومّم٣مء وؾمٝمٗمف )نمرزم٣مء/فمٌد 

 (.2/39ايمًالم زمـ حيٝمك فمٛمف َم٣ميمؽ )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.2/37ايمًالم فمـ أيب داود ايمثٗمٖمل )ضم٣مسمؿفمٌد 

 (.5/66ايمًالم فمـ مح٣مد زمـ أيب ؽمٙمٝمامن )جمٜمقل ( )يم٣ًمن فمٌد 
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 (.00/049( )طمط 413ايمقه٣مب زمـ فمِم٣مم ايمٔم٘مػمي ايمُمٝم٣ٌمين )ت فمٌد ايمًٚمٝمع زمـ حمٚمد زمـ فمٌد 

 ايمًٝمد زمـ فمت٣مب ايميير فمٌد 

)وم٣مل ايمًٚمٔم٣مين: ىم٣من شمٌت٣ًم ضمج٥م طمغّمًا( )ت  -ازمـ ص٣ٌمغ  -ايمٌٕمدادي أزمق ٞمٌم زمـ أمحد ايمقاضمد فمٌد ٝمد زمـ حمٚمد زمـ ايمًفمٌد 

 (.08/323( )ؽمغم 377

 (.2/51( )ضم٣مسمؿ  وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿايمِمٚمد أزمق َمٔمٚمر فمـ زم٘مر )َمٛم٘مر احلدي٧م فمٌد 

 .(00299ايمِمٚمد زمـ أيب ؽمٔمد أزمق حمٚمد ايمِمقدم )خم٤م فمٌد 

 (.251ؽم٘مٝمٛم٥م احلٙمٌل فمٛمف حمٚمد زمـ وو٣مح )جمٜمقل وم٣ميمف ازمـ فمٌد ايمػم ونمغمه( )حتٖم٥م/ فمٌد ايمِمٚمد زمـ أيب

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمـ أهؾ ايمٔمٙمؿ وايمٖمٜمؿ 390ري أزمق حمٚمد ايمٗمرؿمٌل )ت ٔمٌد ايمِمٚمد زمـ أيب همتا زمـ حمٚمد ايمفمٌد 

 (.818وايمذىم٣مء وايمٝمٗمٓم٥م واظمٔمرهم٥م( )صف/

 (.0023أزمق َمٔمقذ اجلرصم٣مين )خم٤م زمـ أمحد ايمِمٚمد فمٌد 

 (.0610احلٛمٓمقم )ذىمر زمـ أمحد ايمِمٚمد فمٌد 

 (.0200ايمًٙمٝمْمل )خم٤م زمـ أمحد ايمِمٚمد فمٌد 

 (.334زمـ ضمًكم زمـ فمقم ايمززمغمي أزمق ذر ايمٗم٣مري ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ٞمٝم٣ًمزمقر/زمـ أمحد ايمِمٚمد فمٌد 

 ( 42/663( )فم٣ًمىمر 00/36طمٛمٌش زمـ وم٣مؽمؿ أزمق وم٣مؽمؿ اخلقٓين احلٚميص ) جمٜمقل ضم٣مل ( ) طمط  زمـزمـ أمحد ايمِمٚمد فمٌد 

 (0611ايمِمٚمد أزمق وم٣مؽمؿ اظمٔمدل ايمتٚمٝمٚمل )ذىمرفمٌد زمـ زمـ أمحد ايمِمٚمد فمٌد 

 ( 0027زمـ فمقم زمـ أيب ٞمٌم ) خم٤م زمـ أمحد ايمِمٚمد فمٌد 

 (.376زمـ َمقؽمك زمـ زمُم٣مر أزمق وم٣مؽمؿ ايمٌ٘مرازم٣مذي )صمر زمـ أمحد ايمِمٚمد فمٌد 

 (.42/667ايمِمٚمد زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ فمقم ايمًٙمٚمل )فم٣ًمىمر فمٌد 

 (.0616ايمِمٚمد زمـ زمحغم زمـ حمٚمد أزمق وم٣مؽمؿ اظمٔمدل )ذىمر فمٌد 

( 00/45( )طمط 5/64همّمؾ )ؤمٖمف ازمـ َمٔمكم ( )يم٣ًمن  أوأزمق–ايمِمٚمد زمـ صم٣مزمر زمـ رزمٝمٔم٥م ايمّمٌل أزمق ٞمٔمٝمؿفمٌد 

 (.2/51)ضم٣مسمؿ

، ووم٣مل احل٣مهمظ: ، ووم٣مل ايمٌخ٣مري: َمٗم٣مربوم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿايمِمٚمد زمـ ضم٣ًمن اظمروروذي أزمق حيٝمك، )ص٣ميما احلدي٧م صدوق فمٌد 

 .(239)حتٖم٥م/ (2/50( )ضم٣مسمؿ5/64( )يم٣ًمنصدوق، وَمرة وم٣مل: شمٗم٥م
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 (.00/35( )طمط 301ايمِمٚمد زمـ ضمًـ زمـ ؽمالم أزمق وم٣مؽمؿ ايمٌزار ) صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ( )ت فمٌد 

 (.00/30( )طمط454زمـ يقؽمػ زمـ ئمٗمقب إزدي أزمق ضمًـ )وشمٗمف اخلْمٝم٤م ( )ت ايمِمٚمد زمـ ضمًكم فمٌد 

 (.00/30ايمِمٚمد زمـ محٝمد ايمْمقازمٝمٗمل )طمط فمٌد 

 (.446( )نمرزم٣مء/460ايمِمٚمد زمـ داود زمـ َمٜمران )تفمٌد 

 (.42/669ايمِمٚمد زمـ زيٛمل أزمق حمٚمد ايمرومل ) جمٜمقل ضم٣مل ( )فم٣ًمىمر فمٌد 

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من ؾمٝمخ٣ًم ص٣محل٣ًم ئمٙمؿ 375)ت  -ايمرىم٣مين -قمايمِمٚمد زمـ ؽمٔمدون ايمِمددم أزمق زم٘مر ايمْمٙمٝمْمفمٌد 

 (.817ايمٗمرآن..( )صف/

( )روى فمٛمف مجع ووم٣مل ايمذهٌل: احل٣مهمظ ( 463اهلل زمـ ئمٗمقب أزمق وم٣مؽمؿ ايم٘مٛمدي احلٚميص)ت فمٌد ايمِمٚمد زمـ ؽمٔمٝمد زمـ فمٌد 

 (.4/0481()ضم٣ٌمن42/669( )فم٣ًمىمر 05/622)ؽمغم

 (.8/305يمٌٙمخل )ضم٤م ايمِمٚمد زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ أيب َمْمر افمٌد 

 (.5/63إفمعم )جمٜمقل ضم٣مل ( )يم٣ًمن فمٌد ايمِمٚمد زمـ فمٌد 

 .(250)حتٖم٥م/ (42/647)فم٣ًمىمر  )وم٣مل احل٣مهمظ: ىم٣من يتٜمؿ زم٣ميمزٞمدوم٥م( إفمعم زمـ أيب فمٚمرة ايمُمٝم٣ٌمينفمٌد ايمِمٚمد زمـ فمٌد 

 (.00/36ايمرمحـ أزمق ؽمٜمؾ ايمٖمٗمٝمف اظمروزي )طمط فمٌد ايمِمٚمد زمـ فمٌد 

 (.0022ايم٘مريؿ ايمٗمُمغمي )خم٤م فمٌد ايمرمحـ زمـ فمٌد ايمِمٚمد زمـ فمٌد 

 (.856( )يقٞمس640ايمرمحـ زمـ وم٣مؽمؿ زمـ طم٣ميمد أزمق أزهر ايمٔمتٝمٗمل )تفمٌد ايمِمٚمد زمـ فمٌد 

 (.8/305ايمٔمزيز اظمٗمرئ )ضم٤م فمٌد ايمِمٚمد زمـ فمٌد 

 (.42/648ايمٗمدوس زمـ ضمٌٝم٤م )فم٣ًمىمر فمٌد ايمِمٚمد زمـ فمٌد 

 (.٣2/56مسمؿ )ضم٣مسمؿ ايم٘مريؿ ايمٗمدد اظمْمقفمل وفمٛمف أزمق ضمفمٌد ايمِمٚمد زمـ فمٌد 

 (.42/646( )روى فمٛمف مجع ىمثغم ( )فم٣ًمىمر 412ايمِمٚمد أزمق حمٚمد ايمٗمرر )ت فمٌد اهلل زمـ فمٌد ايمِمٚمد زمـ فمٌد 

 (.0024اظمٙمؽ أزمق وم٣مؽمؿ ايمٕمزٞمقي )خم٤م فمٌد ايمِمٚمد زمـ فمٌد 

 (.0026اظمٙمؽ زمـ فمقم زمـ فمقم أزمق ؽمٔمد ايمٔمدل )وشمٗمف ايمٖم٣مرد ( )خم٤م فمٌد ايمِمٚمد زمـ فمٌد 

 (.42/649اظمٙمؽ زمـ حمٚمد أزمق ضمًكم ايمدوٓيب )جمٜمقل ضم٣مل ( )فم٣ًمىمر فمٌد ايمِمٚمد زمـ فمٌد 

 (.0059ايمِمٚمد زمـ فمقم أزمق وم٣مؽمؿ ايمٌقزصم٣مين )خم٤م فمٌد 
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اهلل زمـ فم٣ٌمس اهل٣مؾمٚمل ايمٗمرر )وم٣مل ايمٔمٗمٝمقم زمٔمد ذىمر ضمدي٧م يمف: ضمديثف نمغم حمٖمقظ وٓ ئمرف فمٌد ايمِمٚمد زمـ فمقم زمـ فمٌد 

 (.2/51( )ضم٣مسمؿ 00/47إٓ زمف، ووم٣مل ايمذهٌل: يمٝمس زمحج٥م ( )طمط 

 (.0025ايمِمٚمد زمـ فمقم زمـ حمٚمد أزمق حمٚمد ايمٖمٛمذورصمل )خم٤م فمٌد 

ٔم٣ٌمد ايمٌٕمدادي )وم٣مل ايمًٚمٔم٣مين: ىم٣من شمٗم٥م صدووم٣ًم ايمايمِمٚمد زمـ فمقم زمـ حمٚمد زمـ ضمًـ أزمق ايمٕمٛم٣مئؿ اهل٣مؾمٚمل فمٌد 

 (.08/660( )ؽمغم 00/32( )طمط 335ٞمٌٝماًل.../ووم٣مل ايمذهٌل: اإلَم٣مم ايمثٗم٥م اجلٙمٝمؾ. ووم٣مل اخلْمٝم٤م: ىم٣من صدووم٣ًم( )ت 

ايمِمٚمد زمـ فمقم زمـ حمٚمد زمـ َم٘مرم أزمق ضمًكم ايمقىمٝمؾ ايمْمًتل )وشمٗمف اخلْمٝم٤م ووم٣مل ايمدارومْمٛمل: شمٗم٥م، وأشمٛمك فمٙمٝمف ايمػموم٣مين، فمٌد 

 .(913( )ك05/555)ؽمغم (665( )ايمديمٝمؾ/00/30( )طمط 432ووشمٗمف ازمـ صمقزي، ووم٣مل ايمذهٌل: شمٗم٥م َمُمٜمقر( )ت 

 .هق ايمقىمٝمؾ ايم٣ًمزمؼ أزمق ضمًكمايمِمٚمد زمـ فمقم زمـ َم٘مرم ايمْمًتل فمٌد 

 (.00/34ايمِمٚمد زمـ فمٚمر زمـ حمٚمد زمـ إؽمح٣مق أزمق وم٣مؽمؿ ايمقافمظ )وشمٗمف اخلْمٝم٤م ( )طمطفمٌد 

 (.8/302ايمِمٚمد زمـ نم٣ميم٤م ايمٗمرر )ضم٤م فمٌد 

 (.2/56ايمِمٚمد زمـ همّمؾ زمـ طم٣ميمد أزمق ٞمٌم ايمرزمٔمل ايمزاهد )روى فمٛمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿفمٌد 

 (.915( )شمٗم٥م َمتٖمؼ فمٙمٝمف وم٣ميمف اخلٙمٝمقم ( )ك/486ٝمك ايمٌٙمخل )ت ايمِمٚمد زمـ همّمؾ زمـ َمقؽمك زمـ ه٣مٞمئ أزمق حيفمٌد 

 (.0007( )صمر 486ايمِمٚمد زمـ حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ أزمق ضم٣مسمؿ ايمقايمٗمل اظمٗمػمي )ت فمٌد 

( )فمٛمف مج٣مفم٥م( 693ايمِمٚمد زمـ حمٚمد زمـ أيب فمٚمران أزمق حمٚمد )وومٝمؾ: أزمق ايمٗم٣مؽمؿ( اهلٚمداين اظمٗمدد اظمٗمرئ )تفمٌد 

 (.533)إرؾم٣مد/

 (.42/655زمـ حمٚمد زمـ متٝمؿ ايمتٚمٝمٚمل )فم٣ًمىمر ايمِمٚمد فمٌد 

 (.912ايمِمٚمد زمـ حمٚمد زمـ ضمِمكم ايمٗم٣مرئ )ك /فمٌد 

 (.02/591اهلل زمـ ضمٝمقيف )ؽمغم فمٌد ايمِمٚمد زمـ حمٚمد زمـ ضمٝمقيف، هق ازمـ حمٚمد زمـ فمٌد 

 (.344ايمِمٚمد ايمِمقاف: )فمٙمامء فمٌد ايمِمٚمد زمـ حمٚمد زمـ ص٣ميما زمـ فمٌد 

 (.42/659)فم٣ًمىمر ايمِمٚمد ايمزراوملفمٌد ايمِمٚمد زمـ حمٚمد زمـ فمٌد 

 (.0058اهلل أزمق ضمًـ ايم٘مرَم٣مين ) وشمٗمف ايمٖم٣مرد ( )خم٤م فمٌد ايمِمٚمد زمـ حمٚمد زمـ فمٌد 



1127 
 

وروى فمٛمـف مجــع ووم٣مل احل٣مىمؿ: أزمق  -أشمٛمقا فمٙمٝمف) –اهلل زمـ ضمٝمقيف أزمق وم٣مؽمؿ ايمٌخ٣مري احل٣مهمظ فمٌد ايمِمٚمد زمـ حمٚمد زمـ فمٌد 

( )فم٣ًمىمر 02/691( )ؽمغم 00/36( )طمط333)ٞمٝم٣ًمزمقر/حمٚمد احل٣مهمظ إدي٤م ايمٛمحقي، مجع احلدي٧م ايم٘مثغم( 

42/652.) 

 (.00/35اهلل زمـ ه٣مرون أزمق همّمؾ زمـ همٗم٣مفمل) صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ( )طمط فمٌد ايمِمٚمد زمـ حمٚمد زمـ فمٌد 

 (.00/35( )طمط331ايمِمٚمد زمـ حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ ٞمٌم أزمق طمْم٣مب )صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ( )ت فمٌد 

 (.0/356ٛمل )دفم٣مء ايمِمٚمد زمـ حمٚمد زمـ َمٔمدان ايمًٙمٚمُمٝمفمٌد 

 (.2/56اهلل ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ضم٣مسمؿ فمٌد ايمِمٚمد زمـ َمًٔمقد زمـ فمٌد 

 (.5/62ايمِمٚمد زمـ َمْمغم فمـ ازمـ وه٤م )وم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن: ٓ حيؾ ذىمره دم ايم٘مت٤م إٓ فمعم ؽمٌٝمؾ ايمٗمدح ( )يم٣ًمنفمٌد 

 (.07/681( )ؽمغم 301ايمِمٚمد زمـ َمٛمِمقر زمـ زم٣مزمؽ ايمٌٕمدادي )ت فمٌد 

 (.0021)خم٤م ايمِمٚمد زمـ َمٛمِمقر زمـ ٞمٔمامن فمٌد 

 (.00/30ايمِمٚمد زمـ َمقؽمك زمـ إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد اهل٣مؾمٚمل )طمط فمٌد 

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من يمف ضمظ َمـ ايمٖمٗمف وَمٔمرهم٥م 395ايمِمٚمد زمـ َمقؽمك زمـ هذيؾ زمـ حمٚمد ايمٌ٘مري أزمق صمٔمٖمر )تفمٌد 

 (.812...( )صف/ أهؾ ايمٖمّمؾصمٝمدة زم٣ميممموط، وىم٣من َمـ 

ووشمٗمف ازمـ َمٔمكم ايمٔمجقم ووم٣مل ايمٛم٣ًمئل  وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿايمِمٚمد زمـ ٞمٔمامن ايمٌزار ايمٌٕمدادي ) ص٣ميما احلدي٧م صدوق فمٌد 

 ( 4/0490()ضم٣ٌمن2/50( )ضم٣مسمؿ 9/508( )ؽمغم 0115وايمدارومْمٛمل : يمٝمس زم٣ميمٗمقي( )فم٨م 

 ( 42/659( )روى فمٛمف مج٣مفم٥م ( )فم٣ًمىمر 383ايمِمٚمد زمـ ه٣مرون زمـ فمٚمرو أزمق زم٘مر ايمٛمٝم٣ًمزمقري ) ت فمٌد 

 ( 42/691ايمِمٚمد زمـ هُم٣مم زمـ نم٣مز اجلرر ) فم٣ًمىمر فمٌد 

ايمِمٚمد زمـ يزيد ايمٌٕمدادي ايمِم٣مئغ َمردويف )ٓ زمٟمس زمف يمٝمس ممـ ي٘مذب وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم، ووم٣مل ضمًكم زمـ همٜمؿ: شمٗم٥م وومد فمٌد 

 .(7/424)ايمْمٌٗم٣مت (5/67( )يم٣ًمن 00/31( )طمط  ، ووشمٗمف ازمـ ؽمٔمدىمت٤م ايمٛم٣مس فمٛمف

 (.8/305)ضم٤م ايمِمٚمد زمـ ئمٖمقر اجلٔمٖمل فمٌد 

 (.815( )صف/381ايمٔمزيز ايمتقٞمز ايمزاهد أزمق حمٚمد وىم٣من ورفم٣ًم َمتٗمٙمالً َمـ ايمدٞمٝم٣م )ت فمٌد 

 (.5/311( )وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿايمٔمزيز ايمْم٣مئل فمٛمف ازمـ فمٝمٝمٛم٥م )جمٜمقل فمٌد  

 (.5/311( )ضم٣مسمؿ  وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿايمٔمزيز ايمٔمٛمػمي فمٛمف أزمق ؽمٙمٚم٥م )جمٜمقل فمٌد 
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 (.42/479ايمٔمزيز اظمْمرز )فم٣ًمىمر فمٌد 

 (.443( )نمرزم٣مء/414ريري أزمق همّمؾ زمٕمدادي )تاحلايمٔمزيز زمـ إزمراهٝمؿ فمٌد 

 (.01/352( )طمط 450ايمٔمزيز زمـ إزمراهٝمؿ زمـ زمٝم٣من زمـ داود أزمق ضمًكم زمـ ضم٣مصم٤م ٞمٔمامن )ت فمٌد 

 (.226فمٌد ايمٔمزيز زمـ إزمراهٝمؿ زمـ فمٚمر ايم٣ًمظمل )جمٜمقل وم٣ميمف احل٣مهمظ( )حتٖم٥م/

 (.٤5/41م اخلزافمل فمـ أزمٝمف )ٓ أفمرهمٜمام وم٣ميمف ايمٔمالئل ( )يم٣ًمن ايمٔمزيز زمـ أيب زم٘مر زمـ َم٣ميمؽ زمـ وهفمٌد 

 (.5/479( )ضم٣مسمؿ 5/063ايمٔمزيز زمـ أيب مجٙمٝم٥م إٞمِم٣مري )ضم٤م فمٌد 

 (.8/493ايمٔمزيز زمـ أيب محزة احلٌْمل )ضم٤م فمٌد 

 (.5/43ايمٔمزيز زمـ أيب رصم٣مء فمـ َم٣ميمؽ )َمؼموك وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل ( )يم٣ًمن فمٌد 

 (.7/019ضم٤م ايمٔمزيز زمـ أيب ؽمٔمد اظمزين )فمٌد 

 (.5/484ايمٔمزيز زمـ أيب ؽمٔمٝمد زمٌمي )جمٜمقل ضم٣مل ( )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.7/006( )ضم٤م 5/483ايمٔمزيز زمـ أيب ؾمٔمٝم٤م )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.5/489( )ضم٣مسمؿ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿايمٔمزيز زمـ أيب فمثامن ايمرازي ) شمٗم٥م فمٌد 

 (.5/498( )ضم٣مسمؿ  وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿايمٔمزيز زمـ أيب َمٔم٣مذ فمٛمف َمًٙمٚم٥م )جمٜمقل فمٌد 

 (.0037ايمٔمزيز زمـ أيب ٞمٌم أزمق فمٚمر ايمْمقد )خم٤م فمٌد 

 ( 42/472ايمٔمزيز زمـ أيب حيٝمك ايمتٛمقطمل ) فم٣ًمىمر فمٌد 

 (.0056أزمق وم٣مؽمؿ ايمْمقد )خم٤م زمـ أمحد ايمٔمزيز فمٌد 

 (.40ايمًٙمٚمل ايمُم٣مفمر )َمٌم زمـ أمحد ايمٔمزيز فمٌد 

 (.786ك فمٙمٝمف اخلقٓين )صف/( وأشمٛم311)ت -إطمٖمش -ايمٝمحِمٌل إدي٤م أزمق إصٌغ ايمٗمرؿمٌلزمـ أمحد ايمٔمزيز فمٌد 

(. )روى فمـ أزمٝمف ومل ي٘مـ زم٣ميمّم٣مزمط هل٣م..( 300زمـ أيب ضم٣ٌمب ايمٛمحقي أزمق إصٌغ ايمٗمرؿمٌل )تزمـ أمحد ايمٔمزيز فمٌد 

 (.783)صف/

 (.01/322أزمق وم٣مؽمؿ إٞمامؿمل )طمط زمـ أمحد زمـ إؽمح٣مق زمـ أمحد ايمٔمزيز فمٌد 

 (.01/357)وشمٗمف اخلْمٝم٤م ( )طمط  زمـ ضم٣مَمد زمـ حمٚمقد أزمق وم٣مؽمؿ ايمتٝمٚمقمزمـ أمحد ايمٔمزيز فمٌد 

 (.022زمـ ؽمقيد ايمٌٙمقي أزمق فمٚمغمة ايمرَمقم ؾمٝمخ ازمـ طمزيٚم٥م )ؿمػميزمـ أمحد ايمٔمزيز فمٌد 
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زمـ ؽمٝمد زمـ َمٕمٙمس ايمٗمٝمز إٞمديمز )وم٣مل احلٚمٝمدي: ىم٣من َمـ أهؾ ايمٔمٙمؿ زم٣ميمٙمٕم٥م وايمٔمرزمٝم٥م..( )ؽمغم زمـ أمحد ايمٔمزيز فمٌد 

 (.782( )صف/07/530

 (.0054ٔمزيز أزمق ؽمٔمد اظمحٚمد آزم٣مذي )خم٤م ايمفمٌد زمـ زمـ أمحد ايمٔمزيز فمٌد 

 (.329ايمٔمزيز إٞمديمز: )فمٙمامء فمٌد زمـ زمـ أمحد ايمٔمزيز فمٌد 

 ( 42/620زمـ فمقم أزمق وم٣مؽمؿ يمٙمخٚمل اخلٖم٣مف ) فم٣ًمىمر زمـ أمحد ايمٔمزيز فمٌد 

 ( 0088زمـ فمقم إدَمل ايمت٣مصمر ) ذىمر زمـ أمحد ايمٔمزيز فمٌد 

 (.784اهلل احل٣مهمظ )صف/فمٌد زمـ نم٣ميم٤م إٞمِم٣مري أزمق حمٚمد احلج٣مري فمٛمف اخلقٓين وأزمق زمـ أمحد ايمٔمزيز فمٌد 

 (.01/354زمـ همرج أزمق وم٣مؽمؿ َمقلم اظمٜمدي )جمٜمقل ضم٣مل ( )طمط زمـ أمحد ايمٔمزيز فمٌد 

 (.854( )يقٞمس446زمـ همرج ايمٕم٣مهمٗمل َمقٓهؿ اظمٌمي أزمق حمٚمد )شمٗم٥م شم٦ٌم وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( )تزمـ أمحد ايمٔمزيز فمٌد 

 (.5/67زمـ حمٚمد زمـ إؽمح٣مق ايمقراق )سم٘مٙمؿ همٝمف( )يم٣ًمن زمـ أمحد ٔمزيز ايمفمٌد 

 (.0086زمـ حمٚمد زمـ أؽمٝمد اظمديٛمل اظمٔمدل )ذىمر زمـ أمحد ايمٔمزيز فمٌد 

 (.01/321زمـ حمٚمد زمـ طمْم٣مب أزمق حمٚمد زمـ رزاز )وشمٗمف اخلْمٝم٤م ( )طمط زمـ أمحد ايمٔمزيز فمٌد 

يمِمقدم أزمق حمٚمد ايم٘مت٣مين )وم٣مل اخلْمٝم٤م: شمٗم٥م أَمكم. ووم٣مل ازمـ َم٣مىمقٓ: زمـ حمٚمد زمـ فمقم زمـ ؽمٙمٝمامن ايمتٚمٝمٚمل ازمـ أمحد ايمٔمزيز فمٌد 

 (.42/626)فم٣ًمىمر (08/638ووشمٗمف أزمق ضمًـ ايمٖمٗمٝمف.( )ؽمغم  َم٘مثر َمتٗمـ. ووم٣مل ازمـ أىمٖم٣مين: صدوق..

 (.01/326زمـ حمٚمد زمـ همّمؾ أزمق ؿم٣ميم٤م ايمدٞمٖمًم )طمط زمـ أمحد ايمٔمزيز فمٌد 

زمٟمٞمقاع ايمٔمٙمقم َمٔمٓمؿ يمٙمحدي٧م  ( )وم٣مل ايمٛمخُمٌل: ؾمٝمخ فم٣ممل352ايمٌخ٣مري )ت زمـ ٞمٌم زمـ ص٣ميما احلٙمقاين زمـ أمحد ايمٔمزيز فمٌد 

 (.08/077)ؽمغم  (5/68ٞمف يتًٜمؾ دم ايمرواي٥م ( )يم٣ًمن أنمغم 

 (.01/358زمـ حيٝمك أزمق ضمِمكم اخلقاص )طمط زمـ أمحد ايمٔمزيز فمٌد 

 (.01/325زمـ ئمٗمقب أزمق وم٣مؽمؿ احلريب ايمقافمظ )طمط زمـ أمحد ايمٔمزيز فمٌد 

 (.42/625إؽمح٣مق ايمٔمًٗمالين )فم٣ًمىمر ايمٔمزيز زمـ فمٌد 

ايمٔمزيز زمـ إؽمح٣مق زمـ زمٗم٣مل ؾمٝمٔمل )ؤمٖمف ازمـ أيب ايمٖمقارس همٗم٣مل: مل ي٘مـ دم ايمرواي٥م زمذاك ؽمٚمٔم٦م َمٛمف أضم٣مدي٧م همٝمٜم٣م فمٌد 

 (.5/68أضم٣مدي٧م رديئ٥م( )يم٣ًمن 

 (.01/358)طمط  -هق ايمذي ومٌٙمف –ٌٗم٣مل ايمايمٔمزيز زمـ إؽمح٣مق زمـ صمٔمٖمر زمـ روزهب٣من أزمق وم٣مؽمؿ ازمـ فمٌد 
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 (.3( )َمٌم 370)فمٙمامء  ايمُم٣مهمٔملرزمف ايمِمٝمدٓين فمٌد ايمٔمزيز زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ فمٌد 

( )فم٣ًمىمر 5/477( )ضم٣مسمؿ  وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿايمٔمزيز زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ فمٌٝمد اهلل اظمخزوَمل َمقٓهؿ ايمدَمُمٗمل )يمٝمس زمف زمٟمس فمٌد 

 (.4/0315()ضم٣ٌمن42/625

 (.918ايمٔمزيز زمـ أصٌغ زمـ أزم٣من زمـ ؽمٙمٝمامن )ك /فمٌد 

 (5(.َمٌم )376أفمكم زمـ حمٚمد زمـ صمٔمٖمر زمـ أفمكم ايمٌٕمدادي: )فمٙمامء  ايمٔمزيز زمـفمٌد 

 (.853( )ىم٣من همٗمٝمًٜم٣م هم٣مواًل وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( )يقٞمس643ايمٔمزيز زمـ أيقب زمـ َمٗمالص أزمق فمقم اخلزافمل )تفمٌد 

 (.5/69ايمٔمزيز زمـ زمحر اظمروزي )جمٜمقل يمٝمس زمٚمٔمروف وم٣ميمف ازمـ فمدي ( )يم٣ًمن فمٌد 

 (.855أزمق حمٚمد ايمرفمٝمٛمل )أشمٛمل فمٙمٝمف طمغًما( )يقٞمسايمٔمزيز زمـ زمحغم زمـ ري٣ًمن فمٌد 

 (.5/69ايمٔمزيز زمـ زمُمغم فمـ ؽمٖمٝم٣من زمـ فمٛم٥ٌم )وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: ٓ يِمدق ( )يم٣ًمن فمٌد 

 (.5/69ايمٔمزيز زمـ أيب زم٘مرة )وم٣مل ايمٔمٗمٝمقم: ضمديثف نمغم حمٖمقظ ( )يم٣ًمن فمٌد ايمٔمزيز زمـ زم٘م٣مر زمـ فمٌد 

 (.51/41وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل ( )يم٣ًمن  ايمٔمزيز زمـ زم٘مر زمـ ذود )هق وأزمقه وصمده ؤمٖم٣مءفمٌد 

 (.5/478( )ضم٣مسمؿ 8/494اهلل زمـ أٞمٝمس )ضم٤م فمٌد ايمٔمزيز زمـ زمالل زمـ فمٌد 

 (.852( )يقٞمس046ايمٔمزيز زمـ َمروان )تفمٌد ايمٔمزيز زمـ صمزى زمـ فمٌد 

( 01/359زمـ يزداد أزمق زم٘مر ايمٖمٗمٝمف احلٛمٌقم،نمالم اخلالل )جمٜمـقل ضم٣مل ( )طمـط زمـ أمحد ايمٔمزيز زمـ صمٔمٖمر فمٌد 

 (.02/034)ؽمغم

 (.01/353( )طمط 402ايمٔمزيز زمـ صمٔمٖمر زمـ زم٘مر زمـ إزمراهٝمؿ أزمق ؾمٝم٥ٌم زمـ طمقارزَمل )وشمٗمف اخلْمٝم٤م ( )ت فمٌد 

 ( 01/327صمٔمٖمر زمـ صمٔمٖمر ايمٌزاز : هق ازمـ حمٚمد زمـ صمٔمٖمر ) طمط زمـ ايمٔمزيز فمٌد 

 (.396ايمٔمزيز زمـ صمٔمٖمر زمـ فمٝم٣مش زمـ ٞمٌٜم٣من ايمٌزار: )فمٙمامء فمٌد 

 (.816( فمٛمف ازمـ همر .. )صف/451زمـ إؽمح٣مق ايمٖم٣مرد ايمٌٕمدادي أزمق وم٣مؽمؿ )ت ايمٔمزيز زمـ صمٔمٖمر زمـ حمٚمدفمٌد 

أزمق وم٣مؽمؿ اخلرومل )وم٣مل ايمٛمج٣مر: ؾمٝمخ شمٗم٥م، ووم٣مل ازمـ أيب ايمٖمقارس:  -أو محدي -احلٚمٝمدفمٌد ايمٔمزيز زمـ صمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ فمٌد 

( 475ْمٛمل َمع صماليمتف( )تىم٣من ؾمٝمخ٣مً شمٗم٥م، ووم٣مل ايمٔمتٝمٗمل: ىم٣من شمٗم٥م أَمٝمٛم٣ًم، ووم٣مل ايمذهٌل: شمٗم٥م، روى فمٛمف ايمداروم

 (.4/971( )ايمتذىمرة/667( )ايمديمٝمؾ/01/326)طمط

 ( 07/450( ) ؽمغم 304ايمٔمزيز زمـ صمٔمٖمر حمٚمد زمـ طمقاؽمتل ايمٖم٣مرد ) صدوق و٣مزمط وم٣ميمف ايمداين ) ت فمٌد 
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 (.5/479ايمٔمزيز زمـ مج٣مز فمٛمف ضم٘مؿ زمـ صٙم٦م )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.919)ك  ايمٔمزيز زمـ ضم٣مسمؿ زمـ داود أزمق فمٚمر اظمروزي )جمٜمقل ضم٣مل (فمٌد 

 (.42/628( )فم٣ًمىمر 014ايمٔمزيز زمـ ضم٣مسمؿ زمـ ٞمٔمامن زمـ فمٚمرو ايم٣ٌمهقم )ت فمٌد 

ايمٔمزيز زمـ ضم٣مرث زمـ أؽمد زمـ يمٝم٧م أزمق ضمًـ ايمتٚمٝمٚمل ) وم٣مل ايمذهٌل: آذى ٞمٖمًف وووع ضمديث٣ًم أو ضمديثكم دم َمًٛمد أمحد، فمٌد 

 (.41/ 5يم٣ًمن ( )01/320وىمت٤م فمٙمٝمف ايمدارومْمٛمل ونمغمه حميًا دم ذيمؽ وم٣ميمف ازمـ زرومقيف( )طمط 

 (.224فمٌد ايمٔمزيز زمـ ضمٌٝم٤م )ؤمٝمػ وم٣ميمف احل٣مهمظ( )حتٖم٥م/

 (.42/629ايمٔمزيز زمـ ضمٌٝم٤م ايم٘مالفمل )فم٣ًمىمر فمٌد 

 (.5/41ايمٔمزيز زمـ ضمج٣مج فمـ صٖمقان )يم٣ًمن فمٌد 

 (.42/676ايمٔمزيز زمـ ضمًـ أزمق زم٘مر ايمػمدفمل احل٣مهمظ ايمٔم٣مزمد ) روى فمٛمف مج٣مفم٥م ( )فم٣ًمىمر فمٌد 

 (.798( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: أطمذٞم٣م فمٛمف( )صف/562زمق إصٌغ إٞمديمز )تايمٔمزيز زمـ ضمًـ احليَمل أفمٌد 

 ايمٔمزيز.فمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ فمٌد ايمٔمزيز زمـ فمٌد ايمدارىمل إصٌٜم٣مين أزمق وم٣مؽمؿ ايمٖمٗمٝمف : هق: زمـ أمحد ايمٔمزيز زمـ ضمًـ فمٌد 

 (.0096زمـ َمقؽمك أزمق ضمًـ ايمٌخ٣مري )ىمت٤م فمٛمف مج٣مفم٥م( )صمر زمـ أمحد ايمٔمزيز زمـ ضمًـ فمٌد 

 (.532اهلل أزمق فمٚمر ايمِمٛمٔم٣مين )وم٣مل ايمدارومْمٛمل: هق وأزمقه وصمده ؤمٖم٣مء( )إرؾم٣مد/فمٌد ايمٔمزيز زمـ ضمًـ زمـ زم٘مر زمـ فمٌد 

 (.310ايمٔمزيز زمـ ضمًـ زمـ طمٙمػ ايمٗم٣مرئ أزمق حمٚمد )صمر فمٌد 

 (.5/40ايمٔمزيز زمـ ضمًـ زمـ ززم٣ميم٥م) ٓ أفمرهمف وم٣ميمف ايمذهٌل ( )يم٣ًمن فمٌد 

( 01/325()طمـط 478شمٗمف اخلْمٝم٤م ( )ت و)أزمقحمٚمد ايمِمغمدمفمقم زمـ أيب ص٣مزمر ايمٔمزيز زمـ ضمًـ زمـ فمٌد 

 (.42/670)فم٣ًمىمر

 (.01/321أزمق ضمًـ ايمٔمالف ايمُم٣مفمر )وشمٗمف اخلْمٝم٤م ( )طمطزمـ أمحد ايمٔمزيز زمـ ضمًـ زمـ فمقم فمٌد 

 (.316ايمٔمزيز زمـ ضمًكم أزمق حمٚمد إرزدي زم٘مر أزم٣مذي )جمٜمقل ضم٣مل( )صمر فمٌد 

 (.٣810مج )صف/ايمٔمزيز زمـ ضمًكم زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ هٝمثؿ ايمزصمفمٌد 

 (.42/673ايمٔمزيز زمـ ضمًكم زمـ فمقم أزمق همّمؾ ايمرازي )فم٣ًمىمر فمٌد 

، ووم٣مل احل٣مهمظ: ؤمٝمػ فمٛمد اجلٚمٜمقر ايمٔمزيز زمـ ضمِمكم زمـ سمرمج٣من أزمق ؽمٜمؾ اظمروزي )ذاه٤م احلدي٧م وم٣ميمف اإلَم٣مم َمًٙمؿفمٌد 

 (.42/675( )فم٣ًمىمر5/46( )يمًـ٣من  وؾمذ احل٣مىمؿ همقشمٗمف
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)وم٣مل ازمـ َمٔمكم وأزمق داود: شمٗم٥م، ووم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: يمٝمس زم٣ميمٗمقي، ووم٣مل ايمٔمٗمٝمقم: ٓ ئمرف  ايمٔمزيز زمـ ضم٘مٝمؿ احليَمل ايم٘مقدمفمٌد 

 (.5/479( )ضم٣مسمؿ 5/44( )يم٣ًمن 689ووم٣مل سمرىمف ازمـ صمرير ( )آصمري/

( 5/44ايمٔمزيز زمـ ضمقران صٛمٔم٣مين)ؤمٖمف هُم٣مم زمـ يقؽمػ، وذىمره ايم٣ًمصمل وايمٔمٗمٝمقم دم ايمّمٔمٖم٣مء ( )يم٣ًمنفمٌد 

 (.5/481)ضم٣مسمؿ

 (.42/680( )فم٣ًمىمر5/44( )يم٣ًمن اهتٚمف ايمذهٌل واحل٣مهمظ( ) 620ضمٝم٣من زمـ ص٣مزمر اظمقصقم إزدي )ت  ايمٔمزيز زمـفمٌد 

 (.5/481ايمٔمزيز زمـ طم٣ميمد زمـ رؽمتؿ ايمِمٛمٔم٣مين )ضم٣مسمؿ فمٌد 

اهلل زمـ َمدير إزدي أزمق زم٘مر ايمٗمرؿمٌل )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمـ أهؾ ايمٔمٙمؿ واظمٔمرهم٥م وايمذىم٣مء فمٌد ايمٔمزيز زمـ طمٙمػ زمـ فمٌد 

 (.799أطمذ ايمٛم٣مس فمٛمف ( )صف/ وايمٖمٜمؿ

 (.42/684ايمٔمزيز زمـ طمٙمػ زمـ حمٚمد اظمٔم٣مهمري إٞمديمز )روى فمٛمف مج٣مفم٥م ( )فم٣ًمىمر فمٌد 

 (.5/480( )ضم٣مسمؿ  وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿايمٔمزيز زمـ داود احلراين ) شمٗم٥م فمٌد 

 (.5/43ايمٔمزيز زمـ رَم٣مح )يم٣ًمن فمٌد 

 (.253واه( )حتٖم٥م/ فمٌد ايمٔمزيز زمـ ززم٣ميم٥م زمـ حمٚمد زمـ احلًـ فمـ أزمٝمف )وم٣مل احل٣مهمظ:

 (.5/45) ٓ ئمرف وم٣ميمف ايمذهٌل ( )يم٣ًمن ايمًقائلايمٔمزيز زمـ ززمغم فمـ صٔمِمٔم٥م فمٌد 

 (.445( وىم٣من حمدشًم٣م)نمرزم٣مء/461ايمٔمزيز زمـ زىمري٣م زمـ ضمٝمقن احليَمل أزمق يقٞمس )تفمٌد 

 (.5/486ايمٔمزيز زمـ زي٣مد أزمق محزة احلٌْمل )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.5/486( )ضم٣مسمؿ  يمف أزمق ضم٣مسمؿوم٣مايمٔمزيز زمـ زي٣مد ايمٔمٚمل ايمٌٌمي )جمٜمقل فمٌد 

 (.787( )صف/342ايمٔمزيز زمـ زي٣مدة اهلل زمـ فمقم ايمتٚمٝمٚمل ايمْمٌٛمل أزمق إصٌغ ايمٗمرؿمٌل وىم٣من يمف همّمؾ وؽمخ٣مء )تفمٌد 

 ايمٔمزيز زمـ ؽم٣ممل: هق ازمـ ؽمالم فمٛمف ضمًـ زمـ ؽمٖمٝم٣من.فمٌد 

 (.857( )يقٞمس630ايمٔمزيز زمـ َمٛمِمقر ايمٝمحِمٌل )تفمٌد ايمٔمزيز زمـ ؽمٔمد زمـ فمٌد 

 (.42/689زمـ ؽمٔمٝمد اهل٣مؾمٚمل )جمٜمقل ضم٣مل ( )فم٣ًمىمر  ايمٔمزيزفمٌد 

 (.5/65ايمٔمزيز زمـ ؽمٔمٝمد زمـ ؽمٔمد زمـ فم٣ٌمدة )ضم٤م فمٌد 

 (.42/688ايمٔمزيز ايمتٛمقطمل )فم٣ًمىمر فمٌد ايمٔمزيز زمـ ؽمٔمٝمد زمـ فمٌد 

 (.252فمٌد ايمٔمزيز زمـ ؽمٖمر زمـ فمٖمغم زمـ زرفم٥م زمـ ؽمٝمػ زمـ ذي يزن )جمٜمقل وم٣ميمف احل٣مهمظ( )حتٖم٥م/
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 (.4/0312ًـ زمـ ؽمٖمٝم٣من ونمغمه )ضم٣ٌمن ايمٔمزيز زمـ ؽمالم فمٛمف ضمفمٌد 

 (.5/484( )ضم٣مسمؿ  وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿايمٔمزيز زمـ ؽمٙمٚم٥م سم٣مزمٔمل )جمٜمقل فمٌد 

 (.537ايمٔمزيز زمـ ؽمٙمٝمامن احلرَمقم إٞمْم٣مىمل )جمٜمقل ضم٣مل( )إرؾم٣مد/فمٌد 

 (.8/493ايمٔمزيز زمـ ؽمٙمٝمامن ايمٔم٣مزمد )ضم٤م فمٌد 

 (.42/689ايمٔمزيز زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ أيب ؽم٣مئ٤م ايمٗمرر )فم٣ًمىمر فمٌد 

 (.42/691ايمٔمزيز زمـ ؽمٜمؾ أزمق ؽمٜمؾ ايمدَمُمٗمل )فم٣ًمىمر فمٌد 

 (.5/45ايمٔمزيز زمـ ص٣ميما فمٛمف ازمـ هلٝمٔم٥م )جمٜمقل ضم٣مل ( )يم٣ًمن فمٌد 

 (.0079ايمٔمزيز زمـ صٌٝما إصٌٜم٣مين )ذىمر فمٌد 

( )رضب احلٚمٝمدي فمعم ضمديثف ووم٣مل: ىم٣من خمتؾ 328ايمٔمزيز زمـ ؿم٣مهر زمـ ضمًكم زمـ فمقم أزمق ؿم٣مهر ايمِمحراوي )ت فمٌد 

 (.5/45زم٦م َم٣م ىمت٦ٌم فمٛمف ومل يِما ؽمامفمف ( )يم٣ًمن ايمًامع رض

 (.01/350( )طمط 629ايمٔمزيز زمـ فم٣ٌمد أزمق ص٣ميما ايمٖمرنم٣مين )صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ( )ت فمٌد 

 (.42/414احلٚمٝمد ايمٙمخٚمل ايمداراين )فم٣ًمىمر فمٌد ايمٔمزيز زمـ فمٌد 

 (.5/47)وم٣مل ايمذهٌل: همٝمف يمكم( )يم٣ًمن  -أو ايم٘مت٣مين –اخل٣ميمؼ ايم٘مٛم٣مين فمٌد ايمٔمزيز زمـ فمٌد 

 ( ،0032ايمرمحـ أزمق وم٣مؽمؿ ايمِمٖم٣مر ) خم٤م فمٌد ايمٔمزيز زمـ فمٌد 

، ووم٣مل ازمـ فمدي: روى فمـ طمِمٝمػ فمـ أٞمس أضم٣مدي٧م زمقاؿمٝمؾ، ووم٣مل احل٣مهمظ: ايمرمحـ ايم٣ٌميمز )ىمذزمف أمحدفمٌد ايمٔمزيز زمـ فمٌد 

 (.5/488( )ضم٣مسمؿ 5/48( )يم٣ًمن  َمؼموك

 (.903ايمرمحـ ايمدزم٣مس )ك /فمٌد ايمٔمزيز زمـ فمٌد 

 (.42/413( )فم٣ًمىمر 350زمـ إزمراهٝمؿ ايمٗمزويٛمل )وشمٗمف ايم٘مت٣مين ( )ت زمـ أمحد ايمرمحـ فمٌد ايمٔمزيز زمـ فمٌد 

)وم٣مل اخلقٓين: ىم٣من َمـ أهؾ اهلٝمئ٣مت  -ايمٕمراب -اظمٙمؽ زمـ صمٜمقر ايمٗمرؿمٌل أزمق إصٌغفمٌد ايمرمحـ زمـ فمٌد ايمٔمزيز زمـ فمٌد 

 (.780( )صف/314ي٥م...( )ت واحلرص فمعم ايمرواي٣مت ؿم٣ميم٣ًٌم يمٙمٔمٙمؿ َمـ أهؾ ايمٖمٜمؿ واظمٔمرهم٥م يمٙمٕم٣م

 (.42/419ايمرضمٝمؿ ايمداراين إٞمِم٣مري )فم٣ًمىمر فمٌد ايمٔمزيز زمـ فمٌد 

 (.01/328ايمرزاق زمـ فمٝمًك أزمق ضمًكم ص٣مضم٤م ايمتػميزي )ٓ زمٟمس زمف وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ( )طمط فمٌد ايمٔمزيز زمـ فمٌد 

 (.7/005ايمِمٚمد ايمٔمٚمل )ضم٤م فمٌد ايمٔمزيز زمـ فمٌد 
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 (.258ظ( )حتٖم٥م/فمٌد ايمٔمزيز زمـ فمٌد ايمٕمٖمقر )ؤمٖمف احل٣مهم

 (.42/400ايمٗمري٤م احلراين )فم٣ًمىمر فمٌد ايمٔمزيز زمـ فمٌد 

، ووم٣مل ازمـ إذا زمكم ايمًامع فمـ هُم٣مم زمـ ضم٣ًمن )وم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن: ئمتػم زمف ايمٌٌمي اجلدفم٣مين اهلل أزمق وه٤مفمٌد ايمٔمزيز زمـ فمٌد 

 .(221)حتٖم٥م/ (5/42( )يم٣ًمن ، ووصٖمف احل٣مهمظ زم٣ميمتديمٝمسفمدي: فم٣مَم٥م َم٣م يرويف ٓ يت٣مزمع فمٙمٝمف

 (.5/682( )ضم٣مسمؿ  وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿاهلل أزمق حيٝمك ايمٛمرَمٗمل )َمٛم٘مر احلدي٧م فمٌد ايمٔمزيز زمـ فمٌد 

 فمٌد ايمٔمزيز زمـ فمٌد اهلل ايمٗمرر: هق أزمق وه٤م ايم٣ًمزمؼ.

 (.5/42اهلل زمـ أصؿ) وم٣مل ازمـ ومْم٣من: ٓ ئمرف، ووم٣مل ايمذهٌل: همٝمف صمٜم٣ميم٥م ( )يم٣ًمن فمٌد ايمٔمزيز زمـ فمٌد 

 (.0053أزمق ؽمٔمد ايمٖم٣مين )خم٤م  اهلل زمـ ضمًكمفمٌد ايمٔمزيز زمـ فمٌد 

 (.01/324اهلل زمـ محد، صقازمف: حمٚمد )طمط فمٌد ايمٔمزيز زمـ فمٌد 

 (.0035اهلل زمـ ضمقاري أزمق حمٚمد ايمِمقدم )خم٤م فمٌد ايمٔمزيز زمـ فمٌد 

 (.904اهلل زمـ ؽمٚم٣ًمر ايمقراق )ك فمٌد ايمٔمزيز زمـ فمٌد 

( 5/47زم٣ميم٘مذب وم٣ميمف ايمٌالذري ( )يم٣ًمن  اهلل زمـ فم٣مَمر زمـ رزمٝمٔم٥م ايمٔمدوي ايمٔمٌُمٚمل )ىم٣من يرَمكفمٌد ايمٔمزيز زمـ فمٌد 

 (.5/485)ضم٣مسمـؿ

( 9/028ايمرمحـ أزمق وم٣مؽمؿ إصٌٜم٣مين ايمرازي ايمت٣مصمر ؾمٝمخ يمٙمٌٝمٜمٗمل )سم٣مريخ اإلؽمالم فمٌد اهلل زمـ فمٌد ايمٔمزيز زمـ فمٌد 

 (.79)إحت٣مف/

( 039ؼ اهلل زمـ فمٌٝمد اهلل زمـ فم٣ٌمس اهل٣مؾمٚمل، أزمق وم٣مؽمؿ ايمِم٣ٌمضمل )وشمٗمف ايمدارومْمٛمل ( )ىمفمٌد ايمٔمزيز زمـ فمٌد 

 (.01/350)طمـط

 (.793اهلل احل٣مهمظ.. )صف/فمٌد ( ضمدث فمٛمف اجلذاَمل وأزمق 394اهلل زمـ نم٣مري ايمُم٣مؿمٌل أزمق إصٌغ )تفمٌد ايمٔمزيز زمـ فمٌد 

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من همٗمٝمٜم٣ًم َمُم٣مورًا دم إضم٘م٣مم 518ايمٗمرؿمٌل أزمق إصٌغ )تزمـ أمحد اهلل زمـ حمٚمد فمٌد ايمٔمزيز زمـ فمٌد 

 (.795)صف/ زمِمغمًا زم٣ميمٖمتٝم٣م...(

 (.01/355ايمقراق أزمق ضمًـ )ىم٣من يٖمٜمؿ احلدي٧م وم٣ميمف ازمـ يقٞمس ( )طمط زمـ أمحد اهلل زمـ حمٚمد فمٌد ايمٔمزيز زمـ فمٌد 

 (.01/324( )طمط 02/313ايمٔمزيز أزمق وم٣مؽمؿ ايمدارىمل ) وشمٗمف اخلْمٝم٤م ( )ؽمغم فمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ فمٌد ايمٔمزيز زمـ فمٌد 

 (.0087ىمر اهلل زمـ يزيد أزمق زم٘مر )ذفمٌد ايمٔمزيز زمـ فمٌد 
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 (.42/405ايمقاضمد اظمذضمجل )فم٣ًمىمر فمٌد اهلل فمٌد ايمٔمزيز زمـ فمٌد 

 (.5/485اهلل فمـ ايمٌٛمل صعم اهلل فمٙمٝمف وآيمف وؽمٙمؿ )ضم٣مسمؿ فمٌد ايمٔمزيز زمـ فمٌد 

 (.5/42ن ٣مفمٗم٥ٌم )جمٜمقل وم٣ميمف ايمٌخ٣مري ( )يمً اهلل فمـ فمامرة زمـفمٌد ايمٔمزيز زمـ فمٌد 

( 431)ايمٌٕمدادي( )وىم٣من رصماًل ص٣محًل٣م، وىم٣من يٖمٜمؿ احلدي٧م( )تايمقراق زمـ أمحد اهلل حمٚمد فمٌد ايمٔمزيز زمـ فمٌد 

 (.447)نمرزم٣مء/

 (.311اظم٠مَمـ اجلرصم٣مين )صمر فمٌد ايمٔمزيز زمـ فمٌد 

 (.5/48اظمٙمؽ ايمدَمُمٗمل )ؤمٖمف إزدي ( )يم٣ًمن فمٌد ايمٔمزيز زمـ فمٌد 

٣ًم جمقدًا يمٙمٗمرآن، وؽمٚمع ايمٛم٣مس اظمٙمؽ زمـ ؾمٔمٝمع اظمٗمرئ أزمق ضمًـ اظمري )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من ؾمٝمخ٣مً ص٣محلفمٌد ايمٔمزيز زمـ فمٌد 

فمٌد ايمػم، وسم٘مٙمؿ زمٔمّمٜمؿ همٝمف وأٞم٘مر ؽمامفمف َمـ ازمـ فمٌد َمٛمف زمٔمض روايتف، وؽمٚمٔم٦م ايمٗمْم٣من يثٛمل فمٙمٝمف ويِمحا ؽمامفمف َمـ ازمـ 

 (.792( )صف/503ايمػم..( )ت 

 (.5/488اظمٙمؽ زمـ َمٙمٝمؾ ايمٌٙمقي )جمٜمقل ضم٣مل ( )ضم٣مسمؿ فمٌد ايمٔمزيز زمـ فمٌد 

ٞمٌم إٞمديمز إَمقي )أشمٛمك فمٙمٝمف احل٣مىمؿ ىمثغمًا ووم٣مل: َمـ ايمرضّم٣ميم٥م دم ؿمٙم٤م احلدي٧م( اظمٙمؽ زمـ فمٌد ايمٔمزيز زمـ فمٌد 

 (.42/406( )فم٣ًمىمر 337)ٞمٝم٣ًمزمقر/

 (.0091ايمقاضمد زمـ حمٚمد زمـ هدة أزمق زم٘مر اظمديٛمل )ذىمرفمٌد ايمٔمزيز زمـ فمٌد 

 (.0611ايمقاؽمع أزمق اظمراوح إٞمِم٣مري )خم٤م فمٌد ايمٔمزيز زمـ فمٌد 

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من 395ب زمـ أيب نم٣ميم٤م ايمٗمغمواين ]ايمٗمروي[ أزمق وم٣مؽمؿ ]أزمق حمٚمد[)تايمقه٣مفمٌد ايمٔمزيز زمـ فمٌد 

ؾمٝمخٛم٣م صمٙمٝمالً ويمف رواي٣مت فم٣ميمٝم٥م وؽمامع ومديؿ، ووم٣مل أزمق فمقم ايمٕم٣ًمين: رصمؾ ص٣ميما فمٛمده رواي٣مت، همخذ فمٛمف وٓ 

 3( )همٜمرس/395)ت (ع..يٖمقسمٛمؽ..وأشمٛمك فمٙمٝمف ازمـ فمْمٝم٥م، همٗم٣مل: ايمُمٝمخ اجلٙمٝمؾ ايمِم٣ميما فم٣مرم ايمرواي٥م ومديؿ ايمًام

 (.813()صف/

 (.0055ايمرضمٝمؿ أزمق اظمٔم٣مرم ايمًٙمٚمل )خم٤م فمٌد ايمقه٣مب زمـ فمٌد ايمٔمزيز زمـ فمٌد 

 (.858ايمٔمزيز زمـ فمٌٝمد زمـ ؽمٙمٝمؿ اجلٝمُم٣مين أزمق إصٌغ )يقٞمسفمٌد 

 (.42/405ايمٔمزيز زمـ فمثامن زمـ حمٚمد أزمق حمٚمد ايمٗمروم٣ًمين )فم٣ًمىمر فمٌد 

 (.5/490)ضم٣مسمؿ ايمٔمزيز زمـ فمِم٣مم ايمٛمٝم٣ًمزمقري فمٌد 
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 (.859ايمٔمزيز زمـ فمْم٣مم زمـ حمٚمد زمـ فمٚمرو ايمِمددم )يقٞمسفمٌد 

 (.5/491( )ضم٣مسمؿ5/31( )يم٣ًمن  وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿايمٔمزيز زمـ فمٗم٥ٌم زمـ ؽمٙمٚم٥م زمـ أىمقع إؽمٙمٚمل) ٓ يِما ضمديثف فمٌد 

 (.5/490( )ضم٣مسمؿ  وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿايمٔمزيز زمـ فمالء احلٛمٖمل ايمرازي )صدوق فمٌد 

 (.821َمقؽمك زمـ فمقم )يقٞمسايمٔمزيز زمـ فمقم أطمق فمٌد 

 (.7/000( )ضم٤م 5/491ايمٔمزيز زمـ فمقم ايمدورم )ضم٣مسمؿ فمٌد 

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من ؾمٝمخ٣مً صمٙمٝمالً آطمذ َمـ ىمؾ فمٙمؿ زمٟموهمر 367اهلل )تفمٌد ايمٔمزيز زمـ فمقم ايمُمٜمرزوري أزمق فمٌد 

 (.814ٞمِمٝم٤م..( )صف/

 (.314ايمٔمزيز زمـ فمقم زمـ إزمراهٝمؿ أزمق حمٚمد اظمتٖمٗمف اجلرصم٣مين )صمر فمٌد 

 (.01/329زمـ ضمًكم أزمق وم٣مؽمؿ إٞمامؿمل )ؽمامفمف صحٝما وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ( )طمط زمـ أمحد ايمٔمزيز زمـ فمقم فمٌد 

 (.01/328( )طمط333زمـ همّمؾ أزمق وم٣مؽمؿ اخلٝم٣مط ) صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )ت زمـ أمحد ايمٔمزيز زمـ فمقم فمٌد 

 (.26ايمٔمزيز زمـ فمقم زمـ إؽمح٣مق زمـ همرج )َمٌم فمٌد 

 (.42/407)فم٣ًمىمر  -ؽمٌؼ خمتٌمًا ومري٣ٌمً  –يمُمٜمرزوري فمٌد ايمٔمزيز زمـ فمقم زمـ ضمًـ ا

 (.42/409ايمٔمزيز زمـ فمقم زمـ ضمًكم ايمٗمرر )فم٣ًمىمر فمٌد 

ٗمقري )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من همٗمٝمٜم٣مً ضم٣مهمٓم٣ًم يمٙمٖمٗمف َمٗمدَم٣مً وىم٣من شمٗم٥م فمٌد  ايمٔمزيز زمـ فمقم زمـ فمٝمًك ايمٕم٣مهمٗمل أزمق إصٌغ ايمُمُّ

 (.811( )صف/540هم٣مواًل فم٣مظم٣ًم..( )ت

( وىم٣من ايمٕم٣ميم٤م فمٙمٝمف 374ايمٙمخٚمل ايم٣ٌمصمل أزمق إصٌٝمغ اإلؾمٌٝمقم )ت زمـ أمحد ايمٔمزيز زمـ فمقم زمـ حمٚمد فمٌد 

 (.790إدب...)صف/

 (.390ايمٔمزيز زمـ فمقم زمـ حمٚمد زمـ إؽمح٣مق زمـ همرح: )فمٙمامء فمٌد 

 (.01/329( )طمط 351اهلل أزمق ؿمٝم٤م زمٕمدادي ) ؽمامفمف صحٝما وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ( )ت فمٌد ايمٔمزيز زمـ فمقم زمـ حمٚمد زمـ فمٌد 

 (.5/31)اطمتٙمط دم آطمر فمٚمره وم٣ميمف أزمق ضمٝم٣من ( )يم٣ًمن -ازمـ ؽمٚمٝمط –اهلل ايمٙمخٚمل فمٌد ايمٔمزيز زمـ فمقم زمـ حمٚمد زمـ فمٌد 

 (.5/491( )ضم٣مسمؿ 7/006ايمٔمزيز زمـ فمقم زمـ ه٣ٌمر َمديٛمل )ضم٤م فمٌد 

 (.5/490ايمٔمزيز زمـ فمٚمر ايمدَمُمٗمل )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.5/31)جمٜمقل ضم٣مل وم٣ميمف ازمـ ومْم٣من ( روى فمٛمف ازمٛمف حمٚمد )يم٣ًمنايمرمحـ زمـ فمقف ايمزهري فمٌد ايمٔمزيز زمـ فمٚمر زمـ فمٌد 
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( )ضمدث فمٛمف ايمِم٣مضم٣ٌمن ووم٣مٓ: ىم٣من رصماًل 480)ت -ازمـ نمرؽِمٝم٥م -ايمٔمزيز ايمٖمرصمل أزمق ايمٗم٣مؽمؿفمٌد ايمٔمزيز زمـ فمٚمر زمـ فمٌد 

 (.780ص٣محل٣ًم( )صف/

 (.0050أزمق وم٣مؽمؿ اجل٣مصمرَمل )خم٤م زمـ أمحد ايمٔمزيز زمـ فمٚمر زمـ حمٚمد فمٌد  

 (.07/643زمـ فمٚمر زمـ حمٚمد زمـ ٞم٣ٌمسمف ايمًٔمدي ايمُم٣مفمر )ؽمغم ايمٔمزيز فمٌد 

 (.0080( )ذىمر 4/663ايمٔمزيز زمـ فمٚمران زمـ ىمقؾمٝمد أزمق زم٘مر اظمديٛمل )أصٌٜم٣من فمٌد 

 (.905( )ك /5/490( )ضم٣مسمؿ  وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿايمٔمزيز زمـ فمٚمران زمـ َمٗمالص فمـ ازمـ وه٤م )صدوق فمٌد 

 (.5/062ايمٔمزيز زمـ فمٚمرو زمـ محزة ايمٖمزاري )ضم٤م فمٌد 

 (.5/31ايمٔمزيز زمـ فمٚمرو فمـ صمرير )همٝمف صمٜم٣ميم٥م وم٣ميمف ايمذهٌل، ووم٣مل ازمـ صمقزي: ينق احلدي٧م( )يم٣ًمنفمٌد 

 (.42/446ايمٔمزيز زمـ فمٚمغم أزمق ايمٖمٗمغم اخلراؽم٣مين ايمزاهد )جمٜمقل ضم٣مل ( )فم٣ًمىمر فمٌد 

 (.01/353ايمٔمزيز زمـ فمقام ايمِمٖم٣مر )طمط فمٌد 

 (.42/447ايمٔمزيز زمـ نم٣مٞمؿ زمـ فمقم اخلْمٝم٤م )فم٣ًمىمر فمٌد 

 (.5/496( )ضم٣مسمؿ 8/494ايمٔمزيز زمـ نمزوان اظمروزي )جمٜمقل ضم٣مل ( )ضم٤م ٌد فم

 (.5/496( )ضم٣مسمؿ  وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿايمٔمزيز زمـ هم٣مئد أزمق فمٚمرة ايمٔمدين )جمٜمقل فمٌد 

 (.5/494( )ضم٣مسمؿ  وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿايمٔمزيز زمـ وم٣مؽمؿ ايمٔمْم٣مر أزمق ؽمٜمؾ )شمٗم٥م فمٌد 

 (.5/30)يم٣ًمن ايمٔمزيز زمـ وم٣مؽمؿ فمـ َم٣ميمؽ )جمٜمقل وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( فمٌد 

( 446َمـ أهؾ اظمٔمرهم٥م زم٣محلدي٧م( )تي٘مـ ايمٔمزيز زمـ ومٝمس زمـ ضمٖمص زمـ زيد ايمػمؽمٚمل أزمق زيد َمٌمي )شمٗم٥م ويم٘مـ مل فمٌد 

 (.820)يقٞمس

 (.0057ايمٔمزيز زمـ حمٚمد أزمق ٞمٌم ايمٕمالرم )خم٤م فمٌد 

 (.42/435ايمٔمزيز زمـ حمٚمد ايمدَمُمٗمل )فم٣ًمىمر فمٌد 

 (.0031صٌٜم٣مين )وشمٗمف ايمٖم٣مرد ( )خم٤م /ايمٔمزيز زمـ حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ أزمق وم٣مؽمؿ إفمٌد 

( )طمط 668( ) وشمٗمف اخلْمٝم٤م ووشمٗمف ازمـ صمقزي وايمذهٌل( )ايمديمٝمؾ/454ايمٔمزيز زمـ حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ ايمقاشمؼ )ت فمٌد 

 (.5/30( )يم٣ًمن01/357

 (.0038ايمٔمزيز زمـ حمٚمد زمـ أيب ؽمٜمؾ أزمق ؽمٔمٝمد اهلروي )خم٤م فمٌد 
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 (.42/448ٗمرئ )فم٣ًمىمر زمـ إؽمامفمٝمؾ اظمزمـ أمحد ايمٔمزيز زمـ حمٚمد فمٌد 

 (.01/325ايمٔمزيز أزمق ديمػ )طمط فمٌد زمـ زمـ أمحد ايمٔمزيز زمـ حمٚمد فمٌد 

 (.0036زمـ حمٚمد أزمق ص٣مدق اخلٖم٣مف )خم٤م زمـ أمحد ايمٔمزيز زمـ حمٚمد فمٌد 

 (.01/355ايمٔمزيز زمـ حمٚمد زمـ إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ أزمق أمحد ايمٛمٝم٣ًمزمقري )طمط فمٌد 

 (.350أزمق حمٚمد ايمت٣مصمر )ٞمٝم٣ًمزمقر/ايمٔمزيز زمـ حمٚمد زمـ زمحؼمي ايمداَمٕم٣مين فمٌد 

 (.0086)صمر  -ك فمٌد  -ايمٔمزيز زمـ حمٚمد زمـ صمٔمٖمر زمـ ؽمٛم٣من ايمٗمْم٣من فمٌد 

 (.01/327ايمٔمزيز زمـ حمٚمد زمـ صمٔمٖمر زمـ همّمؾ أزمق ضمًـ ايمٌزار ايمٔم٣مومقرم )طمط فمٌد 

ْمٝم٤م: ىمتٌٛم٣م فمٛمف زمٌمي )وم٣مل اخل -ازمـ ؾم٣ٌمن -ايمٔمزيز زمـ حمٚمد زمـ صمٔمٖمر زمـ َم٠مَمـ أزمق وم٣مؽمؿ ايمتٚمٝمٚمل ايمٔمْم٣مر ايمٌٕمداديفمٌد 

 (.3/355( )اإلىمامل 9/655( )سم٣مريخ اإلؽمالم 01/357( )طمط 81(. )إحت٣مف/305وىم٣من صدووم٣ًم( )ت

 (.351( ) أشمٛمك فمٙمٝمف احل٣مىمؿ( )ٞمٝم٣ًمزمقر/471ايمٔمزيز زمـ حمٚمد زمـ ضمًـ ايمٖمٗمٝمف أزمق همّمؾ ايمٌٌموي )تفمٌد 

 (.0084ايمٔمزيز زمـ حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ إزمراهٝمؿ أزمق زم٘مر )ذىمر فمٌد 

 (.371زمـ طمالد: )فمٙمامء زمـ أمحد ز زمـ حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ حمٚمد ايمٔمزيفمٌد 

 (.01/329( )طمط485ايمٔمزيز زمـ حمٚمد زمـ ضمًكم زمـ حمٚمد أزمق وم٣مؽمؿ ايمٗمْم٣من )صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ( )ت فمٌد 

 (.0039ايمٔمزيز زمـ حمٚمد زمـ ضمٝم٘م٣من زمـ حمٚمد أزمق ٞمٌم ايم٘مرازمٝمز )وشمٗمف ايمٖم٣مرد ( )خم٤م فمٌد 

 (.01/353( )طمط 413أزمق حمٚمد ايمٖم٣مرس )وشمٗمف اخلْمٝم٤م ( )ت ايمٔمزيز زمـ حمٚمد زمـ ديٛم٣مر فمٌد 

 .-سمٗمدم-ايمٔمزيز زمـ حمٚمد زمـ ززم٣ميم٥م اظمخزوَمل هق: ازمـ ضمًـ زمـ حمٚمد فمٌد 

 (.01/357ي )وشمٗمف اخلْمٝم٤م ( )طمط ٔمٌد ايمٔمزيز زمـ حمٚمد زمـ زي٣مد زمـ صم٣مزمر أزمق وم٣مؽمؿ ايمفمٌد 

أزمق زمحر إؽمدي وازمـ ؽم٘مرة ونمغممه٣م وىم٣من همٗمٝمٜم٣م َمُم٣مروًا. ) فمٛمف  -ازمـ ومدرة -ايمٔمزيز زمـ حمٚمد زمـ ؽمٔمد ايمٌٙمٛمز أزمق زم٘مرفمٌد 

 (.796( )صف/ 383وم٣ميمف ازمـ زمُم٘مقال( )ت

 (.42/431ايمٔمزيز زمـ حمٚمد زمـ ؽمٙمٝمامن أزمق إصٌغ إٞمِم٣مري )فم٣ًمىمر فمٌد 

 ايمٔمزيز زمـ حمٚمد زمـ ؾم٣ٌمن: اؽمؿ صمده: صمٔمٖمر زمـ َم٠مَمـ ايمٌٕمدادي.فمٌد 

 (.0039)وشمٗمف ايمٖم٣مرد ( )خم٤م أـمٛمف أيت: اؽمؿ صمده: حمٚمد زمـ فم٣مصؿ – ايمٔمزيز زمـ حمٚمد زمـ فم٣مصؿ أزمق حمٚمد ايمٛمخُمٌلفمٌد 

 (.0089ايمٔمزيز أزمق حمٚمد ايم٘م٣ًمين )ذىمر فمٌد ايمٔمزيز زمـ حمٚمد زمـ فمٌد 
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 (ىم٣من أدي٣ٌمً ؾم٣مفمرًا ضم٘مك ذيمؽ احلٚمٝمدي)ايمٔمزيز زمـ َمٔمٙمؿ ايمٗمرؿمٌل أزمق زم٘مر فمٛمف ازمـ ضمزم فمٌد ايمٔمزيز زمـ حمٚمد زمـ فمٌد 

 (.785)صف/

 (.0039ايمٔمزيز زمـ ئمٗمقب أزمق ؽمٔمٝمد ايم٘مرَم٣مين) شمٗم٥م وم٣ميمف ايمٖم٣مرد ( )خم٤م /فمٌد ايمٔمزيز زمـ حمٚمد زمـ فمٌد 

 (.01/352( )طمط450اهلل زمـ إؽمح٣مق أزمق ؿمٝم٤م ايمٙم٠ميم٠مي )تفمٌد ايمٔمزيز زمـ حمٚمد زمـ فمٌد 

 (.01/321اهلل زمـ همرج أزمق همرج اظمْمرز ايمرهم٣مء )طمط فمٌد ايمٔمزيز زمـ حمٚمد زمـ فمٌد 

زمـ فمت٣مب زمـ حمًـ ايمٗمرؿمٌل أزمق وم٣مؽمؿ )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من ضم٣مهمٓم٣مً يمٙمٖمٗمف فمعم َمذه٤م َم٣ميمؽ، زمِمغمًا ايمٔمزيز زمـ حمٚمد فمٌد 

زم٣ميمٖمتقى، وىم٣مٞم٦م يمف فمٛم٣مي٥م زم٣محلدي٧م وٞمٗمٙمف وروايتف وسمٗمٝمٝمده، صمٝمد ايمّمٌط، ٓ أفمٙمٚمف ضمدث إٓ زمٝمًغم يمٗمٌم ؽمٛمف...( 

 (.794( )صف/390)ت

 (.01/329ز زمـ ضمريٗم٣م )صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ( )طمط أزمق وم٣مؽمؿ اظمْمرزمـ أمحد ايمٔمزيز زمـ حمٚمد زمـ فمقم فمٌد 

 (.42/430ايمٔمزيز زمـ حمٚمد زمـ فمٚمر أزمق إصٌغ إؽمدي )جمٜمقل ضم٣مل ( )فم٣ًمىمر فمٌد 

( وىم٣من فمٖمٝمٖم٣مً َمٛمٗمٌّم٣ًم فمـ ايمٛم٣مس.. وم٣ميمف ازمـ زمُم٘مقال. 318ايمٔمزيز زمـ حمٚمد زمـ فمٝمًك زمـ همْمٝمس ايمٗمرؿمٌل أزمق زم٘مر )تفمٌد 

 (.788)صف/

 (.٣0085مؽمؿ زمـ ىمقدم ايمٕمزال أزمق وم٣مؽمؿ ايمِمٖم٣مر )ذىمر ايمٔمزيز زمـ حمٚمد زمـ ومفمٌد 

 (.356ايمٔمزيز زمـ حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ إؽمح٣مق أزمق حمٚمد اظمٔمدل ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ٞمٝم٣ًمزمقر/فمٌد 

ايمٔمزيز زمـ حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ فم٣مصؿ ايمٛمًٖمل ايمٛمخُمٌل )وم٣مل إؽمامفمٝمؾ احل٣مهمظ: ىم٣من ضم٣مهمٓم٣مً ىمثغمًا. ووم٣مل ايم٣ًمصمل: ىم٣من َمـ فمٌد 

( )ؽمغم 357وشمٗمف ايمٖم٣مرد..( )تو ْمٝم٤م. ووم٣مل ازمـ َمٛمد ة :ىم٣من أوضمد زَم٣مٞم٥م دم احلٖمظ واإلسمٗم٣من.احلٖم٣مظ َمثؾ أيب زم٘مر اخل

 (.0051)خم٤م (08/627

 (.538ايمرمحـ اظمٗمرئ )فمٛمف مج٣مفم٥م( )إرؾم٣مد/فمٌد اهلل اهلالرم ايمٌٌمي أزمق فمٌد ايمٔمزيز زمـ حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ فمٌد 

 (.01/355اهلل ايمْمح٣من )طمط فمٌد ايمٔمزيز زمـ حمٚمد زمـ َمًٙمؿ أزمق فمٌد 

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمٔمتٛمٝم٣مً زم٣محلدي٧م 503ايمٔمزيز زمـ حمٚمد زمـ َمٔم٣موي٥م إٞمِم٣مري أزمق حمٚمد إؿمروش ايمدورومل )تفمٌد 

وىمتٌف وسمٗمٝمٝمده ومجٔمف وىم٣من ضم٣مهمٓم٣ًم يمف فم٣مرهم٣مً زمٔمٙمٙمف وصحٝمحف َمـ ؽمٗمٝمٚمف وأؽمامء رصم٣ميمف وٞمٗمٙمتف َمٗمدَم٣ًم دم مجٝمع ذيمؽ فمعم أهؾ 

 (.797وومتف..( )صف/

 (.0082ذىمر ) زمـ حمٚمد زمـ َمٗمرن أزمق وم٣مؽمؿ اظمٔمدلايمٔمزيز فمٌد 
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 (.01/327ايمٔمزيز زمـ حمٚمد زمـ ٞمٌم زمـ همّمؾ أزمق وم٣مؽمؿ ايمًتقري )ٓ زمٟمس زمف وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )طمط فمٌد 

 (.0034اهلل اجلقهري )خم٤م فمٌد ايمٔمزيز زمـ حمٚمد زمـ حيٝمك زمـ زىمري٣م أزمق فمٌد 

 (.0083ايمٔمزيز زمـ حمٚمد زمـ يقؽمػ زمـ َمًٙمؿ أزمق ضمًكم اظم٠مدب )ذىمر فمٌد 

 (.789( )صف/332ايمٔمزيز زمـ َمًٔمقد ايم٣ٌمزمري أزمق إصٌغ ايمٗمرؿمٌل )جمٜمقل ضم٣مل( )تفمٌد 

 (.5/36ايمٔمزيز زمـ َمًٙمؿ فمـ زمٔمض ايمت٣مزمٔمكم )همٝمف صمٜم٣ميم٥م وم٣ميمف ايمذهٌل ( )يم٣ًمن فمٌد 

 (.5/492( )ضم٣مسمؿ 8/494)ضم٤م  (017ايمٔمزيز زمـ َمًٝما إؽمدي )جمٜمقل وطمػمه َمٛم٘مر أهم٣مده أزمق ضم٣مسمؿ()ذيؾفمٌد 

 (.5/492( )ضم٣مسمؿ  وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿزيز زمـ َمٔمٚمر ايمٝمُم٘مري )ٓ أفمرهمف ايمٔمفمٌد 

 (.826ايمٔمزيز زمـ َمقزن اظمٌمي )يقٞمسفمٌد 

ايمٔمزيز زمـ َمقؽمك زمـ فمٝمًك أزمق وم٣مؽمؿ ايمٗم٣مري )وشمٗمف اخلْمٝم٤م ووم٣مل ايمدارومْمٛمل: ىم٣من َمـ ايمثٗم٣مت، ووم٣مل اظمٗمريزي: ىم٣من فمٌد 

 (.01/355)طمط ( 669شمٗم٥م، ووم٣مل ايمذهٌل: ايمُمٝمخ اظمٗمرئ ايمثٗم٥م( )ايمديمٝمؾ/

 (.449ايمٔمزيز زمـ َمقؽمك زمـ ٞمِمغم َمقلم خلؿ)نمرزم٣مء/فمٌد 

 (.7/005ايمٔمزيز زمـ َمقيم٥م )ضم٤م فمٌد 

 (.8/496ايمٔمزيز زمـ ٞمٌٝمف زمـ وه٤م )ضم٤م فمٌد 

 (.4/0301()ضم٣ٌمن5/498( )ضم٣مسمؿ 5/34ايمٔمزيز زمـ ٞمٔمامن اظمقصقم فمـ فم٣مئُم٥م َمرؽمؾ )يم٣ًمن فمٌد 

( وروى فمٛمف ضمًـ ايمزفمٖمراين، وفمقم زمـ ضمرب )ووم٣مل ايمذهٌل: أزمق ضم٣مسمؿوم٣ميمف ايمٔمزيز زمـ ٞمٔمامن زمٌمي فمـ ؾمٔم٥ٌم )جمٜمقل فمٌد 

 (.5/498( )ضم٣مسمؿ 5/34ضمًـ احلدي٧م ( )يم٣ًمن

 (.5/498( )ضم٣مسمؿ  وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿايمٔمزيز زمـ هن٣مر أزمق اجلقيري٥م ايمٔمٚمل ايمٌٌمي )ؾمٝمخ فمٌد 

( 374ن َمـ أهؾ إدب..( )تايمٔمزيز زمـ دريد إؽمدي أزمق إصٌغ )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣مفمٌد ايمٔمزيز زمـ هُم٣مم زمـ فمٌد 

 (.791)صف/

 (.5/499ايمٔمزيز زمـ هٛم٤م )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.824( )يقٞمس615ايمٔمزيز زمـ وزير زمـ و٣مزمكء اجلروي )تفمٌد 

 (.42/425( )فم٣ًمىمر8/496اهلل ايمٗمرر ) روى فمٛمف مجع( )ضم٤م فمٌد ايمٔمزيز زمـ ويمٝمد زمـ ؽمٙمٝمامن أزمق فمٌد 

 ( 5/311ل ) ىمذزمف إزمراهٝمؿ زمـ َمٛمذر ( )ضم٣مسمؿ ايمٔمزيز زمـ ؽمٔمد اظمديٛمفمٌد ايمٔمزيز زمـ حيٝمك زمـ فمٌد 
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 ( 5/499ايمٔمزيز زمـ يزيد زمـ رَم٣مٞمف ) ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.5/499( )ضم٣مسمؿ  وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿايمٔمزيز زمـ ئمٗمقب زمـ أيب ؽمٙمٚم٥م) ٓ زمٟمس فمٌد 

 (.539ايمٔمزيز زمـ ئمٗمقب زمـ محٝمد ايمٗمرر أزمق إصٌغ ) أو أزمق ايمٗم٣مؽمؿ( ايمٗمٝمناين )إرؾم٣مد/فمٌد 

 (.5/499)ضم٣مسمؿ  ٥م )صح٣ميب(ن أطمق ضمذيٖمفمٌد ايمٔمزيز زمـ يام

 ايمٔمزيز زمـ هي٣مب ايمٔمٚمل، هق ازمـ هن٣مر سمٗمدم.فمٌد 

 (.0081ايمٔمزيز زمـ يقؽمػ زمـ َمٔمدان )ذىمر فمٌد 

 (.5/34( )يم٣ًمنوم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿايمٔمزيز ؾمٝمخ ظمقؽمك زمـ إؽمامفمٝمؾ )جمٜمقل فمٌد 

 (.42/478ايمٔمزيز فمـ هُم٣مم زمـ حيٝمك ايمٕم٣ًمين )فم٣ًمىمر فمٌد 

 (.5/311َمٔم٣موي٥م فمـ أيب ززمغم )ضم٣مسمؿ ايمٔمزيز َمقلم آل فمٌد 

 (.840( وىم٣من َمٗمرئ٣مً أومرأ ايمٛم٣مس زمٌٙمده )صف/561ايمٔمٓمٝمؿ زمـ ؽمٔمٝمد ايمٝمحِمٌل اظمٗمرئ أزمق حمٚمد ايمداين )ت ٞمحق فمٌد 

 (.0616ايمِمٝمٖمل اهلروي )خم٤م زمـ أمحد ايمٔمٓمٝمؿ زمـ حمٚمد فمٌد 

 (.2/54ايمٔمٓمٝمؿ زمـ َمٔم٣مذ ايم٘مالفمل احلٚميص )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.551اهلل زمـ همّمؾ احلٚمٝمدي )إرؾم٣مد/ٌد فمزمـ زمـ أمحد ايمٔمقم فمٌد 

 (.825( )يقٞمس408ايمٔمٙمٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ ضمًـ ايمدَمٝم٣مؿمل أزمق ضمًـ ايمٙمقاز )تفمٌد 

 فمٌد ايمٕم٣مهمر زمـ إؽمامفمٝمؾ احل٣مهمظ اإلَم٣مم اظمُمٜمقر ص٣مضم٤م سم٣مريخ ٞمٝم٣ًمزمقر اظمًٚمك: )اظمٛمتخ٤م(.

 (.0613ايمٕم٣مهمر زمـ ضمًكم زمـ همّمؾ أزمق ايمٖمتقح إظمٔمل )خم٤م فمٌد 

ايمٕم٣مهمر أزمق ه٣مؾمؿ احليَمل )وشمٗمف اخلْمٝم٤م ووشمٗمف ايمًٚمٔم٣مين وازمـ صمقزي وايمذهٌل( فمٌد زمـ زمـ أمحد ؽمالَم٥م  ايمٕم٣مهمر زمـفمٌد 

 (.05/693( )ؽمغم00/042( )طمط 550( )إرؾم٣مد/441)ت

 (.809ايمٕم٣مهمر زمـ حمٚمد ايمٖمر  أزمق أيقب فمٛمف َمًٙمٚم٥م ايمٖمر  ونمغمه )صف/فمٌد 

 (.0096يمٖم٣مرد )وشمٗمف ايمٖم٣مرد ( )خم٤م أزمق ضمًكم ازمـ أمحد ايمٕم٣مهمر فمٌد ايمٕم٣مهمر زمـ حمٚمد زمـ فمٌد 

ايمٕم٣مهمر فمٌد زمـ ؽمٔمٝمد أزمق ضمًكم ايمٖم٣مرد ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ايمثٗم٥م إَمكم ايمِم٣ميما وم٣ميمف زمـ أمحد ايمٕم٣مهمر فمٌد ايمٕم٣مهمر زمـ حمٚمد زمـ فمٌد 

 (.08/09( )ؽمغم 338زمـ إؽمامفمٝمؾ احل٣مهمظ( )ت 

 (.00/031( )طمط ايمٕم٣ميم٤م زمـ صمٔمٖمر زمـ ضمًـ زمـ فمقم أزمق َمٔم٣مذ ايمياب )صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م فمٌد 
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٣مظمل أزمق حمٚمد إٞمديمز )تفمٌد  ًَّ  (.844( )وىم٣من فم٣مظم٣ًم زم٣مٕصقل وآفمتٗم٣مدات...( )صف/502ايمٕم٣ميم٤م زمـ يقؽمػ ايم

( 0614( )ذىمر4/532ايمِمٚمد أزمق ايمٖمقارس احلٚميص ))فمٛمف مج٣مفم٥م( )أصٌٜم٣من فمٌد زمـ حمٚمد زمـ زمـ أمحد ايمٕمٖم٣مر فمٌد 

 (.556)إرؾم٣مد/

 (.391َمٔم٣موي٥م زمـ هُم٣مم: )فمٙمامء زمـ حمٚمد زمـ زمـ أمحد ايمٕمٖم٣مر فمٌد 

 (.43ايمٕمٖم٣مر زمـ أطمل ص٣ميما ضمراين )َمٌم فمٌد 

 (.42/485( )فم٣ًمىمر2/53( )ضم٣مسمؿ  وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿاهلل زمـ أيب َمٜم٣مصمر )َم٣م زمف زمٟمس فمٌد ايمٕمٖم٣مر زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ فمٌد 

 (.42/487ايمٕمٖم٣مر زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ َمٔم٣موي٥م )فم٣ًمىمر فمٌد 

 (.5/35، ووه٣مه إزدي واجلقصم٣مزي ( )يم٣ًمنوم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿزمف  ايمٕمٖم٣مر زمـ ضمًـ أزمق ضم٣مزم ؾم٣مَمل )ٓ زمٟمسفمٌد 

 (.5/35( ) َمٔمروف( )يم٣ًمن328زمـ ضم٣ًمن أزمق همرج اهلٚمداين )ت زمـ أمحد ايمٕمٖم٣مر زمـ ضمًكم فمٌد 

 ايمٕم٣مهمر.فمٌد ايمٕمٖم٣مر زمـ ؽمالَم٥م احلٚميص: صقازمف: فمٌد 

 (.42/487ايمٕمٖم٣مر زمـ ؾمٔمٝم٤م زمـ إؽمح٣مق ايمٗمرر )فم٣ًمىمر فمٌد 

 (.42/488محـ زمـ ٞمجٝما ايمثٗمٖمل )فم٣ًمىمر ايمرفمٌد ايمٕمٖم٣مر زمـ فمٌد 

 (.5/35ايمٕمٖم٣مر ايمٛمج٣مر )جمٜمقل وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل ( )يم٣ًمنفمٌد ايمرضمٝمؿ زمـ فمٌد ايمٕمٖم٣مر زمـ فمٌد 

( )ضم٣مسمؿ 8/360اهلل زمـ ززمغم أزمق ٞمٌم اظمقصقم احلداد ايمتامر)روى فمٛمف مجع( )ضم٤م فمٌد ايمٕمٖم٣مر زمـ فمٌد 

 (.4/0304()ضم٣ٌمن2/53

 (.07/337( )ؽمغم00/007)طمط (341زمـ أمحد أزمق ايمٛمجٝم٤م احل٣مهمظ إرَمقي)تٚمد ايمقاضمد زمـ حمفمٌد ايمٕمٖم٣مر زمـ فمٌد 

 (.42/496ايمقه٣مب زمـ زمُمغم ايمُمٝم٣ٌمين ازمـ فم٣ٌمدل )فم٣ًمىمرفمٌد ايمٕمٖم٣مر زمـ فمٌد 

اهلل ايمٗمرر ايم٘مريزي ) روى فمٛمف أزمق ضم٣مسمؿ ونمغمه، ووم٣مل ايمٌخ٣مري يمٝمس زم٣ميمٗم٣مئؿ فمٌد إفمعم زمـ فمٌد ايمٕمٖم٣مر زمـ فمٌٝمد اهلل زمـ فمٌد 

 (.25( )آصمري01/347( )ؽمغم 5/35ضمديثف، ووم٣مل أزمق داود: ٓ زمٟمس زمف ( )يم٣ًمن

 (.2/53( )ضم٣مسمؿ 42/496ايمٕمٖم٣مر زمـ فمٖم٣من ايمُم٣مَمل )جمٜمقل ضم٣مل( )فم٣ًمىمر فمٌد 

( ، ووم٣مل احل٣مهمظ: َمؼموكونمغمه وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿايمٕمٖم٣مر زمـ وم٣مؽمؿ زمـ ومٝمس ايمٕمٖم٣مري أزمق َمريؿ إٞمِم٣مري ايم٘مقدم) َمؼموك فمٌد 

 .(223)حتٖم٥م/ (2/54ؿ( )ضم٣مسم5/32)يم٣ًمن

 (.42/494ايمٕمٖم٣مر زمـ حمٚمد زمـ إؽمح٣مق أزمق حمٚمد ايمٗم٣م  )فم٣ًمىمر فمٌد 
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 (.5/37( )يم٣ًمن00/002( )طمط368ايمٕمٖم٣مر زمـ حمٚمد زمـ صمٔمٖمر زمـ زيد أزمق ؿم٣مهر اظم٠مدب )ت فمٌد 

 (٤0610م )خم ايمٛمٝم٣ًمزمقري )وم٣مل احل٣مهمظ دم ؽمٛمد هذا همٝمف: شمٗم٣مت أشم٣ٌمت( ايمٕمٖم٣مر زمـ حمٚمد زمـ ضمًكم زمـ فمقم ايمُمغمويفمٌد 

 .(225)حتٖم٥م/

 (.00/007( )طمط337ايمٕمٖم٣مر زمـ وم٣مؽمؿ أزمق ؿم٣مهر ايمٗمرر) صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ( )ت فمٌد ايمٕمٖم٣مر زمـ حمٚمد زمـ فمٌد 

 (.0098ايمٕمٖم٣مر زمـ حمٚمد زمـ َمٛمِمقر زمـ فمالن أزمق ايمقهم٣مء ايم٘مرصمل )خم٤م فمٌد 

 ايمٕمٖمقر يٟميت.فمٌد ايمٕمٖم٣مر زمـ َمٛمٗمذ زمـ ضمًكم زمـ ضمج٣مج َمقلم ايمٔمٛمزي، صقازمف فمٌد 

 (.2/53( )ضم٣مسمؿ  وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿايمٕمٖم٣مر زمـ َمٝمنة فمـ رصمؾ )جمٜمقل د فمٌ

 (.5/37ايمٕمٖم٣مر َمدين فمـ ؽمٔمٝمد زمـ َمًٝم٤م ) ٓ ئمرف وم٣ميمف ايمذهٌل، ووم٣مل ايمٔمٗمٝمقم: جمٜمقل ( )يم٣ًمن فمٌد 

 (.0619ايمٕمٖمقر زمـ طمٙمٝمٖم٥م أزمق زم٘مر ايمْمػمي )خم٤م فمٌد 

( 5/38رَم٣مه ازمـ ضم٣ٌمن زم٣ميمقوع( )يم٣ًمنوايمٔمزيز ايمقاؽمْمل )وم٣مل ازمـ َمٔمكم: يمٝمس ضمديثف زمًمء، فمٌد ايمٕمٖمقر زمـ فمٌد  

 (.2/55( )ضم٣مسمؿ 00/041)طمـط

 (.0613أزمق ضمًكم ايمِم٣محل٣مين )ذىمر زمـ أمحد اهلل فمٌد ايمٕمٖمقر زمـ فمٌد 

 (.5/37ايمػم: إؽمٛم٣مده يمٝمس زم٣ميمٗمقي( )يم٣ًمن فمٌد ايمٕمٖمقر زمـ َمٛمٗمذ َمقلم ايمٔمٛمزي )وم٣مل ازمـ فمٌد 

 (.5/32ايمٕمٖمقر فمـ أيب فمقم )ٓ ئمرف وم٣ميمف ازمـ فمدي ( )يم٣ًمن فمٌد 

 (.00/049( )طمط 473زمـ ىم٣مَمؾ زمـ طمٙمػ أزمق رهم٣مفم٥م ايمٗم٣م  )ت زمـ أمحد ايمٕمٛمل فمٌد 

 (.0092ايمٕمٛمل زمـ زم٣مزل أزمق حمٚمد ايمقاضمل )وشمٗمف ايمٖم٣مرد( )خم٤م فمٌد 

 (.0095ايمٕمٛمل زمـ ضم٣مصمل أزمق حمٚمد اهلقَمًم )خم٤م فمٌد 

( 669 ٖمل ) ؤمٖمف ازمـ يقٞمس، واحل٣مهمظ، ووم٣مل احل٣مهمظ َمرة: ه٣ميمؽ أضمد ايمّمٔمٖم٣مء واظمؼموىمكم ( )تفمٌد ايمٕمٛمل زمـ ؽمٔمٝمد ايمثٗم

 .(222)حتٖم٥م/ (5/39)يم٣ًمن 

( 07/628)احل٣مهمظ اظمتٗمـ وم٣ميمف ايم٣ٌمصمـل ونمٝمـره( )ؽمغم احل٣مهمظ ايمٕمٛمل زمـ ؽمٔمٝمد زمـ فمقم زمـ زممم أزمق حمٚمد إزدي اظمٌميفمٌد 

 (.085)َمٌم  (42/495)فم٣ًمىمر 

 (.306( َمٌم )354)فمٙمامء  -هق إول -ؽمٔمٝمد زمـ فمقم زمـ ؽمٔمٝمد زمـ زممم زمـ َمروان إرذي احل٣مهمظ اظمٔمدل ايمٕمٛمل زمـفمٌد 

 (.0/357ايمٔمزيز ايمٔم٣ًمل اظمٌمي )دفم٣مء فمٌد ايمٕمٛمل زمـ فمٌد 



1144 
 

 (.353ايمٔمزيز زمـ همٟمهم٣مء ايم٣ًمئا: )فمٙمامء فمٌد ايمٕمٛمل زمـ فمٌد 

 (.42/311اهلل زمـ ٞمٔمٝمؿ )فم٣ًمىمر فمٌد ايمٕمٛمل زمـ فمٌد 

 (.829( )يقٞمس449ايمٔمزيز ايمٔم٣ًمل أزمق حمٚمد )تفمٌد ايمٕمٛمل زمـ فمٌد ايمٕمٛمل زمـ حمٚمد زمـ فمٌد 

 (.382اظمٙمؽ زمـ َمراون ايمٌزاز: )فمٙمامء فمٌد ايمٕمٛمل زمـ َمقؽمك زمـ فمٌد 

 (.0612ايمرمحـ زمـ حمٚمد اظمْمرز )خم٤م فمٌد ايمٖمت٣مح زمـ فمٌد 

 (.430ايمٗم٣مدر زمـ أيب ؾمٝم٥ٌم ايم٘مالفمل)نمرزم٣مء/فمٌد 

 (.42/315أزمق حمٚمد ايمرزمٔمل ايمٗمغمواين )جمٜمقل ضم٣مل ( )فم٣ًمىمر د زمـ أمحايمٗم٣مدر زمـ مت٣مم فمٌد 

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من رصمالً هم٣مواًل زاهدًا َمٔمتٛمٝم٣ًم 517)ت -ازمـ ضمٛم٣مط -ايمٗم٣مدر زمـ حمٚمد ايمِمددم ايمٗمروي أزمق حمٚمدفمٌد 

 (.849زم٣ميمٔمٙمؿ وايمرواي٥م( )صف/

 (.42/317()فم٣ًمىمر00/030( )طمط342)تايمٗم٣مدر زمـ حمٚمد زمـ يقؽمػ زمـ حمٚمد أزمق وم٣مؽمؿ زمٕمدادي )جمٜمقل ضم٣مل( فمٌد 

 (.2/58اهلل فمـ طم٣ميمد زمـ أيب فمٚمران )ضم٣مسمؿ فمٌد ايمٗم٣مهر أزمق فمٌد 

 (.2/57ايمٗم٣مهر زمـ سمٙمٝمد ايمٔم٣مَمري أزمق رهم٣مفم٥م ايم٘مقدم )شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم ( )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.511ايمٗم٣مهر زمـ إزمراهٝمؿ زمـ ضمٝم٣من اظمرادي: )فمٙمامء فمٌد ايمٗم٣مهر زمـ ضمٝم٣من زمـ فمٌد 

 (.8/496رؾمد زمـ ؽمٔمد )ضم٤م ايمٗم٣مهر زمـ فمٌد 

 (.871ايمٗم٣مهر زمـ ؽمٜمؾ زمـ فمٗمٝمؾ )يقٞمسفمٌد 

( ) وم٣مل ايمٖم٣مرد: إؽمت٣مذ 367)ت نم٣مل ايمٗم٣مهر زمـ ؿم٣مهر أزمق َمٛمِمقر ايمٌٕمدادي ايمٛمٝم٣ًمزمقري ايمتٚمٝمٚمل ايمٖمٗمٝمف أؾمٔمريفمٌد 

٣مل ايمِم٣مزمقين: ىم٣من َمـ ايم٘م٣مَمؾ ذو ايمٖمٛمقن.. وىم٣من ىمثغم احلدي٧م ىمثغم ايمُمٝمقخ، وأشمٛمك فمٙمٝمف أزمق َمٓمٖمر اإلؽمٖمرايٝمٛمل وفمٓمَّٚمف، ووم

.. ووم٣مل ايمذهٌل: ايمٔمالَم٥م ايم٣ٌمرع اظمتٖمٛمـ ص٣مضم٤م ايمتِم٣مٞمٝمػ ايمٌدئم٥م..ووم٣مل  أهؾ ايمٖمّمؾأئٚم٥م إصقل وصدور اإلؽمالم زم١ممج٣مع 

( 9/324( )سم٣مريخ اإلؽمالم، ووم٣مل احل٣مهمظ: َمـ أئٚم٥م احلدي٧مايمًٌ٘مل: اإلَم٣مم ايم٘مٌغم فمٓمٝمؿ ايمٗمدر صمٙمٝمؾ اظمحؾ ىمثغم ايمٔمٙمؿ...

 .(228)حتٖم٥م/ (80( )إحت٣مف/0091( )خم٤م07/576( )ؽمغم05/276( )ايمٌداي٥م وايمٛمٜم٣مي٥م 4/614)وهمٝم٣مت إفمٝم٣من

 (.5/39ايمٗم٣مهر زمـ همّمؾ زمـ ؽمٜمؾ زمـ زممم ايمدَمُمٗمل )ذىمره ازمـ أطمي زمام ٓ جيقز ايمروي٥م فمٛمف وم٣ميمف ايمدزمٝمثل ( )يم٣ًمنفمٌد 

 (.00/049ايمٗم٣مهر زمـ حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ فمٛمزة أزمق زم٘مر )وشمٗمف اخلْمٝم٤م ( )طمط فمٌد 

 (.2/58ايمٗم٣مهر زمـ ٞم٣مصا )ضم٣مسمؿ فمٌد 
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 (.2/52ري )ضم٣مسمؿ ٔمٌد ايمٗمدوس زمـ إزمراهٝمؿ زمـ فمٌٝمد اهلل زمـ َمرداس ايمفمٌد 

(  ، وىمذزمف ازمـ اظم٣ٌمرك، ووم٣مل احل٣مهمظ: َمؼموكوم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿايمٗمدوس زمـ ضمٌٝم٤م ايم٘مالفمل أزمق ؽمٔمٝمد ايمُم٣مَمل )َمؼموك، فمٌد 

 .(229)حتٖم٥م/ (5/51( )يم٣ًمن2/55)ضم٣مسمؿ

 (.2/52ي )ضم٣مسمؿ ايمٗمدوس زمـ ضمقاري زمٌمفمٌد 

 (.2/52احلٚمٝمد فمـ ايمُمٔمٌل )ضم٣مسمؿ فمٌد ايمٗمدوس زمـ فمٌد 

 (.5/56ايمٗم٣مهر زمـ أيب ذئ٤م أزمق ؾمٜم٣مب )ٓ ئمرف وم٣ميمف ايمذهٌل( )يم٣ًمنفمٌد ايمٗمدوس زمـ فمٌد 

 (.8/309ايم٘مٌغم )ضم٤م فمٌد ايمٗمدوس زمـ فمٌد 

 (.2/57ايمقاضمد إٞمِم٣مري )ضم٣مسمؿ فمٌد ايمٗمدوس زمـ فمٌد 

 (.2/52دٞمٝم٣م ونمغمه )شمٌتف ؾمٔم٥ٌم وديمٛم٣م فمٙمٝمف وم٣ميمف َمًٙمؿ زمـ إزمراهٝمؿ ( )ضم٣مسمؿ ايمٗمدوس زمـ َمًٙمؿ فمـ فمٚمرو زمـفمٌد 

 (.841ايمٗمٜم٣مر زمـ ؽمٔمٝمد زمـ حيٝمك إَمقي أزمق حمٚمد إٞمديمز فمٛمف اخلقٓين وأزمق زم٘مر زمـ فمتٝمؼ )صف/فمٌد 

ؿمل يِمححف( فمٌد ايمٗمقي زمـ فمٌد ايمٔمزيز زمـ ضمًكم )ىم٣من اظمٛمذري يت٘مٙمؿ دم ؽمامفمف ايمًغمة َمـ ازمـ رهم٣مفم٥م، وىم٣من ازمـ إٞمام

 (.271)حتٖم٥م/

 (.388اهلل اظمٕمريب: )فمٙمامء فمٌد ايم٘مٌغم زمـ أيب فمٌد 

 (.2/26( )ضم٣مسمؿ7/031ايم٘مٌغم زمـ ضم٘مؿ زمـ فمٚمرو ايمٕمٖم٣مري، فمٛمف مح٣مد زمـ زيد وَمٔمتٚمر )ضم٤م فمٌد 

 (.7/049ايمرضمٝمؿ ايمِم٣مئغ )ضم٤م فمٌد ايم٘مٌغم زمـ ديٛم٣مر أزمق فمٌد 

 (.2/24ايمٔمزيز زمٌمي )ضم٣مسمؿ فمٌد ايم٘مٌغم زمـ فمٌد 

 (.8/361اظمجٝمد احلٛمٖمل )ضم٤م فمٌد ايم٘مٌغم زمـ فمٌد 

 (.553ايم٘مٌغم زمـ فمٚمر اخلْم٣ميب أزمق ؽمٔمٝمد ايمٌٌمي )فمٛمف مج٣مفم٥م( )إرؾم٣مد/فمٌد 

 (.4/0302ايم٘مٌغم زمـ فمٚمر طمْم٣ميب أزمق ؽمٔمٝمد ايمٌٌمي )جمٜمقل ضم٣مل( )ضم٣ٌمن فمٌد 

( 5/56هٌل ( )يم٣ًمن ايم٘مٌغم زمـ حمٚمد أزمق فمٚمغم إٞمِم٣مري ايمٛمج٣مري إٞمديمز ايمٌٌمي )َمتٜمؿ زم٣ميم٘مذب وم٣ميمف ايمذفمٌد 

 (.553)إرؾم٣مد/

 (.2/24( )ضم٣مسمؿ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿايم٘مٌغم زمـ َمٔم٣مذم زمـ فمٚمران اظمقصقم )شمٗم٥م فمٌد 

 (.2/21( )ضم٣مسمؿ  وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿايم٘مريؿ ايمٌٌمي ؽمٚمع محٝمد زمـ هالل )جمٜمقل فمٌد 
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 (.2/21( )ضم٣مسمؿ 5/069ايم٘مريؿ ايمٌ٘م٣مء ايمُم٣مَمل فمٛمف َمٔم٣موي٥م زمـ ص٣ميما )ضم٤م فمٌد 

 (.٣2/20مين فمـ شمقر )جمٜمقل ضم٣مل ( )ضم٣مسمؿ ايم٘مريؿ اجلرصمفمٌد 

 (.498ايم٘مريؿ اجلرصم٣مين فمـ ئمٗمقب )صمر فمٌد 

 (.0019ايم٘مريؿ ايمرازي )خم٤م فمٌد 

 (.7/040ايم٘مريؿ ايمِمٖم٣مر )ضم٤م فمٌد 

 (.2/26ايم٘مريؿ اظمقصقم أزمق ؾمٔم٥ٌم )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.0018ايم٘مريؿ زمـ إزمراهٝمؿ ايمتًؼمي )خم٤م فمٌد 

 (.490ايم٘مريؿ زمـ إزمراهٝمؿ اجلرصم٣مين )صمر فمٌد 

( ، ووم٣مل احل٣مهمظ: شمٗم٥م)ىم٣من شمٗم٥م فم٣موماًل وم٣ميمف ازمـ يقٞمس اجلٝم٣مين اهللفمٌد ايم٘مريؿ زمـ إزمراهٝمؿ زمـ ضم٣ٌمن زمـ إزمراهٝمؿ اظمٌمي أزمق فمٌد 

 .(270)حتٖم٥م/ (870( )يقٞمس418)ت

 (.00/81( ) صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ( )طمط433ايم٘مريؿ زمـ إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ أزمق َمٛمِمقر اظمْمرز )ت فمٌد 

 (.5/55يم٘مريؿ زمـ أيب ايمٔمقصم٣مء ) وم٣مل ايمذهٌل: زٞمديؼ َمٕمؼم( )يم٣ًمنافمٌد 

 (.08/388( )ؽمغم 380ايم٘مريؿ زمـ أيب ضمٛمٝمٖم٥م أزمق َمٓمٖمر إٞمدومل )ت فمٌد 

 (.5/53ايم٘مريؿ زمـ أيب فمٚمغم ايمده٣من )همٝمف صمٜم٣ميم٥م وم٣ميمف ايمذهٌل ( )يم٣ًمنفمٌد 

 اهلل زمـ صمري٨م.فمٌد ايم٘مريؿ زمـ أيب يقٞمس ايمػمومل: هق ازمـ حمٚمد زمـ فمٌد 

 (.055زمـ أيب صمدار )َمٌم زمـ أمحد ايم٘مريؿ فمٌد 

 (.378زمـ ؾمٔمٝم٤م زمـ فمقم زمـ زمحر زمـ ؽمٛم٣من: )فمٙمامء زمـ أمحد ايم٘مريؿ فمٌد 

 (.0015زمـ ؿم٣مهر زمـ إزمراهٝمؿ أزمق ؽمٔمد ايمقازن )خم٤م زمـ أمحد ايم٘مريؿ فمٌد 

 (.513زمـ فمقم زمـ أيب ضمدار: )فمٙمامء زمـ أمحد ايم٘مريؿ فمٌد 

 (.5/54زدي ( )يم٣ًمن ايم٘مريؿ زمـ صمراح )جمٜمقل وم٣ميمف إفمٌد 

 (.0017ايم٘مريؿ زمـ صمٝمقم اخلْم٣مط )خم٤م فمٌد 

 (.377ايم٘مٌغم ايمثٗمٖمل: )فمٙمامء فمٌد ايم٘مريؿ زمـ ضمًكم زمـ إدريس زمـ فمٌد 

 (.42/345ايم٘مريؿ زمـ محزة احلداد )شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ فم٣ًمىمر( )فم٣ًمىمر فمٌد 
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 (.0000ايم٘مريؿ زمـ طمٙمػ زمـ ؿم٣مهر زمـ حمٚمد أزمق حمٚمد ايمُمح٣مَمل )خم٤م فمٌد 

 (.42/342زمـ رصمٝم٥م أو رمح٥م )فم٣ًمىمر  ايم٘مريؿفمٌد 

سم٘مٙمؿ دم ؽمامفمف صمزء ازمـ ٞمٓمٝمػ، وم٣مل أزمق ؽمٔمد ( )378)ت  اظمٗمرئ ايمِمٚمد زمـ حمٚمد أزمق َمٔممم ايمْمػميفمٌد ايم٘مريؿ زمـ فمٌد 

 .(276)حتٖم٥م/ (5/54( )يم٣ًمن احلرَمل: مل ي٘مـ صحٝمح٣مً وإٞمام أطمذ ٞمًخ٥م همرواه٣م. ووم٣مل احل٣مهمظ: هذا ومدح َمردود

 (.0014ايمٔمزيز أزمق ايمػمىم٣من ايمقراق )وشمٗمف ايمٖم٣مرد( )خم٤مفمٌد يز زمـ حمٚمد زمـ ايمٔمزفمٌد ايم٘مريؿ زمـ فمٌد 

 (.491)جمٜمقل ضم٣مل( )صمر  -فمٌد ك  -اجلرصم٣مين ايم٘مريؿ ايمٌزاز فمٌد ايم٘مريؿ زمـ فمٌد 

 (2/26ضم٣مسمؿ) ( ، وَمُم٣مه احل٣مهمظوم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿايم٘مريؿ ايمت٣مصمر ايمٌجقم )ضمديثف يدل فمعم ايم٘مذب فمٌد ايم٘مريؿ زمـ فمٌد 

 .(274)حتٖم٥م/

 (4/0309اهلل ايمً٘مري، اظمروزي )وشمٗمف احل٣مىمؿ دم اظمًتدرك()ضم٣ٌمنفمٌد ايم٘مريؿ زمـ فمٌد 

 (.5/54( )يم٣ًمن2/21( )ضم٣مسمؿ  وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿاهلل فمـ وم٣مؽمؿ زمـ حمٚمد )جمٜمقل فمٌد ايم٘مريؿ زمـ فمٌد 

 (.00/80أزمق همتا زمـ ص٣ٌمغ )صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ( )طمطزمـ أمحد ايمقاضمد زمـ حمٚمد فمٌد ايم٘مريؿ زمـ فمٌد 

 (.5/53)سم٣ميمػ( )يم٣ًمن رأس ايمٔمج٣مردة َمـ اخلقارج يم٘مريؿ زمـ فمجردافمٌد 

 (.00/81( )طمط341ايم٘مريؿ زمـ فمقم زمـ أيب ضمًكم زمـ حمٚمد أزمق مت٣مم اهل٣مؾمٚمل ) وشمٗمف اخلْمٝم٤م ( )ت فمٌد 

 (.42/333ايم٘مريؿ زمـ فمقم زمـ أيب ٞمٌم أزمق ؽمٔمٝمد ايمٗمزويٛمل )فم٣ًمىمرفمٌد 

 (.00/86يمتٚمٝمٚمل ازمـ ؽمٛمل ايمٗمٌمي )صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ( )طمطاهلل افمٌد زمـ فمقم أزمق زمـ أمحد ايم٘مريؿ زمـ فمقم فمٌد 

 (.0012زمـ حمٚمد أزمق ٞمٌم اخلُمٛم٣مَمل )خم٤م زمـ أمحد ايم٘مريؿ زمـ فمقم فمٌد 

 (.874ايم٘مريؿ زمـ فمامرة زمـ ؽمٔمد ايمًٙمٜمٚمل )يقٞمسفمٌد 

 (.00/81أزمق نم٣مٞمؿ اهلٚمذاين ايمُمغمازي )وشمٗمف اخلْمٝم٤م ( )طمطزمـ أمحد ايمٔمزيز فمٌد ايم٘مريؿ زمـ فمٚمر زمـ فمٌد 

 (.2/21ايم٘مريؿ زمـ همغموز أزمق زممم ايمِمٖم٣مر )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.5/52ايم٘مريؿ زمـ ىمٝم٣ًمن )جمٜمقل وم٣ميمف ايمٔمٗمٝمقم ( )يم٣ًمنفمٌد 

 (.489ايم٘مريؿ زمـ حمٚمد اجلرصم٣مين أزمق ؽمٜمؾ )فمٛمف مج٣مفم٥م( )صمر فمٌد 

 (.961ايم٘مريؿ زمـ حمٚمد ايمً٘مري )ك /فمٌد 

 (.7/040ايم٘مريؿ زمـ حمٚمد ايمٙمٝمثل )ضم٤م فمٌد 
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 (.00/80زمـ وم٣مؽمؿ أزمق همتا ازمـ حم٣مَمقم )وشمٗمف اخلْمٝم٤م ( )طمط أمحد زمـ ايم٘مريؿ زمـ حمٚمد فمٌد 

 (.0001ايم٘مريؿ زمـ حمٚمد زمـ ضم٣مَمد أزمق َمٛمِمقر اخلٝم٣مم )خم٤م فمٌد 

 (.5/52ايم٘مريؿ زمـ حمٚمد زمـ ؿم٣مهر ايمِمٛمٔم٣مين )يمٝمس زم٣مظمر  وم٣ميمف ضمًـ زمـ فمقم ايمٌٌمي ( )يم٣ًمن فمٌد 

 (.0006ايمرمحـ ايمتٚمٝمٚمل )خم٤م فمٌد ايم٘مريؿ زمـ حمٚمد زمـ فمٌد 

 (.436اهلل زمـ صمري٨م ايمػمومل)نمرزم٣مء/فمٌد ايم٘مريؿ زمـ حمٚمد زمـ ٌد فم

 (.00/81ايم٘مريؿ زمـ حمٚمد زمـ فمٌٝمد اهلل اخلالل أزمق وم٣مؽمؿ )طمط فمٌد 

 (.00/80ايم٘مريؿ زمـ حمٚمد زمـ فمٌٝمد اهلل زمـ يقؽمػ ايمدٓل ايمًٝم٣مري )صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ( )طمط فمٌد 

 (.02/484( )ؽمغم 478ايم٘مريؿ زمـ حمٚمد زمـ َمقؽمك ايمٌخ٣مري )ت فمٌد 

 (.26/  2( )ضم٣مسمؿ0099ايم٘مريؿ زمـ ه٣مرون ايم٘مقدم )نمٚمزه أزمق ضم٣مسمؿ ( )ذىمر فمٌد 

 ايم٘مريؿ زمـ هُمٝمؿ، صقازمف: ازمـ هٝمثؿ.فمٌد 

 (.5/52ايم٘مريؿ زمـ هالل )ٓ يدري َمـ هق وم٣ميمف ايمذهٌل ( )يم٣ًمن فمٌد 

ٔمل ايمِمقدم. ايمٗمُمغمي )وشمٗمف اظمٙمؽ زمـ ؿمٙمح٥م ايمٗمُمغمي اخلراؽم٣مين ايمٛمٝم٣ًمزمقري أزمق وم٣مؽمؿ ايمُم٣مهمفمٌد ايم٘مريؿ زمـ هقازن زمـ فمٌد 

 (.0013( )خم٤م00/84)طمط (08/667( )ؽمغم 325اخلْمٝم٤م( )ت 

 (00/78( )طمط678ايم٘مريؿ زمـ هٝمثؿ زمـ زي٣مد زمـ فمٚمران أزمق حيٝمك ايمٌٕمدادي ايمٗمْم٣من )شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ونمغمه ( )ت فمٌد 

 .(272)حتٖم٥م/

 (.42/371ايم٘مريؿ زمـ يزيد ايمٕم٣ًمين )فم٣ًمىمر فمٌد 

 (.2/20( )ضم٣مسمؿ  وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿايم٘مريؿ زمـ يزيد زمـ داود ايمٗمرر )ؾمٝمخ فمٌد 

 (.2/20()ضم٣مسمؿ  وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿايم٘مريؿ زمـ ئمٖمقر أزمق ئمٖمقر اجلٔمٖمل )يمٝمس زمٚمٔمروف فمٌد 

 (.277فمٌد ايم٘مريؿ زمـ ئمٗمقب )وم٣مل احل٣مهمظ دم ؽمٛمد هذا همٝمف: رصم٣مل ايمًٛمد شمٗم٣مت( )حتٖم٥م/

 (.5/58ايمذهٌل ( )يم٣ًمن ايم٘مريؿ فمـ أيب هريرة )ٓ ئمرف وم٣ميمف فمٌد 

 (.5/57ايم٘مريؿ فمـ إؽمح٣مق زمـ َمقؽمك اخلْمٚمل )جمٜمقل وم٣ميمف ايمذهٌل ( )يم٣ًمنفمٌد 

 (.5/58ايم٘مريؿ فمـ أٞمس )وم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن: ٓ أدري َمـ هق ( )يم٣ًمنفمٌد 

 (.2/20( )ضم٣مسمؿ  وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿايم٘مريؿ فمـ ضمًـ )جمٜمقل فمٌد 
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 (.20/ 2ايم٘مريؿ فمٛمف إضمقص )ضم٣مسمؿ فمٌد 

(  ايمراوي فمـ إؽمح٣مق اخلْمٚمل ايم٣ًمزمؼايم٘مريؿ فمٛمف ويمٝمد زمـ ص٣ميما وإؽمح٣مق اخلْمٚمل )ىمذزمف أزمق ضم٣مسمؿ وصمٔمٙمف احل٣مهمظ فمٌد 

 (.2/26)ضم٣مسمؿ

 (.275فمٌد ايم٘مريؿ َمقلم أيب زهغم )نمغم َمٔمروف وم٣ميمف احل٣مهمظ( )حتٖم٥م/

 رهم٣مفم٥م: هق ازمـ راؾمد اخلقٓين. قاهلل أزمفمٌد 

 .(5/617اهلل إؽمدي فمـ أيب ايمدرداء )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.44/313اهلل ايمٌْم٣مل )فم٣ًمىمر فمٌد 

 (.5/617اهلل ايمتٚمٝمٚمل وفمٛمف فمدي زمـ شم٣مزم٦م )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.5/612اهلل ايمثامرم أزمق ضمج٣مج فمـ ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وآيمف وؽمٙمؿ )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.98اهلل اجلرر فمـ ومت٣مدة )جمٜمقل()ذيؾفمٌد 

 (.0/490اهلل اجلزري فمٛمف فم٣ٌمد زمـ ىمثغم )دفم٣مء فمٌد 

 ( 7/66اهلل اجلزور )ضم٤مفمٌد 

 (.5/612اهلل اخلقٓين وايمد أيب إدريس اخلقٓين )يمف صح٥ٌم ( )ضم٣مسمؿ فمٌد 

  .فمٌد ايمرمحـ ايمروَملاهلل ايمروَمل: هق ازمـ فمٌد 

 (.5/618اهلل ايمزفمٖمراين فمـ أيب َمتقىمؾ )وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: ص٣ميما ( )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.5/612 اهلل ايمًدود فمـ ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وآيمف وؽمٙمؿ )ضم٣مسمؿفمٌد 

 (.5/612اهلل ايمناج )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.44/318اهلل ايمْمقيؾ )فم٣ًمىمر فمٌد 

 (.3/472( )يم٣ًمن 5/617اهلل ايمٗمرر فمـ أيب هريرة )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.99)روى فمٛمف مج٣مفم٥م()وهق ؾمٝمٔمل()ذيؾ -َمً٘م٣من–اهلل ايم٘مقدم فمٌد 

 (.011اهلل ايمٙمٗمٝمْمل فمـ فمٚمران زمـ َمٙمح٣من )يمٝمس زمٚمٔمروف وم٣ميمف ايمٌزار()ذيؾفمٌد 

 ( 475() ح 617اهلل اظمديٛمل فمـ فم٣مئُم٥م ) جمٜمقل ضم٣مل ( ) ضم٣مسمؿ د فمٌ

 (.3/477اهلل ايمٛم٣ٌميت )ٓ ئمرف وم٣ميمف ايمذهٌل ( )يم٣ًمن فمٌد 
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 (.5/617ززمغم )ضم٣مسمؿ ايماهلل ايمقراس ؽمٚمع فمٙمٝم٣مً وؿمٙمح٥م و فمٌد 

 (.5/617اهلل إَم٣مم َمًجد فمٚمرو فمـ فمٚمرو زمـ َمرة )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.5/017اظمٌمي )صدوق وم٣ميمف ازمـ أيب ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ ًالم أزمق ايمرداو فمٌد ايم اهلل زمـ فمٌد 

 (.3/654فمٌد اهلل زمـ إزم٣مض ايمتٚمٝمٚمل اإلزم٣م  رأس اخلقارج اإلزم٣موٝم٥م )يم٣ًمن

 ( .5/01اهلل زمـ أزم٣من إزدي ) ضم٣مسمؿ فمٌد 

 ( .3/654اهلل زمـ أزم٣من ايمثٗمٖمل ) ٓ ئمرف / وم٣ميمف ايمذاهٌل () يم٣ًمن فمٌد 

 (.552( )صف/495ايمٕم٣مهمٗمل أزمق حمٚمد ايمٗمرؿمٌل )تاهلل زمـ أزم٣من زمـ فمٝمًك زمـ حمٚمد فمٌد 

 ( .9/360() طمط 687اهلل زمـ أزم٣من زمـ ويمٝمد أزمق حمٚمد اظم٠مدب ) تفمٌد 

 ( .02/521اهلل وهق شمٗم٥م صمٙمٝمؾ ) ؽمغم فمٌد اهلل زمـ إزمراهٝمؿ إصٝمقم فم٣ممل إٞمديمس صمده: حمٚمد زمـ فمٌد 

 ( .٣5/6مسمؿ اهلل زمـ إزمراهٝمؿ إٞمِم٣مري فمـ ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ ) ضمفمٌد 

 ( .9/313اهلل زمـ إزمراهٝمؿ ايمٌٕمدادي أزمق حمٚمد ) جمٜمقل ضم٣مل ( ) طمط فمٌد 

 ( .3/654اهلل زمـ إزمراهٝمؿ ايمدَمُمٗمل فمـ يمٝم٧م زمخػم زم٣مؿمؾ ) يم٣ًمن فمٌد 

 ( .451اهلل زمـ إزمراهٝمؿ ايمًقد ) ٕ أفمرهمف / وم٣ميمف ايمذهٌل ( ) ؿم٤م /فمٌد 

 ( .76(/67اهلل زمـ إزمراهٝمؿ ايم٘مرطمل ) فم٣ًمىمر فمٌد 

 ( .440( ) ؽمٜمؿ /3/654 زمـ إزمراهٝمؿ اظم٠مدب ) ىمذزمف ايمدار ومْمٛمل () يم٣ًمن اهللفمٌد 

 (.354)صمر  (0004( )صمر 483ايمْمٙمٗمل أزمق حمٚمد اإلؽمؼمازم٣مذي )ت زمـ أمحد اهلل زمـ إزمراهٝمؿ فمٌد 

 ( .0اهلل زمـ إزمراهٝمؿ زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ َمٛمِمقر ايمٗمرر )ك/فمٌد 

 ( 9/318از ) شمٗم٥م شم٦ٌم وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ( ) طمط اهلل زمـ إزمراهٝمؿ زمـ أيقب زمـ َم٣مد أزمق حمٚمد ايمٌزفمٌد 

 ( 02/658()ؽمغم 9/301( )طمط 470اهلل زمـ إزمراهٝمؿ زمـ صمٔمٖمر زمـ زمٝم٣من أزمق ضمًكم ايمٌزاز ) وشمٗمف اخلْمٝم٤م ( ) ت فمٌد 

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمـ أهؾ احلٖمظ واظمٔمرهم٥م 371اهلل زمـ إزمراهٝمؿ زمـ ضمج٣مج ايمُ٘مت٣مَمل ايمًٌتل أزمق حمٚمد )ت ضمدودفمٌد 

 (.257وفمٙمؿ ايمتقضمٝمد وآفمتٗم٣مد( )صف/زم٣ميمٖمٗمف 

 ( .9/312اهلل زمـ إزمراهٝمؿ زمـ ضم٣ًمن أزمق حمٚمد ايمٖمالس ) جمٜمقل ضم٣مل ( ) طمط فمٌد 

 (.555اهلل زمـ إزمراهٝمؿ زمـ ضمًد ؾمٝمخ يمٙمْمػماين )إرؾم٣مد/فمٌد 
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 ( .9/301( ) طمط 492اهلل زمـ إزمراهٝمؿ زمـ ضمًـ أزمق وم٣مؽمؿ اظمٔمدل زمـ ؽم٣ٌمط ) صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ()تفمٌد 

( رَمل زمٌدفم٥م 448( أو )418اهلل زمـ إزمراهٝمؿ زمـ ؽمٙمٝمامن احلقسم٘مل أزمق ايمٝمٚمـ )أو أزمق ايمٝمامن( )ازمـ أيب ايممميػ )تفمٌد 

 (.704)يقٞمس

 ( .0162اهلل زمـ إزمراهٝمؿ زمـ ص٣ٌمح اظمٗمرئ ) ذىمر/فمٌد 

 ( .5/6ايمرمحـ َمقلم أم ضمٌٝم٥م ) ضم٣مسمؿ فمٌد اهلل زمـ إزمراهٝمؿ زمـ فمٌد 

 ( .9/315اظم٠مذن ) طمط  ايمرضمٝمؿفمٌد اهلل زمـ إزمراهٝمؿ زمـ فمٌد 

اهلل زمـ إزمراهٝمؿ ايمٗم٣م  أزمق حمٚمد ايمٗمرؿمٌل )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمٔمتٛمٝم٣ًم زمتٗمٝمٝمد ايمٔمٙمؿ وؽمامفمف َمـ فمٌد اهلل زمـ إزمراهٝمؿ زمـ فمٌد 

 (.247( )صف/798ايمُمٝمقخ، ؽمٚمع ايمٛم٣مس َمٛمف زمٔمض َم٣م رواه...( )ت

( ) طمط 417ـ أىمٖم٣مين اظمٔمدل ـ ) وشمٗم٥م اخلْمٝم٤م () تاهلل زمـ ضمًكم أزمق وم٣مؽمؿ إؽمدي ـ ازمفمٌد اهلل زمـ إزمراهٝمؿ زمـ فمٌد 

9/315. ) 

 ( .22/*67اهلل زمـ ؽمٝمام أزمق حمٚمد اظم٠مدب ) جمٜمقل ضم٣مل ( ) فم٣ًمىمر فمٌد اهلل زمـ إزمراهٝمؿ زمـ فمٌد 

 (.450اهلل زمـ إزمراهٝمؿ زمـ فمٌٝمد زمـ طم٣ميمد زمـ حمٚمد زمـ فمْمٝم٥م: )فمٙمامء فمٌد 

 (.255ُم٘مقال: هق ذو فمٛم٣مي٥م زم٣ميمٔمٙمؿ َمع طمغمه وهمّمٙمف( )صف/اهلل زمـ إزمراهٝمؿ زمـ فمقام إٞمديمز )وم٣مل ازمـ زمفمٌد 

 ( .0اهلل زمـ إزمراهٝمؿ زمـ ومتٝم٥ٌم إٞمِم٣مري أزمق حمٚمد ايم٘مقدم ) ومط /فمٌد 

 ( .3( ) وشمٗم٥م ايمدار ومْمٛمل ()ك /672اهلل زمـ إزمراهٝمؿ زمـ ىمثغم أزمق فم٣ٌمس ازمـ دورومل )تفمٌد 

 ( .0122/( ) ذىمر 428اهلل زمـ إزمراهٝمؿ زمـ َم٣ميمؽ أزمق حمٚمد اظمذىمر ) تفمٌد 

 (.435اهلل زمـ إزمراهٝمؿ زمـ َم٣ميمؽ إمخٝمٚمل: )فمٙمامء فمٌد 

 ( 67/27اهلل زمـ إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ أزمق فمقم ايمديٛمقري) جمٜمقل ضم٣مل ( ) فم٣ًمىمر فمٌد 

 ( .0153اهلل زمـ إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ ممؽ أزمق أمحد ) ذىمر /فمٌد 

 ( .٣9/301مؽمؿ ايمٗم٣م  ) صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ( ) طمط اهلل زمـ إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ متٝمؿ أزمق ومفمٌد 

 ( .9/313اهلل زمـ إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ ضمًـ إزدي ايميير ) جمٜمقل ضم٣مل ( ) طمط فمٌد 

اهلل أزمق حمٚمد إٞمديمز إصٝمقم ايمٗمرؿمٌل اظم٣ميم٘مل ) أشمٛمقا فمٙمٝمف ىمثغمًا، ووم٣مل ازمـ ضمٝم٣من: ىم٣من فمٌد اهلل زمـ إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ فمٌد 

ي٧م وَمٔمرهم٥م ايمرصم٣مل واإلسمٗم٣من يمٙمٛمٗمؾ وايمٌٌم يمٙمٛمٗمد واحلٖمظ يمألصقل.. همردًا ٓ ٞمٓمغم يمف.. وزمٙمٕمٛمل أٞمف وصمد دم دم ضمٖمظ احلد
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ىمت٤م ايمدارومْمٛمل: ضمدشمٛمل أزمق حمٚمد إصٝمقم ومل أر َمثٙمف، ووم٣مل احلٚمٝمدي: ىم٣من َمتٗمٛم٣ًم يمٙمٖمٗمف واحلدي٧م، ووم٣مل ؽمٔمد اخلغم: حمدث 

 (.640( )ايمديمٝمؾ/02/521( )ايمًغم496َمتٗمـ، ووم٣مل ايمذهٌل: احل٣مهمظ ايمث٦ٌم ايمٔمالَم٥م..( )ت

 ( .9/317() طمط 433اهلل زمـ إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ فمٚمرو أزمق حمٚمد ايمٌزار ) وشمٗم٥م اخلْمٝم٤م ()تفمٌد 

 ( .4/416) ؽم٣مومط( )يم٣ًمن  كاهلل زمـ إزمراهٝمؿ زمـ َم٘مرم ايمٗم٣م  أزمق حيٝمفمٌد 

 ( .9/312مج٣مفم٥م () طمط اهلل زمـ إزمراهٝمؿ زمـ هٝمثؿ زمـ أيب ايمزواد أزمق وم٣مؽمؿ ايمدٓل )روى فمٛمف فمٌد 

 ( .0137()ذىمر /435اهلل زمـ إزمراهٝمؿ زمـ واوا أزمق زم٘مر اظمديٛمل )تفمٌد 

 (.353اهلل زمـ إزمراهٝمؿ زمـ ئمٗمقب اجلرصم٣مين أزمق أمحد فمٛمف ايمدارومْمٛمل )صمر فمٌد 

ثٗم٥م اظمٟمَمقن، اهلل زمـ إزمراهٝمؿ زمـ يقؽمػ أزمق وم٣مؽمؿ اجلرصم٣مين أزمٛمدوين ) شمٗم٥م شم٦ٌم وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ووم٣مل ايمًٜمٚمل: ايمزاهد ايمفمٌد 

 ووم٣مل ايمًٚمٔم٣مين: ىم٣من إَم٣مَم٣ًم ضم٣مهمٓم٣ًم زاهدًا شمٗم٥م َمٟمَمقٞم٣ًم ورفم٣ًم َم٘مثرًا َمـ احلدي٧م، ووم٣مل ايمذهٌل: اإلَم٣مم احل٣مهمظ ايمٗمدوة ايمرزم٣مين..(

 (.646( )ايمديمٝمؾ/02/620( ) ؽمغم 67/28( ) فم٣ًمىمر 9/317( ) طمط 333( )صمر 428)ت 

 ( .00ٚمد زمـ أيب أؽم٣مَم٥م ـ يٟميت ـ وهق )شمٗم٥م ()ك/اهلل زمـ أيب أؽم٣مَم٥م أزمق أؽم٣مَم٥م اخلٙمٝمقم : هق ازمـ حمفمٌد 

 ( .4اهلل زمـ أيب إزمٝمض ) ك/فمٌد 

 (.3/688اهلل زمـ أيب ايمرنم٣ٌمء احلٛمٖمل )ٓ ئمرف وم٣ميمف ايمذهٌل( )يم٣ًمن فمٌد 

 (.5/55اهلل زمـ أيب ايمري٣من فمـ أم صمٛمدب )ضم٣مسمؿفمٌد 

 (7/38( )ضم٤م 5/036)ضم٣مسمؿ  تٔمديؾ وٓ صمرح()وم٣مل ازمـ طمزيٚم٥م: َم٣م فمرهمتف زم اهلل زمـ أيب ايمٗمٙمقص فمٛمف فمٚمران ايمٗمِمغمفمٌد 

 .(740)حتٖم٥م/

 ( .5/01اهلل زمـ أيب أَم٣مَم٥م أزمق رَمٙم٥م ) ضم٣مسمؿ فمٌد 

 ( 3/625( )يم٣ًمن 5/01اهلل ) ؤمٝمػ وم٣ميمف ايمدار ومْمٛمل () ضم٣مسمؿ فمٌد اهلل زمـ أيب أَمٝم٥م فمـ ضم٣مرث زمـ فمٌد 

 (.707اهلل زمـ أيب أٞم٥ًم )يقٞمسفمٌد 

 ( .9/363)جمٜمقل ضم٣مل ()طمط ( 06)ومط /فمٌد اهلل زمـ أيب زمدر ايمدوري 

 ( .3/627اهلل زمـ أيب زمردة زمـ أيب َمقؽمك إؾمٔمري ) يم٣ًمن فمٌد 

 ( .950اهلل زمـ أيب زم٘مر أزمق وم٣مؽمؿ ايمٌزار )خم٤م /فمٌد 

 (.467() ؽمٜمؿ/3/628وم٣ميمف ايمدار ومْمٛمل و وم٣مل أزمقزرفمف: يمٝمس زمًم( )يم٣ًمن  فمٌد اهلل زمـ أيب زم٘مر اظمٗمدَمل )َمؼموك
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 ( 950اهلل أزمق وم٣مؽمؿ ايمٌزاز ) خم٤م فمٌد اهلل زمـ أيب زم٘مر زمـ أيب فمٌد 

 ( .5/07اهلل زمـ أيب زم٘مر زمـ أٞمس زمـ َم٣ميمؽ )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 ( .5/08اهلل زمـ أيب أمحد اظمدين ) ضم٣مسمؿ فمٌد اهلل زمـ أيب زم٘مر زمـ فمٌد 

 (.673اهلل زمـ أيب زم٘مر زمـ ومٚمِم٥م )َمٌم فمٌد 

أمحد ايمْمػماين ايمدَمُمٗمل إىمقادم ) شمٗم٥م شم٦ٌم وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ووم٣مل ايم٘مت٣مين: شمٗم٥م، وىم٣من اهلل زمـ أيب زم٘مر زمـ حمٚمد زمـ ضمًكم أزمق فمٌد 

( 67/029()فم٣ًمىمر 9/363( ) طمط 07/012()ؽمغم 499يرَمك زم٣ميمتُمٝمع ووشمٗمف مت٣مم زمـ حمٚمد ونمغمه()ت

 (.634)ايمديمٝمؾ/

 ( .5/08ايمرمحـ ايمزهري )ضم٣مسمؿ فمٌد اهلل زمـ أيب زم٘مر زمـ َمٔمـ زمـ فمٌد 

 (.289ايمثٗمٖمل ايمٗم٣م  )َمٔمروف( )حتٖم٥م/ فمٌد اهلل زمـ أيب زم٘مرة

 (.0/449( )أصٌٜم٣من 943 زمـ أيب زم٘مره ايمثٗمٖمل )ذىمراهللفمٌد 

 (.03اهلل زمـ أيب صمٌغم : هق ازمـ صمٔمٖمر زمـ طم٣موم٣من )ومط /فمٌد 

 (.764( )جمٜمقل ضم٣مل( )يقٞمس069اهلل زمـ أيب صمٔمٖمر َمٌمي )تفمٌد 

 .)يم٣ًمن/       ( (4/464ٓ أفمرهمف( )ضم٣مسمؿ  :)وم٣مل ايمذهٌل اظمديٛمل اهلل زمـ أيب ضم٣مرثفمٌد 

 (.432اهلل زمـ أيب ضم٣مَمد ايمِمقاف: )فمٙمامء فمٌد 

 (.5/36درع )صح٣ميب( )ضم٣مسمؿ ٞمِم٣مري إفمٌد اهلل زمـ أيب ضمٌل إ

 (.5/36اهلل زمـ أيب ضمٌٝمف فمـ أيب أَم٣مَمف )جمٜمقل ضم٣مل ( )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.9/339ٞمِم٣مري )جمٜمقل ضم٣مل ( )طمط اهلل زمـ أيب ضمج٣مج زمـ أيب ضمٌٝم٤م أزمق حمٚمد إفمٌد 

 (.67/446( )فم٣ًمىمر 5/48( )ضم٣مسمؿ ٥مٙمٚمل )يمف صحٌؽمفمٌد اهلل زمـ أيب ضمدرد إ

 (.767اهلل زمـ أيب ضمذيٖم٥م ايمٔمدوي )يقٞمسفمٌد 

 (.5/45اهلل زمـ أيب ضمًكم ايمٗمرر )جمٜمقل ضم٣مل ( )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.5/35اهلل زمـ أيب طمٙمٝمؾ أزمق اجلٙمٝمؾ )جمٜمقل ضم٣مل()جمٜمقل ضم٣مل ()ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.5/38د أزمق زم٘مر ص٣مضم٤م اجلقايمٝمؼ )وشمٗمف ازمـ َمٔمكم ( )ضم٣مسمؿ اهلل زمـ أيب داوفمٌد 

 ( .67/33اهلل زمـ أيب ذر ايمًقد )فم٣ًمىمر فمٌد 
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 (.5/055اهلل زمـ أيب رائْم٥م )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.3/688اهلل زمـ أيب راؾمد )ٓ ئمرف وم٣ميمف ايمذهٌل( )يم٣ًمن فمٌد 

 (.5/54اهلل زمـ أيب راهمع فمـ أيب هريرة )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.3/688( )وم٣مل ازمـ يقٞمس: دم ضمديثف َمٛم٣مىمغم( )يم٣ًمن611ايمرضمٝمؿ )ت فمٌد ٥م اإلؽم٘مٛمدراين أزمق اهلل زمـ أيب رهم٣مفمفمٌد 

 (.5/55اهلل زمـ أيب رهمٝمؼ إزدي )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.341اهلل زمـ أيب رواد صمرصم٣مين )صمر فمٌد 

 (.3/689( )يم٣ًمن 94اهلل زمـ أيب روح إؽمقائل )تفمٌد 

 (.5/55( )ضم٣مسمؿ ق ضم٣مسمؿوم٣ميمف أزماهلل زمـ أيب روفمؿ أزمق ؽمػمة )يمف صح٥ٌم فمٌد 

( )وم٣مل ازمـ يقٞمس: ؤمٝمػ احلدي٧م روى َمٛم٣مىمغم، ووم٣مل 652)ت  وهق ازمـ فمٌد اظمٙمؽ زمـ حيٝمك اهلل زمـ أيب روَم٣من اظمٔم٣مهمريفمٌد 

 (.3/689احل٣مهمظ :وه٣مه ايمدارومْمٛمل ووم٣مل ايمذهٌل: ؤمٖمف نمغم واضمد( )يم٣ًمن 

 (.5/26اهلل زمـ أيب زيٛم٤م ايمٌ٘مري )ضم٣مسمؿفمٌد 

 (.5/26( )ضم٣مسمؿ3/696( )يم٣ًمن وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿاهلل زمـ أيب زيٛم٤م ؾم٣مَمل )جمٜمقل فمٌد 

 اهلل زمـ أيب هي ايمٔمًٗمالين: هق ازمـ حمٚمد زمـ أيب ايمني.فمٌد 

 ايمرمحـ، يٟميت.فمٌد اهلل زمـ أيب ؽمٔمد ايمقراق، هق ازمـ فمٚمرو زمـ فمٌد 

 .(717)حتٖم٥م/ (5/74()ضم٣مسمؿوم٣مل احل٣مهمظ: ٓ ئمرف ضم٣ميمفاهلل زمـ أيب ؽمٔمٝمد أزمق زيد اظمديٛمل) فمٌد 

 (.5/74()ضم٣مسمؿ  وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿاهلل زمـ أيب ؽمٔمٝمد ايمٌٌمي) جمٜمقل فمٌد 

 (.9/374اهلل زمـ أيب ؽمٔمٝمد ايمقراق أزمق زم٘مر) ىم٣من يٖمٜمؿ وحيٖمظ وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )طمطفمٌد 

 (.3/693)يم٣ًمن أيتاهلل زمـ أيب ؽمٔمٝمد) جمٜمقل (يمٔمٙمف ايمٌٌمي فمٌد 

 .د يـ طم٣ميمدأيب ؽمٖمٝم٣من: هق ازمـ زي٣م اهلل زمـفمٌد 

 (.5/78اهلل زمـ أيب ؽمٙمٝمط )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.964اهلل زمـ أيب ؽمٜمؾ أزمق وم٣مؽمؿ ايمٗم٣مرئ )خم٤م /فمٌد 

 (.3/416( )يم٣ًمن 5/84()ضم٣مسمؿ  وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿاهلل زمـ أيب ؾمديدة، )صمٜمقل فمٌد 

 (.460اهلل زمـ أيب ذيػ: )فمٙمامء فمٌد 
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 (.3/414اهلل زمـ أيب ؾمٗمٝمؼ، )جمٜمقل وم٣ميمف ايمذهٌل( )يم٣ًمن فمٌد 

 (.863ايمٕمٖم٣مر يٟميت )يقٞمسفمٌد راين اظمٌمي: هق ازمـ احلاهلل زمـ أيب ص٣ميما د فمٌ

 (.3/414( )يم٣ًمن 446)ت ايمزاهد اظمت٘مٙمؿ اهلل زمـ أيب ص٣ميما اظمذىمرفمٌد 

 (.734اهلل زمـ أيب ص٣ميما َمٌمي )يقٞمسفمٌد 

 (.5/88اهلل زمـ أيب رضيس )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 ( 86: ىم٣من ؾمٝمخ٣مً َمٕمٖمالً ) ذيؾ اهلل زمـ أيب ؿم٣ميم٤م إصٌحل ايمٗمرؿمٌل ) وم٣مل ازمـ همر  فمٌد 

 اهلل زمـ ؿم٣مهر.فمٌد اهلل زمـ أيب ؿم٣مهر أزمق ضمًكم ايمٌقؽمٛمجل: صقازمف: فمٌد 

 (.5/043( )ضم٣مسمؿ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿاهلل زمـ أيب فم٣مئُم٥م) حمٙمف ايمِمدق فمٌد 

 (.3/413اهلل زمـ أيب فم٣مَمر ايمٗمرر اظمدين ) وم٣مل ازمـ َمٔمكم: ينق احلدي٧م، وؤمٖمف أمحد( )يم٣ًمن فمٌد 

 (.3/400ايمرمحـ فمـ أزمٝمف )يم٣ًمن فمٌد اهلل زمـ أيب فمٌد 

 (.5/94)ضم٣مسمؿ ٣ٌ7/48مرك وايمْمٝم٣ميمز )ضم٤ماظماهلل ايمٌٛم٣مين أزمق ؾمٔمٝم٤م، روى فمٛمف ازمـ فمٌد اهلل زمـ أيب فمٌد 

 (.5/004( )ضم٣مسمؿ  وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿاهلل زمـ أيب فمثامن ايمٗمرر ) صدوق فمٌد 

 (.589يٛمٓمر )إرؾم٣مد/ -اهلل زمـ أيب فمروزم٥م ايم٘مقدمفمٌد 

 (.3/408اهلل زمـ أيب فمالج )يم٣ًمن فمٌد 

 اهلل: سمٗمدم همٝمٚمـ اؽمؿ أزمٝمف: أمحد زمـ حمٚمد اظمٔم٣مهمري.فمٌد اهلل زمـ أيب فمٚمر زمـ حمٚمد زمـ فمٌد 

 (.3/462)يم٣ًمن ) ؽمٚمع َم٣ميم٘م٣ًم وأسمك فمٛمف زمخػم زم٣مؿمؾ وم٣ميمف احل٣مهمظ(اهلل زمـ أيب نم٣ًمن اإلهمريٗملفمٌد 

 (.3/462( )يم٣ًمن 5/047( )ضم٣مسمؿ  وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿاهلل زمـ أيب همراس ) جمٜمقل فمٌد 

 (.3/467( )يم٣ًمن5/047اهلل زمـ أيب همّمؾ اظمديٛمل ) جمٜمقل وم٣ميمف ايمذهٌل، ووم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: ٓ ٞمٔمرهمف( )ضم٣مسمؿفمٌد 

 (.5/047( )ضم٣مسمؿ7/30اهلل زمـ أيب همْمٝمٚم٥م )ضم٤مفمٌد 

 (.5/42اهلل زمـ أيب ىمٌُم٥م إٞمامري )ضم٤مفمٌد 

 (.3/440( )يم٣ًمن  ًٝمٛملاحلاهلل زمـ أيب يم٣ٌمزم٥م )يمٝمس زم٣مظمٔمروف وم٣ميمف فمٌد 

 (ويمف ضمدي٧م، وم٣مل ايمٌخ٣مري: ٓ يِما، ووم٣مل ايمٔمٗمٝمقم: ٓ يت٣مزمع فمٙمٝمف، ووم٣مل ايمذهٌل: ٓ ئمرف) فمٌد اهلل زمـ أيب يمٝمعم فمـ فمقم

 (.5/616( )ضم٣مسمؿ 3/440)يم٣ًمن 
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 (.3/455( )يم٣ًمن 5/086( )ضم٣مسمؿ  وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿاهلل زمـ أيب حمرز فمـ أزمٝمف) جمٜمقل فمٌد 

 (.5/37()ضم٤م5/086حمؾ فمـ فمقم ر  اهلل فمٛمف )ضم٣مسمؿ اهلل زمـ أيب فمٌد 

هٌل: ٓ ي٘م٣مد ئمرف( ذَمـ نمغم رواي٥م ازمٛمف فمٛمف، ووم٣مل ايم ٣ًمين احلٚميص )وم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن: ئمتػم ضمديثفٕمفمٌد اهلل زمـ أيب َمريؿ ايم

 (.3/452( )يم٣ًمن 7/55)ضم٤م

 (.3/458اهلل زمـ أيب َمًٙمؿ احلراين) هق ازمـ ضمًكم ( )يم٣ًمنفمٌد 

 (.5/056ْمرف )ضم٣مسمؿاهلل زمـ أيب َمفمٌد 

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمـ أهؾ ايمٔمٙمؿ وايمدراي٥م وايمِمالح وايمرواي٥م( 380)ت  -ازمـ وم٣ٌمل –اهلل زمـ أيب َمْمرف أزمق حمٚمد فمٌد 

 (.241)صف/

 ( .5/084() ضم٣مسمؿ 44/669اهلل زمـ أيب َمقؽمك ايمتًؼمي) وم٣مل أزمق زرفم٥م: َمًتٗمٝمؿ احلدي٧م( )فم٣ًمىمرفمٌد 

 (.3/422دي: ٓ يِما ضمديثف ( )يم٣ًمن اهلل زمـ أيب ٞمُم٥ٌم )وم٣مل إزفمٌد 

 (.692( )نمرزم٣مء/675اهلل زمـ أيب ٞمٔمامن ايمٗم٣م  )َمـ أهؾ ايمٔمٙمؿ وهمّمؾ( )تفمٌد 

 (.44/437اهلل زمـ أيب ه٣مؾمؿ زمـ فمت٥ٌم زمـ رزمٝمٔم٥م ايمٗمرر )فم٣ًمىمر فمٌد 

 (.3/471اهلل زمـ أيب هٛمد) وم٣مل ايمٌخ٣مري: ضمديثف َمٛم٘مر ( )يم٣ًمن فمٌد 

 (.5/092سمؿ اهلل زمـ أيب هٝم٣مج فمـ أزمٝمف )ضم٣مفمٌد 

 (.698( )نمرزم٣مء/401اهلل زمـ أيب ويمٝمد أٞمديمز )تفمٌد 

 (.3/474اهلل زمـ أيب حيٝمك) ضمديثف َمٛم٘مر وم٣ميمف ايمٌخ٣مري ( )يم٣ًمن فمٌد 

 (.4/0573اهلل زمـ أيب ئمٗمقب ايم٘مرَم٣مين )فمٛمف مجع( )ضم٣ٌمن فمٌد 

 ( .914أزمق زم٘مر ايمٖم٣مرد ايمًٌتل ) وشمٗمف ايمٖم٣مرد () خم٤م /زمـ أمحد اهلل فمٌد 

 ( .5/5( ) ضم٣مسمؿ  وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿأزمق فمعم ايمٌٌمي ) صدوق زمـ أمحد اهلل فمٌد 

 ( .9/473أزمق حمٚمد ايمرزم٣مؿمل اظمروزي ) أشمٛمقا فمٙمٝمف () طمط زمـ أمحد اهلل فمٌد 

 ( 903أزمق حمٚمد ايمُمغم ٞمجُمغمي ) خم٤م زمـ أمحد اهلل فمٌد 

 ( .67/25ايم٣ٌميمز ) فم٣ًمىمر زمـ أمحد اهلل فمٌد 

 ( .3/657فمعم زمـ حمٚمد زمـ َمٜمروي٥م همذىمر طمػمًا َمقوقفم٣مً ) يم٣ًمن ايمدؾمٛم٘مل ضمدث فمٛمف زمـ أمحد اهلل فمٌد 
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 ( .67/23ايمدَمُمٗمل ) فم٣ًمىمر زمـ أمحد اهلل فمٌد 

 ( .67/25ايمززمغمي )فم٣ًمىمر زمـ أمحد اهلل فمٌد 

٣ٌَّمهل -اظم٣ميمٗمل أزمق حمٚمدزمـ أمحد اهلل فمٌد  فمٛمف ٕم٣مت وإؾمٔم٣مر( ٙم)وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من فم٣مظم٣ًم زم٣مٔداب وايم -أو ايمٌٛم٣مهل -ازمـ ٞمُّ

 (.260حمٚمد زمـ ؽمٙمٝمامن إدي٤م )صف/

 (.279فمٌد اهلل زمـ أمحد اظمٌمي )وم٣مل احل٣مهمظ: اظمٖمن ايمثٗم٥م( )حتٖم٥م/

( ) فم٣ًمىمر 3/621 () يم٣ًمن ايمٝمحِمٌل ايمدَمُمٗمل ـ أو احلٚميص ـ ) ٓ يت٣مزمع فمعم ضمديثف وم٣ميمف ايمٔمٗمٝمقمزمـ أمحد اهلل فمٌد 

67/26). 

 (.462)فمٙمامء زمـ إزمراهٝمؿ ايمتٚمٝمٚمل اظمٕمريب: زمـ أمحد اهلل فمٌد 

 ( .5/2( ) ضم٣مسمؿ 061زمـ إزمراهٝمؿ ايمدورومل ) شمٗم٥م وم٣ميمف ايمدار ومْمٛمل ووم٣مل ازمـ أيب ضم٣مسمؿ : صدوق ( ) ىمؼ /زمـ أمحد اهلل فمٌد 

 ( .9/498( ) طمط 362زمـ إزمراهٝمؿ زمـ ضمًـ أزمق حمٚمد ايمِمغمدم )صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ( ) تزمـ أمحد اهلل فمٌد 

 ( .2/494ق صمٔمٖمر ايمٖم٣مرد ) وشمٗم٥م إزهري ( ) طمط زمـ إزمراهٝمؿ زمـ ؾم٣مذان أزمزمـ أمحد اهلل فمٌد 

 ( .9/497( صحٝما ايمًامع) طمط 357زمـ إزمراهٝمؿ زمـ فمٝمًك أزمق وم٣مؽمؿ ايمٖم٣مرد ) تزمـ أمحد اهلل فمٌد 

( 04/054( ) ؽمغم 9/470( ) طمط 672ي )وشمٗم٥م ايمدار ومْمٛمل ( ) تٔمٌد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ ىمثغم أزمق فم٣ٌمس ايمزمـ أمحد اهلل فمٌد 

. 

( ) سم٘مٙمؿ همٝمف وم٣ميمف ازمـ وم٣مٞمع ووم٣مل ايمًٚمٔم٣مين: ومد 607زمـ إزمراهٝمؿ زمـ َم٣ميمؽ اظم٣مرؽمت٣مين أزمق فم٣ٌمس ايمييري ) ت زمـ أمحداهلل فمٌد 

 ( .3/320( ) يم٣ًمن 9/486( ) طمط 644سم٘مٙمٚمقا همٝمف( )ايمديمٝمؾ/

 ( .0120زمـ إزمراهٝمؿ زمـ ٞمٌم أزمق حمٚمد اظم٠مدب ) ذىمر /زمـ أمحد اهلل فمٌد 

 ( 939يمُم٣مَم٣ميت ) خم٤م زمـ أيب ضمًكم أزمق ضمًـ ازمـ أمحد اهلل فمٌد 

 (.430زمـ أيب ؽمٖمٝم٣من: )فمٙمامء زمـ أمحد اهلل فمٌد 

 ( .3/657زمـ أيب ص٣ميما ايمْمرؿمقد )ضمدشمٛم٣مفمٛمف حمٚمد زمـ َمٛمذر زم٣ميمٕمرائ٤م وم٣ميمف ازمـ ضم٣ٌمن ()يم٣ًمن زمـ أمحد اهلل فمٌد 

 ( .3/659زمـ أيب ـمٌٝم٥م احلج٣مم زمٌمي ـ يٛمٓمر ـ ) يم٣ًمن زمـ أمحد اهلل فمٌد 

 ( .9/472اضمؿ ) طمط زمـ أيب َمززمـ أمحد اهلل فمٌد 

 ( .06/246( ) ايمًغم 7( ) ك/679زمـ أيب َمنة أزمق حمٚمد اظم٘مل ) تزمـ أمحد اهلل فمٌد 
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 ( .05/048 ) ؽمغم ٔم٣ٌمدايمزمـ إؽمح٣مق أزمق حمٚمد ايمٌٕمدادي زمـ أمحد اهلل فمٌد 

 ( .0181( ) ذىمر /438زمـ إؽمح٣مق أزمق حمٚمد اخلٙمٝمقم ايمٖمٗمٝم٥م ) َمُمٜمقر ()تزمـ أمحد اهلل فمٌد 

 (.404زمـ إؽمح٣مق ايمٌٕمدادي: )فمٙمامء زمـ أمحد اهلل فمٌد 

 (.557زمـ إؽمح٣مق ايمدومٝمٗمل ايمتًؼمي )إرؾم٣مد/زمـ أمحد اهلل فمٌد 

 (.448( ) أشمٛمك فمٙمٝمف احل٣مىمؿ( )ٞمٝم٣ًمزمقر/415زمـ إؽمح٣مق ايمّمٌٔمل ايمٛمٝم٣ًمزمقري )تزمـ أمحد اهلل فمٌد 

ْمٝم٤م ووم٣مل ايمقراق: ىم٣من شمٗم٥م، ووم٣مل ازمـ زمـ إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ اظمٌمي أزمق حمٚمد اجلقهري ) شمٗم٥م وم٣ميمف اخلزمـ أمحد اهلل فمٌد 

 (.643( )ايمديمٝمؾ/9/488( )طمط 67/4( ) فم٣ًمىمر 648صمقزي: ىم٣من شمٗم٥م َمٟمَمقٞم٣ًم( ) ت

 ( .67/4اهلل ايمرَمقم ) فم٣ًمىمر فمٌد زمـ إؽمح٣مق زمـ زمـ أمحد اهلل فمٌد 

( ) ذىمر 02/680غم زمـ إؽمح٣مق زمـ َمقؽمك زمـ َمٜمران إصٌٜم٣مين وايمد أيب ٞمٔمٝمؿ ) صدوق وم٣ميمف ايمذهٌل () ؽمزمـ أمحد اهلل فمٌد 

/0123.) 

 ( .893) خم٤م / أزمق ؽمٜمؾ احلر زمـ أمحد زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ أمحد اهلل فمٌد 

زمـ أؽمٝمد إًصٌٜم٣مين )وم٣مل أزمق ايمُمٝمخ: ؾمٝمخ صمٙمٝمؾ ىمثغم احلدي٧م َمِمٛمػ، ووم٣مل أزمق ٞمٔمٝمؿ: ىمثغم احلدي٧م زمـ أمحد اهلل فمٌد 

( 401ايمرضم٣مل ص٣مضم٤م اظمًٛمد ايم٘مٌغم( ) تص٣مضم٤م نمرائ٤م وهمقائد صٛمػ اظمًٛمد، ووم٣مل ايمذهٌل: اإلَم٣مم اظمجقد 

 ( .984( ) ذىمر /4/509( )أصٌٜم٣من 9/481() طمط 03/302( )ؽمغم558)إرؾم٣مد/

 ( .908زمـ أؾم٘مٝم٤م أزمق حمٚمد اظمديٛمل ) ذىمر /زمـ أمحد اهلل فمٌد 

 (.284فمٌد اهلل زمـ أمحد زمـ أفمكم )وم٣مل احل٣مهمظ دم ؽمٛمد هذا همٝمف: إؽمٛم٣مده صحٝما( )حتٖم٥م/

 ( .3/653() يم٣ًمن 9/484هتٚمف ايمذهٌل ( ) طمط اـ أهمٙما ايمٌ٘مري ايمٗم٣م  ) زمزمـ أمحد اهلل فمٌد 

 (.572زمـ زمؼمي أزمق َمٜمدي فمٛمف هُم٣مم زمـ ؽمٔمٝمد زمـ همتحقن )صف/زمـ أمحد اهلل فمٌد 

 (.645زمـ زم٘مر فمٛمف ايمدارومْمٛمل )ايمديمٝمؾ/زمـ أمحد اهلل فمٌد 

 (.003زمـ هبٙمقل )َمٌم زمـ أمحد اهلل فمٌد 

أزمق وم٣مؽمؿ ايمٌزار ) وشمٗمف اخلْمٝم٤م ووم٣مل ايمٗمقاس: ايمُمٝمخ ايمِم٣ميما ايمثٗم٥م، ووم٣مل ازمـ صمقزي:  زمـ شم٣مزم٦م زمـ ؽمالمزمـ أمحد اهلل فمٌد 

 (.642( )ايمديمٝمؾ/9/487( ) طمط 469ىم٣من ص٣محل٣ًم شمٗم٥م، ووم٣مل ايمذهٌل: ىم٣من شمٗم٥م َمًٛم٣ًم( ) ت

 (.350زمـ صمرصم٣مين أزمق وم٣مؽمؿ )صمر زمـ أمحد اهلل فمٌد 
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 ( 9/492ا ٓ زمٟمس زمف وم٣ميمف ايمٔمتٝمٗمل ( ) طمط زمـ صمٔمٖمر ايمْمقيؾ أزمق حمٚمد ايمٗم٣مرئ ) ص٣ميمزمـ أمحد اهلل فمٌد 

 ( .9/490( ) طمط 66( ) صدوق وم٣ميمف احل٣مىمؿ ووشمٗم٥م اخلْمٝم٤م ( )س/479زمـ صمٔمٖمر زمـ زم٘مر ايمُمٝم٣ٌمين ) تزمـ أمحد اهلل فمٌد 

 ( .9/489( ) طمط 02/046زمـ صمٔمٖمر زمـ طمذي٣من أزمق حمٚمد ايمٌٕمدادي ) وشمٗم٥م اخلْمٝم٤م ونمغمه ( )ؽمغمزمـ أمحد اهلل فمٌد 

 ( 9/494زمـ صمٛم٣مح أزمق حمٚمد ايمٗم٣م  ) طمط أمحد زمـ اهلل فمٌد 

 ( .0175زمـ صمٛمد أزمق حمٚمد ) شمٗم٥م / وم٣ميمف أزمق ٞمٔمٝمؿ () ذىمر /زمـ أمحد اهلل فمٌد 

 ( 67/04زمـ ضم٣مرث ايمٔمذري ) فم٣ًمىمر زمـ أمحد اهلل فمٌد 

 ( 9/491زمـ ضم٣مَمد زمـ حمٚمقد أزمق حمٚمد ايمتٚمٝمٚمل ايمٌٕمدادي ) طمط زمـ أمحد اهلل فمٌد 

وم٣مل احل٣مهمظ: ىم٣من ىمٌغم اظمحؾ دم إدب: يم٘مٛمف أسمك )  ايمُم٣مفمر ايمٌٌمي ضمرب أزمق هٖم٣من ايمٛمٜمريٚمل أو اظمٜمزَملزمـ زمـ أمحد اهلل فمٌد 

 ( .4/414( ) يم٣ًمن 9/471( ) طمط  فمـ إصٚمٔمل زمخػم زم٣مؿمؾ

 ( .9/476زمـ ضمًـ اظمروزي ايمٌزار : اؽمؿ صمده ضمًكم ـ يٟميت ـ ) طمط زمـ أمحد اهلل فمٌد 

 ( 9/489( ) روى أضم٣مدي٧م َمًتٗمٝمٚمف ( ) طمط 450زمق وم٣مؽمؿ ايمٌٕمدادي ) تزمـ ضمًـ زمـ رصم٣مء أزمـ أمحد اهلل فمٌد 

 ( .67/04زمـ ضمًـ زمـ فمعم أزمق حمٚمد ايمٛمٝم٣ًمزمقري اخلٖم٣مف )روى فمٛمف مج٣مفم٥م ( )فم٣ًمىمر زمـ أمحد اهلل فمٌد 

 ( .9/476زمـ ضمًكم اظمروزي ايمٌزاز ) طمط زمـ أمحد اهلل فمٌد 

 ( .67/03ٔمدل ) فم٣ًمىمراحلٚمغمي ايم٘م٣مسم٤م اظمزمـ أمحد زمـ ضمًكم زمـ أمحد اهلل فمٌد 

 ( .67/07زمـ ضمٖمص زمـ َمٕمغمة ايمٗمرر اظمخزوَمل ) فم٣ًمىمر زمـ أمحد اهلل فمٌد 

 ( .02/396زمـ محقي٥م أزمق حمٚمد ايمنطمز ) وشمٗم٥م أزمق ذر () ؽمغم زمـ أمحد اهلل فمٌد 

 ( .67/09اظمٙمؽ إَمقي ) فم٣ًمىمر فمٌد زمـ طم٣ميمد زمـ زمـ أمحد اهلل فمٌد 

 ( .9/479د ايم٣ٌمرودي ) روى فمٛمف مج٣مفم٥م () طمط زمـ طمزيٚم٥م أزمق حمٚمزمـ أمحد اهلل فمٌد 

 (.559زمـ طمالد ايمٗمْم٣من ايمٌٌمي )جمٜمقل ضم٣مل( )إرؾم٣مد/زمـ أمحد اهلل فمٌد 

 (.210( ىم٣من ئمٗمد ايمقشم٣مئؼ وٓ يٟمطمذ فمٙمٝمٜم٣م أصمرًا )صف/334زمـ طمٙمػ اظمٔم٣مهمري أزمق حمٚمد ايمْمٙمٝمْمقم )تزمـ أمحد اهلل فمٌد 

 ( .67/61ايمدَمُمٗمل )روى فمٛمف مج٣مفم٥م ( ) فم٣ًمىمر زمـ ديزوي٥م أزمق فمٚمر اجلٌٝمقم زمـ أمحد اهلل فمٌد 

 ( .8/421زمـ ذىمقان ايمدَمُمٗمل ) ضم٤م زمـ أمحد اهلل فمٌد 

 ( 67/60( ) فم٣ًمىمر 3/655() يم٣ًمن02/665زمـ راؾمد ايمٓم٣مهري ) ٓ رء( ) ؽمغم زمـ أمحد اهلل فمٌد 



1161 
 

نمغم شمٗمف ووم٣مل َمًٙمٚم٥م: ىم٣من ؤمٝمٖم٣ًم زمـ رزمٝمٔم٥م زمـ ؽمٙمٝمامن ايمدَمُمٗمل أزمق حمٚمد ايمٌٕمدادي ) وم٣مل اخلْمٝم٤م : ىم٣من زمـ أمحد اهلل فمٌد 

 ( .647( )ايمديمٝمؾ/3/657() يم٣ًمن 67/64( ) فم٣ًمىمر 9/482يتٜمؿ زم٣ميم٘مذب، وضمط فمٙمٝمف ايمدارومْمٛمل ونمغمه( ) طمط 

 ( .5/2اظم٘مل ازمـ أيب َمٝمنة . ) وم٣مل ازمـ أيب ضم٣مسمؿ : حمٙمف ايمِمدق ( ) ضم٣مسمؿ  كزمـ زىمري٣م زمـ ضم٣مرث أزمق حيٝمزمـ أمحد اهلل فمٌد 

 ( .9/488ايمٔمْم٣مر ايمٌٕمدادي ) طمط  كـ زىمري٣م زمـ حيٝمزمزمـ أمحد اهلل فمٌد 

 ( .5/2زمـ زىمغم زمـ نمزوان احلٛمٖمل ) ضم٣مسمؿ زمـ أمحد اهلل فمٌد 

 ( .8/427زمـ زي٣مد ايمً٘مري ايمٌٕمدادي ) ضم٤م زمـ أمحد اهلل فمٌد 

 ( .67/41زمـ زي٣مد زمـ زهغم أزمق صمٔمٖمر اهلٚمداين ايمدَمٝمٚمل ) جمٜمقل ضم٣مل /ح أ ( ) فم٣ًمىمر زمـ أمحد اهلل فمٌد 

 .(2( ) ك/٥02/5م َمٟمَمقن( )ؽمغم () وم٣مل ؾمغمويف: شمٗم639زمـ ؽمٔمد )ؽمٔمٝمد (ايمٛمٝم٣ًمزمقري أزمق حمٚمد ايمٌزار ) تزمـ أمحد هلل افمٌد 

 ( .9/480( ) طمط 405زمـ ؽمٔمٝمد أزمق وم٣مؽمؿ اجلِم٣مص ) وشمٗم٥م اخلْمٝم٤م ( )تزمـ أمحد اهلل فمٌد 

زمـ زمُم٘مقال: ىم٣من ضم٣مهمٓم٣ًم يمٙمحدي٧م وفمٙمٙمف ( )وم٣مل ا366زمـ ؽمٔمٝمد زمـ يرزمقع اإلؾمٌٝمقم أزمق حمٚمد إٞمديمز )تزمـ أمحد اهلل فمٌد 

 (.233فم٣مرهم٣ًم زمٟمؽمامء ايمرصم٣مل وٞمٗمٙمتف، يٌٌم اظمٔمديمكم َمٛمٜمؿ واظمجرضمكم، و٣مزمْم٣مً ظم٣م ىمتٌف شمٗم٥م همٝمام رواه..( )صف/

 (.433( )جمٜمقل ضم٣مل( )ٞمٝم٣ًمزمقر/474زمـ ؽمٙمٚم٥م زمـ َمًٙمؿ أزمق وم٣مؽمؿ اظمٔم٣مذي ايمٛمٝم٣ًمزمقري )تزمـ أمحد اهلل فمٌد 

 ( .928ؽمٚمرومٛمدي أزمق حمٚمد ايمٌٕمدادي ) خم٤م /زمـ زمـ أمحد اهلل فمٌد 

 ( 928زمـ ؽمٚمرومٛمدي احل٣مهمظ ) خم٤م زمـ أمحد اهلل فمٌد 

 ( .924زمـ ؽمٜمؾ زمـ حمٚمد أزمق وم٣مؽمؿ ايمناج ) خم٤م /زمـ أمحد اهلل فمٌد 

( ) فم٣ًمىمر 4/496( ) أصٌٜم٣من929( ) ذىمر /9/474زمـ ؽمقادة أزمق ؿم٣ميم٤م ايمٌٕمدادي ) صدوق( ) طمط زمـ أمحد اهلل فمٌد 

67/40. ) 

 ( .5/2زمـ ؾمٌقي٥م اظمروزي اخلزافمل أـمٛمف ايمرزم٣مؿمل ـ يٟميت دم أطمر ايمٔم٣ٌمديم٥م ـ ) ضم٣مسمؿ زمـ أمحد اهلل فمٌد 

 ( .67/44زمـ ص٣ميما أزمق حمٚمد اظمري ايمٗمزاز )فم٣ًمىمر زمـ أمحد اهلل فمٌد 

 ( 9/491( ) جمٜمقل ضم٣مل ( ) طمط 471زمـ صديؼ زمـ حمٚمد أزمق حمٚمد اظمروزي ) تزمـ أمحد اهلل فمٌد 

: مل ي٘مـ َمروٝم٣ًم ووم٣مل ازمـ صمقزي: يروي فمـ أهؾ  ايمْم٣مئل أزمق وم٣مؽمؿ ) وم٣مل ضمًـ زمـ فمقمزمـ فم٣مَمر زمـ ؽمٙمٝمامن محد زمـ أاهلل فمٌد 

( )طمط 3/657( ) يم٣ًمن 449( )ؽمٜمؿ /، ووم٣مل احل٣مهمظ: ىمذابايمٌٝم٦م ٞمًخ٥م زم٣مؿمٙم٥م َمقوقفم٥م، واهتٚمف ايمذهٌل زم٣ميمقوع

 .(286)حتٖم٥م/ (448( )ايمديمٝمؾ/9/485



1161 
 

 ( .9/479ؾ ايمٔم٘مل ) طمط زمـ فم٣ٌمس أزمق همّمزمـ أمحد اهلل فمٌد 

 ( 260ايمرمحـ زمـ حمٚمد أزمق حمٚمد ايم٘مرَم٣مين ) وشمٗمف ايمٖم٣مرد ( ) خم٤م فمٌد زمـ زمـ أمحد اهلل فمٌد 

 ( .960ايمرمحـ زمـ حمٚمد أزمق حمٚمد ايم٘مرَم٣مين ) وشمٗمف ايمٖم٣مرد ( )خم٤م /فمٌد زمـ زمـ أمحد اهلل فمٌد 

 ( .0176ايمرضمٝمؿ زمـ روح ) ذىمر فمٌد زمـ زمـ أمحد اهلل فمٌد 

 (.03/88ايمًالم أزمق حمٚمد ايمٛمٝم٣ًمزمقري اخلٖم٣مف ) وشمٗمف ايمذهٌل () ؽمغم فمٌد زمـ زمـ أمحد اهلل فمٌد 

 ( .07/315اهلل أزمق زم٘مر اظمروزي اخلراؽم٣مين ايمٗمٖم٣مل ) ؽمغم فمٌد زمـ زمـ أمحد اهلل فمٌد 

 ( 890اهلل أزمق حمٚمد اظمِم٣مضمٖمل ) وشمٗمف ايمٖم٣مرد ( ) خم٤م فمٌد زمـ زمـ أمحد اهلل فمٌد 

 ( .9/493اهلل أزمق حمٚمد ايمقازن ايمٔمْم٣مر ) صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ( ) طمط فمٌد زمـ زمـ أمحد اهلل فمٌد 

 ( .67/65اهلل أيب احلقاري زمـ َمٝمٚمقن أزمق حمٚمد ) جمٜمقل ضم٣مل ( )فم٣ًمىمر فمٌد زمـ زمـ أمحد اهلل فمٌد 

 ( .9/498( ) طمط 348اهلل زمـ إزمراهٝمؿ أزمق حمٚمد اهل٣مؾمٚمل ) صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ()تفمٌد زمـ زمـ أمحد اهلل فمٌد 

( 9/498اهلل زمـ إزمراهٝمؿ أزمق حمٚمد زمـ محدي٥م إصٌٜم٣مين ) ؤمٖمف اخلْمٝم٤م واهتٚم٥م ايمذهٌل ( ) طمط فمٌد زمـ زمـ أمحد  اهللفمٌد 

 ( 3/653)يم٣ًمن 

 ( .67/42أزمق حمٚمد ايمٛمني ) فم٣ًمىمر زمـ أمحد اهلل فمٌد زمـ زمـ أمحد اهلل فمٌد 

 ( .9/493طمط اهلل زمـ ضمًـ أزمق حمٚمدايمتامر ) وشمٗم٥م اخلْمٝم٤م ( )فمٌد زمـ زمـ أمحد اهلل فمٌد 

 .اؽمؿ صمده فمٌد اهلل زمـ إزمراهٝمؿاهلل زمـ محدي٥م زمٕمدادي ) اهتٚمف ايمذهٌل ( سمٗمدم فمٌد زمـ زمـ أمحد اهلل فمٌد 

 ( .9/447( ) طمط 679( )نمرزم٣مء/698اهلل زمـ زيد أزمق وم٣مؽمؿ ايمٛمخ٣مس)ت فمٌد زمـ زمـ أمحد اهلل فمٌد 

 (.432)ٞمٝم٣ًمزمقر/اهلل زمـ حمٚمد أزمق زممم اظمزين فمٌد زمـ زمـ أمحد اهلل فمٌد 

 ( .67/49اهلل زمـ ي٣مس أزمق حمٚمد اظم٠مذن ) فم٣ًمىمر فمٌد زمـ زمـ أمحد اهلل فمٌد 

 (.212( ىم٣من ومٙمٝمؾ ايمٔمٙمؿ...)صف/338)ت -ازمـ َم٘مقى -اظمٙمؽ زمـ هُم٣مم ايمٗمرؿمٌل أزمق حمٚمدفمٌد زمـ زمـ أمحد اهلل فمٌد 

 ( .3/659ك ( )يم٣ًمن ايمًٛمل : يمٝمس زمذا ازمـ زمـ فمٌٝمد اهلل زمـ ؾمٛم٥ٌم ايمديٛمقري ) وم٣ملزمـ أمحد اهلل فمٌد 

 ( .9/486( ) وشمٗم٥م اخلْمٝم٤م ( ) طمط 468ي ) تٔمٌد زمـ فمت٣مب زمـ حمٚمد أزمق حمٚمد ايمزمـ أمحد اهلل فمٌد 

)وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من ديٛم٣ًم سمٗمٝم٣مً شمٗم٥م دم روايتف ورفم٣ًم  -ازمـ ومُم٣مري -زمـ فمثامن إٞمديمز أزمق حمٚمد ايمْمٙمٝمْمقمزمـ أمحد اهلل فمٌد 

 (.580( )صف/307ومٙمٝمؾ ايمتِمٛمع( )ت
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 ( 9/497زمـ فمثامن زمـ طمٙمػ ايمٔم٘مػمي ازمـ زمٛم٦م ؾمٝم٣ٌمن ) طمط زمـ أمحد اهلل ٌد فم

 (.9/484زمـ فمقم أزمق زم٘مر اظمروزي ) طمط زمـ أمحد اهلل فمٌد 

 ( 959زمـ فمقم أزمق همّمؾ ايم٘مرَم٣مين ) خم٤م زمـ أمحد اهلل فمٌد 

 ( 9/495( ) طمط 67/47 ()فم٣ًمىمر491زمـ فمقم زمـ أيب ؿم٣ميم٤م أزمق وم٣مؽمؿ ايمٌٕمدادي ) وشمٗمف اخلْمٝم٤م ( )ت زمـ أمحد  اهللفمٌد 

 (.64/49زمـ فمقم زمـ ص٣مزمر أزمق وم٣مؽمؿ ايمًٙمٚمل )فم٣ًمىمرزمـ أمحد اهلل فمٌد 

 ( 9/491زمـ فمقم زمـ ؿم٣ٌمؿم٣ٌم اظمٌمي أزمق حمٚمد ) ؽمغم زمـ أمحد اهلل فمٌد 

 ( .9/486زمـ فمامر أزمق حمٚمد ايمٗمْم٣من ) طمط زمـ أمحد اهلل فمٌد 

 ( 9/497زمـ فمٚمر أزمق حمٚمد اجلقهري ايمٔمْمًم ) وشمٗمف ايمتقزي ( ) طمط زمـ أمحد اهلل فمٌد 

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمـ أهؾ ايمٔمٙمؿ واظمٔمرهم٥م 536)ت -ايمقصٝمدي -زمـ فمٚمر ايمٗمٝمز أزمق حمٚمد اظم٣ميمٗملزمـ أمحد اهلل فمٌد 

 (.251وايمٖمٜمؿ..( )صف/

 ( 67/30زمـ فمٚمر زمـ أيب أؾمٔم٧م أزمق حمٚمد ايمًٚمرومٛمدي ) فم٣ًمىمر زمـ أمحد اهلل فمٌد 

 ( 67/36()فم٣ًمىمر 303ايمٔمٛمز ايمداراين ) شمٗم٥م َمٟمَمقن ( )ت زمـ أمحد زمـ فمٚمر زمـ أمحد اهلل فمٌد 

 ( .9/482( ) طمط 465زمـ فمٝمًك أزمق فمٝمًك ايمٌْم٣ميٛمل ) تزمـ أمحد اهلل فمٌد 

 ( 9/477( ) وشمٗم٥م اخلْمٝم٤م ( ) طمط 410زمـ فمٝمًك زمـ مح٣مد أزمق حمٚمد اظمٗمرئ ايمٖمًْم٣مؿمل ) تزمـ أمحد اهلل فمٌد 

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمـ أهؾ ايمٛم٣ٌمه٥م واجلاليم٥م 315زمـ نم٣ميم٤م زمـ زيدون اظمخزوَمل أزمق زم٘مر ايمٗمرؿمٌل )تزمـ أمحد اهلل فمٌد 

 (.573واظمٔمرهم٥م زم٣ميمٙمٕم٥م وإدب( )صف/

 (.86زمـ همّمؾ زمـ حمٚمد ايمٌخ٣مري أزمق حمٚمد ايمٖمٗمٝمف ؾمٝمخ يمٙمٌٝمٜمٗمل )إحت٣مف/زمـ أمحد اهلل فمٌد 

 ( .0127( ) ذىمر 471ايمت٣مصمر ) تزمـ وم٣مدوي٥م أزمق حمٚمد زمـ أمحد اهلل فمٌد 

 (.447( )ت9/488زمـ وم٣مؽمؿ أزمق وم٣مؽمؿ ايمٌزاز ازمـ ىمقدم ) طمط زمـ أمحد اهلل فمٌد 

 ( .0159زمـ وم٣مؽمؿ ايمِمٕم٣مر أزمق زم٘مر اظمٔمدل ) ذىمر زمـ أمحد اهلل فمٌد 

 ( .د3/657زمـ وم٣مؽمؿ ايمٛمٜم٣موٞمدي ) وم٣مل احل٣مىمؿ : يمٝمس زمثٗم٥م ( ) يم٣ًمن زمـ أمحد اهلل فمٌد 

زمـ ومٛمد ايمٙمٕمقي أزمق حمٚمد ايمٗمرؿمٌل )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: َمـ أهؾ ايمػمافم٥م واظمٔمرهم٥م وايمٛمٖم٣مذ دم ايمٖمٗمف واحلدي٧م زمـ أمحد اهلل فمٌد 

 (.525( )صف/311وآهمتت٣من دم رضوب ايمٔمٙمؿ وايمتحٗمٝمؼ...( )ت
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 ( .9/496وشمٗمف اخلْمٝم٤م ( ) طمط  :زمـ َم٣م هٌزد أزمق حمٚمد إصٌٜم٣مين ايمٓمريػ )وم٣مل ايمػموم٣مينزمـ أمحد اهلل فمٌد 

( ضمدث فمٛمف ايمِم٣مضم٣ٌمن أزمق إؽمح٣مق وأزمقصمٔمٖمر 493زمـ َم٣ميمؽ ايمنومًْمل أزمق حمٚمد إٞمديمز )تزمـ أمحد  اهللفمٌد 

 (.554)صف/

 ( 9/493()طمط 482زمـ َم٣ميمؽ زمـ ضم٣مرث أزمق حمٚمد ايمٌٝمع ) وشمٗمف ازمـ أيب ايمٖمقارس ( ) ت زمـ أمحد اهلل فمٌد 

 ( .9/489زمـ َم٣ٌمرك اهلٚمداين ) طمط زمـ أمحد اهلل فمٌد 

 ( 907زمـ حمٚمد أزمق حمٚمد ايمناصمل ) خم٤م زمـ أمحد اهلل فمٌد 

 (.430زمـ حمٚمد اإلزمريًٚمل أزمق حمٚمد ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ٞمٝم٣ًمزمقر/زمـ أمحد اهلل فمٌد 

 ( .3/655زمـ حمٚمد ايمتٚمٝمٚمل ايمٕم٣ٌمنمل )جمٜمقل وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ( ) يم٣ًمن زمـ أمحد اهلل فمٌد 

 ( .9/492زمـ حمٚمد اجلقايمٝمٗمل إصٌٜم٣مين ) طمط زمـ أمحد اهلل فمٌد 

 (.349اهلل اجلرصم٣مين )صمر فمٌد زمـ حمٚمد ايمناج أزمق أمحد زمـ اهلل فمٌد 

 ( .9/496زمـ أيب ؿم٣ميم٤م )طمط زمـ أمحد زمـ حمٚمد ايمُم٣مهد أزمق فم٣ٌمس اهلل فمٌد 

 ( .9/492زمـ حمٚمد ايمِمٖم٣مر ) طمط زمـ أمحد اهلل فمٌد 

 ( .05/77( ) ؽمغم 463زمـ حمٚمد اظمٖمٙمس أزمق ضمًـ ايمٌٕمدادي ايمٓم٣مهري )تزمـ أمحد اهلل فمٌد 

 ( .67/32( ) فم٣ًمىمر 3/655زمـ حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ ايمٖم٣ٌمين ايمتٚمٝمٚمل ) جمٜمقل وم٣ميمف اخلْمٝم٤م () يم٣ًمن زمـ أمحد اهلل فمٌد 

 ( .9/489زمـ حمٚمد زمـ أيب ايمثٙم٨م أزمق ضمًـ ) طمط زمـ أمحد اهلل فمٌد 

 ( 907أزمق حمٚمد احل٣مىمؿ ) خم٤م زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ أمحد اهلل فمٌد 

 (.434أزمق حمٚمد احلغمي ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ٞمٝم٣ًمزمقر/احلرر زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ أمحد اهلل فمٌد 

 ( .0125زمـ حمٚمد زمـ أيقب أزمق حمٚمد ايمِم٣محل٣مين ) ذىمر /زمـ أمحد اهلل فمٌد 

 ( .9/470ايمرمحـ اظمروزي ) صدوق ()طمط فمٌد زمـ حمٚمد زمـ شم٣مزم٦م أزمق زمـ أمحد اهلل فمٌد 

 ( .07/645هٌل ( ) ؽمغم زمـ حمٚمد زمـ صمقيم٥م أزمق حمٚمد إهبري إصٌٜم٣مين ) وشمٗم٥م ايمذزمـ أمحد اهلل فمٌد 

 ( .970زمـ حمٚمد زمـ ضمٌٝم٤م أزمق حمٚمد ايمداَمٕم٣مين ) خم٤م /زمـ أمحد اهلل فمٌد 

 ( 962زمـ حمٚمد زمـ زىمري٣م أزمق زممم ايمُمٝم٣ٌمين اجلقزدم ) خم٤م زمـ أمحد اهلل فمٌد 

 ( .67/39زمـ حمٚمد زمـ ؽمختقي٥م ايمِمقري ) فم٣ًمىمر زمـ أمحد اهلل فمٌد 
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 ( .0119ايمتٚمٝمٚمل ) ذىمر زمـ حمٚمد زمـ ؽمٜمؾ زمـ أمحد اهلل فمٌد 

 ( .3/655زمـ حمٚمد زمـ ؿمٙمح٥م أزمق زم٘مر ايمٌٕمدادي اظمٗمرئ ) وه٣مه ازمـ ٞمج٣مر ()يم٣ًمن زمـ أمحد اهلل فمٌد 

 ( .9/492زمـ حمٚمد زمـ ؿمٝم٤م أزمق همرج إٞمامؿمل ) طمط زمـ أمحد اهلل فمٌد 

ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمـ أهؾ إدب )وم٣مل  -ايمٌزيمٝم٣مين -ايمرمحـ اجلذاَمل أزمق حمٚمد اإلؾمٌٝمقمفمٌد زمـ حمٚمد زمـ زمـ أمحد اهلل فمٌد 

 (.213( )صف/335وايمُمٔمر َمتٖمٛمٛم٣ًم دم ايمٔمٙمؿ وىم٣من شمٗم٥م صدووم٣ًم( )ت

 (.348ايم٘مريؿ أزمق وم٣مؽمؿ ايمقزان )صمر فمٌد زمـ حمٚمد زمـ زمـ أمحد اهلل فمٌد 

 ( .9/492اهلل أزمق ضمًكم اظمٗمرئ إصٌٜم٣مين ) وشمٗم٥م ايمٔمتٝمٗمل ( ) طمط فمٌد زمـ حمٚمد زمـ زمـ أمحد اهلل فمٌد 

 ( 0420اهلل أزمق ذر اهلروي احل٣مهمظ ) خم٤م فمٌد زمـ حمٚمد زمـ زمـ أمحد اهلل فمٌد 

 ( .67/34اهلل أزمق حمٚمد ايمًٙمٚمل ايمِمٌغ ) فم٣ًمىمرفمٌد زمـ حمٚمد زمـ زمـ أمحد اهلل فمٌد 

 ( .890اهلل أزمق حمٚمد اظمِم٣مضمٖمل ) وشمٗم٥م ايمٖم٣مرد ( ) خم٤م /فمٌد زمـ حمٚمد زمـ زمـ أمحد اهلل فمٌد 

 (.280هلل إٞمِم٣مري )وم٣مل احل٣مهمظ: أضمد ايمّمٔمٖم٣مء( )حتٖم٥م/فمٌد اهلل زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمٌد ا

اهلل اظمٔم٣مهمري أزمقزم٘مر ايمْمٙمٚمٛم٘مل )أطمذ ايمٛم٣مس فمٛمف وضمدث فمٛمف أزمق ضمًـ اإليمٌغمي ونمغمه( فمٌد زمـ حمٚمد زمـ زمـ أمحد اهلل فمٌد 

 (.594)صف/

 (.485زمقر/اهلل زمـ زم٣ميمقيف أزمق حمٚمد ايم٣ٌميمقي ايمٛمٝم٣ًمزمقري صقدم )ٞمٝم٣ًمفمٌد زمـ حمٚمد زمـ زمـ أمحد اهلل فمٌد 

 ( .959زمـ حمٚمد زمـ فمعم أزمق همّمؾ ايم٘مرَم٣مين ) خم٤م /زمـ أمحد اهلل فمٌد 

 ( .916زمـ حمٚمد زمـ فمعم فمٝمًك أزمق حمٚمد اخلزافمل ) خم٤م زمـ أمحد اهلل فمٌد 

 (.431زمـ حمٚمد زمـ فمٚمر أزمق وم٣مؽمؿ ايمٛمٝم٣ًمزمقري)جمٜمقل ضم٣مل( )ٞمٝم٣ًمزمقر/زمـ أمحد اهلل فمٌد 

 (.448ٞم٣مهمع أزمق وم٣مؽمؿ )فمٙمامء زمـ حمٚمد زمـ فمٚمرو زمـ زمـ أمحد اهلل فمٌد 

 ( 916زمـ حمٚمد زمـ فمٝمًك أزمق حمٚمد اخلزافمل ) خم٤م زمـ أمحد اهلل فمٌد 

 ( .9/489( ) طمط 67/33زمـ حمٚمد زمـ وم٣ٌمن أزمق وم٣مؽمؿ ايمٌٕمدادي ) جمٜمقل ضم٣مل ( ) فم٣ًمىمر زمـ أمحد اهلل فمٌد 

 (.355ٜمقل ضم٣مل( )صمر )جم -أزمق حمٚمد ايمِم٣مزمقين اجلرصم٣مين  -زمـ حمٚمد زمـ َمقؽمك ايمزاهد زمـ أمحد اهلل فمٌد 

 (.433زمـ حمٚمد زمـ ٞم٣مصا زمـ َمٖمن ايمُم٣مهمٔمل: )فمٙمامء زمـ أمحد اهلل فمٌد 

 ( .0108زمـ حمٚمد زمـ ٞمي ) ذىمر زمـ أمحد اهلل فمٌد 
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 ( .67/38احليَمل ايمٌتٙمٜمل ) فم٣ًمىمر  كزمـ حمٚمد زمـ حيٝمزمـ أمحد اهلل فمٌد 

 ( .02/306( ) ؽمغم 9/493ىمثغمًا () طمط  زمـ حمٚمد زمـ ئمٗمقب ايمُم٣مهمٔمل ايمٛمًقي ) اشمٛمقا فمٙمٝمفزمـ أمحد اهلل فمٌد 

 ( .0191زمـ حمٚمقد أزمق حمٚمد اظمٔمدل ) ذىمر /زمـ أمحد اهلل فمٌد 

 (.3/658( )سم٣ميمػ( )يم٣ًمن409فمٌد اهلل زمـ أمحد زمـ حمٚمقد ايمٌٙمخل أزمق ايمٗم٣مؽمؿ ايم٘مٔمٌل اظمٔمتزرم )ت

 (.67/39ايمِمٚمد أزمق اظمٔم٣مرم ) جمٜمقل ضم٣مل () فم٣ًمىمر فمٌد زمـ َمروان زمـ زمـ أمحد اهلل فمٌد 

 ( .9زمـ َمًتقرد ) ومط /زمـ أمحد اهلل فمٌد 

 ( .0135زمـ َمًٔمقد أزمق زم٘مر اظمٗمرئ ) ذىمر زمـ أمحد اهلل فمٌد 

 ( .9/481( ) طمط 401زمـ َمًٙمٚم٥م أزمق حمٚمد ايمٖمزاري ) وشمٗم٥م اخلْمٝم٤م ()تزمـ أمحد اهلل فمٌد 

 ( .8/428زمـ َمًقر إؾمجٔمل ) ضم٤م زمـ أمحد اهلل فمٌد 

 ( .0173ؽمٔمٝمد ) ذىمرزمـ ممُم٣مذ أزمق زمـ أمحد اهلل فمٌد 

 ( .67/51زمـ َمٛمٝم٤م دَمُمٗمل ) فم٣ًمىمر زمـ أمحد اهلل فمٌد 

 (.336)جمٜمقل ضم٣مل( )صمر سمٗمدم اؽمؿ صمده: حمٚمد زمـ َمقؽمكزمـ َمقؽمك ايمزهد أزمق حمٚمد ايمِم٣مزمقين اجلرصم٣مين زمـ أمحد اهلل فمٌد 

ضمد احلٖم٣مظ آشم٣ٌمت وم٣ميمف ( ) أ412اجلقايمٝمٗمل ـ )ت -ان فمٌد زمـ َمقؽمك زمـ زي٣مد أزمق حمٚمد إهقازي ـ زمـ أمحد اهلل فمٌد 

اخلْمٝم٤م ووم٣مل ازمـ فم٣ًمىمر : أضمد احلٖم٣مظ اظمجقديـ اظم٘مثريـ ، ووم٣مل ايمذهٌل :اإلَم٣مم احل٣مهمظ احلج٥م ايمٔمالَم٥م وىم٣من َمـ أئٚم٥م هذا 

ان نمٙمط ووهؿ يًغم وهق صدوق ووم٣مل أزمق فمقم احل٣مهمظ: ىم٣من حيٖمظ َم٣مئ٥م أيمػ ضمدي٧م، َم٣م رأي٦م دم ٔمٌدايمُمٟمن ...و وم٣مل : يم

() 67/50()فم٣ًمىمر 8( )ك/03/028ووم٣مل ايمذهٌل: احلج٥م احل٣مهمظ ايمٔمالَم٥م َمـ أئٚم٥م هذا ايمُمٟمن( )ؽمغم  اظمُم٣ميخ أضمٖمظ َمٛمف،

 (.526( )إرؾم٣مد/4/0360()ضم٣ٌمن9/478طمط 

 ( 894زمـ ٞمٌم زمـ ؾمٜم٣مب أزمق حمٚمد ايمٔم٣ممل ايمٔم٣مزمد ) خم٤م زمـ أمحد اهلل فمٌد 

 ( .67/20زمـ ه٣مرون ايمدَمُمٗمل ) فم٣ًمىمر زمـ أمحد اهلل فمٌد 

 ( .67/26زمـ هٝمثؿ أزمق فم٣ٌمس ايمٌٙمخل ) فم٣ًمىمر  زمـ أمحداهلل فمٌد 

 ( .9/489زمـ واوا أزمق ضمًـ ايمِم٣مدم ) طمط زمـ أمحد اهلل فمٌد 

 ( .9/484زمـ وه٣ٌمن ايمُمْمقي ) طمط زمـ أمحد اهلل فمٌد 

 ( .9/483( )طمط 67/59زمـ وهٝم٤م أو وه٤م أزمق فم٣ٌمس ايمدَمُمٗمل ) روى فمٛمف مجع () فم٣ًمىمر زمـ أمحد اهلل فمٌد 
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 ( .920( ) ذىمر 679يزيد أزمق حمٚمد ا يمُمٝم٣ٌمين )تزمـ زمـ أمحد اهلل فمٌد 

( 05/94( ) شمٗم٥م ضم٣مهمظ وم٣ميمف ص٣ميما صمزرة ( ) ؽمغم405زمـ يقؽمػ زمـ حمٚمد أزمق حمٚمد اهل٣مؾمٚمل اهلٚمداين ) تزمـ أمحد اهلل فمٌد 

. 

 ( .9/480زمـ يقٞمس ايمٌزار ) طمط زمـ أمحد اهلل فمٌد 

 ( .3/659()يم٣ًمن 9/483حمٚمقد ايمٌٙمخل أزمق وم٣مؽمؿ ايم٘مجل )ه٣ميمؽ()طمط زمـ أمحد اهلل فمٌد 

 ( .5/20( ) ضم٤م 5/7اهلل زمـ أضمقص ايمٔمٌُمٚمل ) يراصمع ( ) ضم٣مسمؿ فمٌد 

 ( .3/620( ) يم٣ًمن  وم٣ميمف احل٣مهمظ اهلل زمـ إدريس ايمٌخ٣مري ) جمٜمقلفمٌد 

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمـ أهؾ إداء وايمّمٌط..( 505اهلل زمـ إدريس اظمٗمرئ أزمق حمٚمد ايمنومًْمل )تفمٌد 

 (.236)صف/

 ( .5/9زمـ إدريس ايمٛمرد أزمق حمٚمد ) ضم٣مسمؿ  اهللفمٌد 

 (.0006( )صمر 426اهلل زمـ إدريس زمـ ؽمٙمٝمامن أزمق حمٚمد اإلؽمؼمازم٣مذي )ت فمٌد 

 ( .4/419اهلل زمـ إدريس فمـ وه٤م زمـ َمٛم٥ٌم ) يم٣ًمنفمٌد 

 اهلل زمـ آدم: صقازمف فمٌٝمد: يٟميت.فمٌد 

 .(282)حتٖم٥م/( 3/620() يم٣ًمن  ٓضمتج٣مج زمف زمح٣مل، ووم٣مل احل٣مهمظ: ٓ جيقز ااهلل زمـ أذٞمٝم٥م ) َمؼموك وم٣ميمف ايمدار ومْمٛملفمٌد 

 (.703()يقٞمس3/626( ) وم٣مل ازمـ يقٞمس : سمٔمرف وسمٛم٘مر ( ) يم٣ًمن 457اهلل زمـ أزهر زمـ ؽمٜمٝمؾ أزمق حمٚمد اظمٌمي )تفمٌد 

 ( .3/626اهلل زمـ أزور )ؤمٖم٥م آزدي ()يم٣ًمن فمٌد 

 ( .5/01)ضم٣مسمؿ اهلل زمـ أؽم٣مَم٥م أزمق أؽم٣مَم٥م ايم٘مٙمٌل )وم٣مل ازمـ أيب ضم٣مسمؿ : شمٗم٥م صدوق (فمٌد 

 ( .5/55اهلل زمـ أؽم٣مَم٥م زمـ َم٣ميمؽ أزمق ايمٔممماء ايمدارَمل )ضم٤م فمٌد 

 (.03اهلل زمـ إؽمح٣مق أزمق حمٚمد ايمدوري )ك /فمٌد 

 ( .0107اهلل زمـ إؽمح٣مق ايمٌزار ) ذىمر فمٌد 

 ( .3/624( ) واه وم٣ميمف ايمذهٌل ()يم٣ًمن 650اهلل زمـ إؽمح٣مق ايم٘مرَم٣مين )تفمٌد 

 (.287احل٣مهمظ( )حتٖم٥م/فمٌد اهلل زمـ إؽمح٣مق اظمدائٛمل )وشمٗمف 

 ( .02/409( ) َمٔمروف ()ؽمغم 490اهلل زمـ إؽمح٣مق اظمٕمريب أزمق حمٚمد ايمٗمغمواين )تفمٌد 
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 ( .3/626اهلل زمـ إؽمح٣مق اهل٣مؾمٚمل )صمّٜمٙم٥م احل٣مهمظ ( ) يم٣ًمن فمٌد 

 (.705( فمٛمف ازمـ يقٞمس )يقٞمس414اهلل زمـ إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ أزمق حمٚمد ازمـ ؽمحٗمقن َمٌمي )تفمٌد 

 ( .0158زمـ إزمراهٝمؿ أزمق حمٚمد إفمرج اخلٝم٣مط ) ذىمر اهلل زمـ إؽمح٣مق فمٌد 

 (.523اهلل زمـ إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ ايمِمٖمري احلٙمٌل )إرؾم٣مد/فمٌد 

 ( .3/624اهلل زمـ إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ زمـ أيب ئمقم أزمق حمٚمد ايمًٛمج٣مري ) جمٜمقل ()يم٣ًمن فمٌد 

َمٟمَمقن وم٣ميمف ايمدار ومْمٛمل ووشمٗم٥م اخلْمٝم٤م ( ) طمط ( ) شمٗم٥م 400اهلل زمـ إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ زمـ مح٣مد أزمق حمٚمد إٞمامؿمل ) تفمٌد 

 ( .03/347()ؽمغم 465( ) ؽمٜمؿ /9/304

( )همٝمف يمكم وم٣ميمف ايمدار ومْمٛمل ووشمٗمف 439ايمٔمزيز اخلراؽم٣مين ايمٌٕمدادي ايمٌٕمقي )تفمٌد اهلل زمـ إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ زمـ فمٌد 

 ( .630/( )ايمديمٝمؾ9/303()طمط 3/624()يم٣ًمن 439احل٣مىمؿ، ووم٣مل ايمذهٌل: صدوق َمُمٜمقر..( )ؽمٜمؿ 

 ( .67/80اهلل زمـ إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ دَمُمٗمل ) فم٣ًمىمر فمٌد 

 (.5/03()ضم٤م 5/3اهلل زمـ إؽمح٣مق زمـ ضم٣مزم )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.551اهلل اظمٔم٣مهمري أزمق زم٘مر ايمٗمرؿمٌل ضمدث فمٛمف ايمِم٣مضم٣ٌمن )صف/فمٌد اهلل زمـ إؽمح٣مق زمـ ضمًـ زمـ فمٌد 

 ( 05/637صمزرة ()ؽمغم زمـ أمحد يما ايمرمحـ ايمٛمٜم٣موٞمدي )وشمٗم٥م ص٣مفمٌد اهلل زمـ إؽمح٣مق زمـ ؽم٣مَمرو أزمق فمٌد 

)ىم٣من َمـ أهؾ زمٝم٦م ايمٔمٙمؿ واحلدي٧م وم٣ميمف  -ازمـ أيب إزمراهٝمؿ  -اهلل زمـ إؽمح٣مق زمـ فمٝمًك زمـ يقٞمس أزمق زم٘مر اجلرصم٣مين فمٌد 

 (.356ايمًٜمٚمل( )صمر 

 ( .5/3اهلل زمـ إؽمح٣مق زمـ حمٚمد ايمزهري ايمٌٌمي )جمٜمقل ضم٣مل ()ضم٣مسمؿ فمٌد 

 ( .3/624احلرصم٣مين )ؤمٖم٥م ايمدار ومْمٛمل ()يم٣ًمن اهلل زمـ إؽمح٣مق زمـ ئمٗمقب أزمق أمحد فمٌد 

 (.330اهلل زمـ إؽمح٣مق زمـ ئمٗمقب ايمٛمٌمي )جمٜمقل ضم٣مل( )صمر فمٌد 

 ( .0164اهلل زمـ إؽمح٣مق زمـ يقؽمػ ايمديٙمامين )ذىمر فمٌد 

 ( .9/305اهلل زمـ إؽمح٣مق زمـ يقٞمس زمـ إؽمامفمٝمؾ)ازمـ دومٝمش()طمط فمٌد 

 ( .5/3اهلل زمـ إؽمح٣مق فمـ حمٚمد زمـ ىمٔم٤م ) ضم٣مسمؿ فمٌد 

 ( .5/0()ضم٣مسمؿ 4/636اهلل زمـ أؽمٔمد زمـ زرارة فمـ ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ )صح٣ميب ()ضم٤م فمٌد 

 ( .67/86اهلل زمـ أؽمٔمد زمـ فمعم زمـ فمٝمًك ايمُم٣مهمٔمل ازمـ ده٣من ؾم٣مفمر َمٔمروف ) فم٣ًمىمر فمٌد 
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 ( .3/623ؽمامء زمـ ضم٣مرشم٥م إؽمٙمٚمل فمـ أزمٝم٥م ) ٓ أفمرهمٜم٣م وم٣ميمف ايمٔمالئل()يم٣ًمن أاهلل زمـ فمٌد 

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمـ أهؾ ايمٔمٙمؿ ايمت٣مم واحلٖمظ زم٣محلدي٧م وايمٖمٗمف..( 397إؽمامفمٝمؾ اإلؾمٌٝمقم أزمق حمٚمد )ت اهلل زمـفمٌد 

 (.242)صف/

 ( .9/301( ) طمط 5/3اهلل زمـ إؽمامفمٝمؾ ايمٌزار اظمدايٛمل ) ضم٣مسمؿ فمٌد 

 ( .67/93اهلل زمـ إؽمامفمٝمؾ ايمديقم ) جمٜمقل ضم٣مل ()فم٣ًمىمر فمٌد 

 (08)ك/اهلل زمـ إؽمامفمٝمؾ ايمٗمرر فمٌد 

 (.5/4اهلل زمـ إؽمامفمٝمؾ اهل٣ٌمري ايم٘مقدم )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 . يت ٔم٣ٌمد : هق ازمـ زمري٥م أايماهلل زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ إزمراهٝمؿ زمـ فمٝمًك أزمق صمٔمٖمر اهل٣مؾمٚمل فمٌد 

( 9/301( ) طمط 451 ) شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ( ) تٔم٣ٌمدايمٛمِمقر أزمق صمٔمٖمر ـ ازمـ زمري٥م ـ اهلل زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ إزمراهٝمؿ زمـ َمفمٌد 

 ( .05/550) ؽمغم

 ( .5/4اهلل زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ أطمل فمروة زمـ ديٛم٣مر )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 ( .5/3) ضم٣مسمؿ  اؽمؿ صمده: يزيزد ل ايمٌغمويت أزمق فمٚمرفمٌد اهلل زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ زمٛم٦م إوزافم

 ( .0112اهلل زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ هبرام ) ذىمر فمٌد 

 ( .957اهلل زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ ضمًكم أزمق حمٚمد ايمٔمٙمقي ) خم٤م /فمٌد 

 (.436زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ ضمٝمقن زمـ ومٝمس زمـ فمامرة ايمٔمثامين: )فمٙمامء اهلل فمٌد 

 ( .7/08اهلل زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ ديٛم٣مر ) ضم٤م فمٌد 

 ( .9/300() طمط 456اهلل زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ ؽمٜمؾ أزمق وم٣مؽمؿ اخلالل )تفمٌد 

 ( 949ايمرمحـ أزمق ٞمٌم ايمٗم٣مزمقي ) خم٤م فمٌد اهلل زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ فمٌد 

 (.5/4ـ زمـ ؽمدي )ضم٣مسمؿايمرمحفمٌد اهلل زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ فمٌد 

 ( .0138()ذىمر 430اهلل أزمق حمٚمد ايمقىمٝمؾ )تفمٌد اهلل زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ فمٌد 

 ( .67/82ىمالب وو٣مح ايمٝمٚمـ )فم٣ًمىمر فمٌد اهلل زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ فمٌد 

،وؤمٖم٥م ايمٔمٗمٝمقم ( )يم٣ًمن  وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿاهلل زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ فمثامن ايمٌٌمي اجلٜمّمٚمل أزمق َم٣ميمؽ اجلقداين )يمكم فمٌد 

 ( .5/4()ضم٣مسمؿ 3/623
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اهلل زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ حمٚمد زمـ طمزرج ايمداطمؾ ايمٙمخٚمل أزمق حمٚمد اإلؾمٌٝمقم )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣مٞم٦م يمف فمٛم٣مي٥م ىم٣مَمٙم٥م زم٣ميمٔمٙمؿ فمٌد 

 (.265( )صف/378وسمٗمٝمٝمده وروايتف ومجٔمف وىم٣من َمـ صمٙم٥م ايمٖمٗمٜم٣مء شمٗم٥م همٝمام رواه، ؽمٚمع ايمٛم٣مس َمٛمف ىمثغمًا...( )ت

( )احل٣مهمظ اظمجقد اظم٠مرخ وم٣ميمف ايمذهٌل وروى 378طمزرج ايمٙمخٚمل اإلؾمٌٝمقم أزمق حمٚمد )ت اهلل زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ حمٚمد زمـ فمٌد 

 (.08/388فمٛمف مج٣مفم٥م( )ؽمغم 

( 479اهلل زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ حمٚمد زمـ َم٘مٝم٣مل اظم٘مٝم٣مرم أزمق حمٚمد ايمٛمٝم٣ًمزمقري ) أشمٛمك فمٙمٝمف احل٣مىمؿ ىمثغمًا( )تفمٌد 

 (.438)ٞمٝم٣ًمزمقر/

 (.67/94وزافمل ) فم٣ًمىمر ٦م إٛمزمـ زمااهلل زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ يزيزد فمٌد 

 ( .5/6اهلل زمـ أؽمقد ايمًدود )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.4/0331()ضم٣ٌمن5/6اهلل زمـ أؽمقد ايمٗمرر )وم٣مل ايمدارومْمٛمل :ٓزمٟمس زمف()ضم٣مسمؿ فمٌد 

 ( .907اهلل زمـ أؽمقد زمـ حمٚمد أزمق حمٚمد ايمناصمل ) خم٤م /فمٌد 

 أزمق حمٚمداحل٣مىمؿ ) خم٤م (.زمـ أمحد اهلل زمـ أؽمقد زمـ حمٚمد فمٌد 

 (.778ايمرمحـ ) صم٣مئز احلدي٧م ٓ زمٟمس زمف ي٘مت٤م ضمديثف وم٣ميمف ايمٔمجقم ()فم٨م فمٌد زمـ أؽمقد ىمقدم أزمق اهلل فمٌد 

 (.702اهلل زمـ أؽمٝمد اخلقٓين )يقٞمسفمٌد 

 ( .5/03اهلل زمـ أؾم٨م )ضم٤م فمٌد 

 (. 8/641( )ضم٤م 5/8اهلل زمـ أؾمٔم٤م فمـ َم٘محقل )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 أؾمٔم٧م. اهلل زمـ أؾمٔم٧م أزمق ايمدرداء إٞمْمرؿمقد: هق ازمـ حمٚمد زمـفمٌد 

 ( .455اهلل زمـ أؾمٔم٧م أزمق ايمقرد إٞمْمرؿمقد ) جمٜمقل ضم٣مل ()ؿم٤م /فمٌد 

 (.5/8فمز فمـ ازمـ َمًٔمقد )ضم٣مسمؿ أفمٌد اهلل زمـ 

 ( .5/7اهلل زمـ أفمقر إفمُمك ايمُم٣مفمر )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 ( .5/8اهلل زمـ أَمٝم٥م زمـ أيب فمثامن ايمٗمرر )شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم ( ) ضم٣مسمؿ فمٌد 

 ( .٣5/7مري ) جمٜمقل ضم٣مل ( ) ضم٣مسمؿ اهلل زمـ أٞمس زمـ َم٣ميمؽ إٞمِمفمٌد 

 ( .67/017( )فم٣ًمىمر 7/06اهلل زمـ أهتؿ اظمٛمٗمري ) ضم٤م فمٌد 

 ( .3/625اهلل زمـ أي٣مس زمـ أيب هم٣مؿمٚم٥م ايمّمٚمري ) ٓ ئمرف وم٣ميمف ايمٔمالئل ()يم٣ًمن فمٌد 
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 ( .938اهلل زمـ أيقب أزمق صمٔمٖمر ) ذىمر فمٌد 

 ( .9/300اهلل زمـ أيقب أزمق حمٚمد ايمتٚمٝمٚمل ) طمط فمٌد 

 ( .5/00زمـ أيقب اظمخرَمل)صدوق،ازمـ أيب ضم٣مسمؿ ( ) ضم٣مسمؿ  اهللفمٌد 

 ( .67/064اهلل زمـ أيقب زمـ أيب فم٣مئُم٥م ) فم٣ًمىمر فمٌد 

 ( .3/625اهلل زمـ أيقب زمـ زم٘مغم زمـ أيب فمالج اظمقصقم )ىمذزمف ايمذهٌل وإزدي وايمدار ومْمٛمل () يم٣ًمن فمٌد 

 ( .3/627( ) يم٣ًمن 9/304()طمط  اهلل زمـ أيقب زمـ زاذان أزمق حمٚمد ايمٗمغميب ) َمؼموك ايمدار ومْمٛملفمٌد 

 ( .5/03ر زمـ زمدر اجلٜمٛمل ) ضم٣مسمؿ فمٌد اهلل زمـ زم٣مصمف زمـ فمٌد 

 ( .0168اهلل زمـ زم٣مزان أزمق حمٚمد اظمٗمرئ ) ذىمر فمٌد 

 ( .67/063اهلل زمـ زمحؼمي أزمق ؿمٝم٤م ايمٛم٣مؽمخ ) فم٣ًمىمر فمٌد 

 ( .4/405اهلل زمـ زمحر أزمق اظم٠مدب ) جمٜمقل وم٣ميمف ازمـ فمدي ()يم٣ًمن فمٌد 

 (.709( )يقٞمس646ايمرمحـ اظمٌمي )تفمٌد زمـ زمحري٥م زمـ ومتغمة زمـ اهلل فمٌد 

 (.815( )يقٞمس660اهلل احلٚمغمي أزمق حمٚمد )شمٗم٥م ذيػ وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( )تفمٌد اهلل زمـ زمحغم زمـ فمٌد 

 ( .9/363اهلل زمـ زمدر أزمق حمٚمد إٞمامؿمل ) طمط فمٌد 

 ( .5/00اهلل زمـ زمدر اجلٜمٛمل ) صح٣ميب ()ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.761زمـ وروم٣مء اخلزافمل )يّمٔمٖمقٞمف وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( )يقٞمس اهلل زمـ زمديؾفمٌد 

 ( .5/03اهلل زمـ زمديؾ فمـ ازمـ فم٣ٌمس ) ضم٣مسمؿ فمٌد 

 اهلل زمـ زمري٥م : هق ازمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ إزمراهٝمؿ زمـ َمٛمِمقر .فمٌد 

 (.760ايمرمحـ احلٌقم )يقٞمسفمٌد زمـ رزمٝمٔم٥م فمٛمف أزمق فمٌد اهلل زمـ زمرير 

 ( .3/627وايمدار ومْمٛمل ونمغمهؿ ()يم٣ًمن  اهلل زمـ زمزيغ إٞمِم٣مري ) ؤمٖمف ازمـ فمديفمٌد 

 ( .67/025( ) اشمٛمقا فمٙمٝمف ()فم٣ًمىمر 675اهلل زمـ زمن زمـ فمٚمغمة أزمق حمٚمد ايمْم٣ميمٗم٣مين )تفمٌد 

 ( .9/365اهلل زمـ زمًٝمؾ أزمق وم٣مؽمؿ اخلرؾمٛمل ) طمط فمٌد 

٣مم زمـ طمٙمػ زمـ فمٗم٥ٌم ايم٘مٙمٌل أزمق حمٚمد إٞمديمز فمٛمف أزمق زم٘مر حيٝمك زمـ زىمري٣م فمٌد   (.555ايمزهري )صف/اهلل زمـ زمُمَّ

 ( .5/04اهلل زمـ زممم ايم٘مقدم اهلالرم ) ضم٣مسمؿ فمٌد 
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 ( .5/03اهلل زمـ زممم زمـ فمٚمغم ايمٌ٘مري ايمْم٣ميمٗم٣مين )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 ( .5/04)ضم٣مسمؿ فمٌد اهلل زمـ زمممايمٝمحِمٌل 

 ( .9/365اهلل زمـ زمممان زمـ حمٚمد زمـ زممم أزمق ؿمٝم٤م ايمٗمرر إَمقى ) طمط فمٌد 

 (.4/0330ايمٌٌمي )وم٣مل ازمـ فمدي: َمًتٗمٝمؿ احلدي٧م إذا روى فمٛمف شمٗم٥م( )ضم٣ٌمن ايمرمحـ فمٌد اهلل زمـ زم٘م٣مر أزمق فمٌد 

 (.454اهلل زمـ رىمكم ايمِمقاف ايم٘مٛمدي: )فمٙمامء فمٌد اهلل زمـ زم٘م٣مر زمـ حمٚمد زمـ فمٌد 

 ( .3/627اهلل زمـ زم٘م٣مر فمـ أزمٝمف فمـ صمده) جمٜمقل ايمٛم٤ًم وروايتف نمغم حمٖمقـم٥م وم٣ميمف ايمٔمٗمٝمقم ()يم٣ًمن فمٌد 

 ( .9/364ا يمٌزاز ايمٛمٝم٣ًمزمقري ) طمط  اهلل زمـ زم٘مر أزمق ٞمٌمفمٌد 

اهلل زمـ زم٘مر زمـ وم٣مؽمؿ ايمٗمّم٣مفمل أزمق حمٚمد إٞمديمز )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمـ ايمرواة ايمثٗم٣مت إطمٝم٣مر وىم٣من َمع ذيمؽ فمٌد 

 (.591( )صف/340ورفم٣ًم هم٣مواًل فمٖمٝمٖم٣ًم..( )ت 

ص٣محل٣ًم ذا رواي٥م واؽمٔم٥م وؿمٙم٤م ومقيؿ..(  اهلل زمـ زم٘مر زمـ َمثٛمك ايمًٜمٚمل اظمدين أزمق فم٣ٌمس )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من رصمالً فمٌد 

 (.256)صف/

 (.291فمٌد اهلل زمـ زم٘مغم ايمٕمٛمقي )وم٣مل احل٣مهمظ: ؤمٝمػ( )حتٖم٥م/

 (.5/20( ) ضم٣مسمؿ 3/628 زمـ زم٘مغم ايمٕمٛمقي ايم٘مقدم )وم٣مل ايم٣ًمصمل :يمٝمس زم٣ميمٗمقي()يم٣ًمن اهللفمٌد 

( 693هلل ايمِم٣محلكم، ووشمٗمف ازمـ َمردويف( )تاهلل زمـ زمٛمدار زمـ إزمراهٝمؿ زمـ حمتي ايمّمٌل )وم٣مل أزمق ايمُمٝمخ: ىم٣من َمـ فم٣ٌمد افمٌد 

 (.522( )إرؾم٣مد/4/672()أصٌٜم٣من 974)ذىمر 

 (.0189اهلل زمـ زمٛمدار زمـ ٞمٌم زمـ حمٚمد ايمِمٔم٣مف )ذىمر فمٌد 

 (.5/04اهلل زمـ زمقرم )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.9/365اهلل زمـ زمٝم٣من ايم٣ًمَمري )طمط فمٌد 

 (.9/365اهلل زمـ زمٝم٣من آ ٞم٣ٌمري )طمط فمٌد اهلل زمـ زمٝم٣من زمـ فمٌد 

 (.5/09اهلل زمـ مت٣مم َمقرم أم ضمٌٝمٌف)ضم٣مسمؿ د فمٌ

 (.67/075اهلل زمـ متٝمؿ َمقرم زمٛمل ؽمٙمٝمؿ )فم٣ًمىمر فمٌد 

 (.3/629اهلل زمـ شم٣مزم٦م )صمّٜمٙمف ايمُم٣مهمٔمل ()يم٣ًمن فمٌد 

 (.4/09اهلل زمـ شم٣مزم٦م آ ٞمِم٣مري أزمق أؽمٝمد طم٣مدم رؽمقل اهلل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ )ضم٣مسمؿ فمٌد 
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 (5/61اهلل زمـ شم٣مزم٦م ايمٌت٣مين )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.3/628/ ( )يم٣ًمن 5( )ضم٣مسمؿ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿاهلل زمـ شم٣مزم٦م ايمُم٣مَمل )جمٜمقل وضمديثف َمٛم٘مر ٌد فم

( )طمط 67/072اهلل زمـ شم٣مزم٦م زمـ ئمٗمقب زمـ ومٝمس أزمق حمٚمد اظمٗمرئ ايمٛمحقي ايمتقزي )روى فمٛمف مج٣مفمف ()فم٣ًمىمر فمٌد 

9/362.) 

 (5/60اهلل زمـ شم٣مزم٦م فمـ ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (5/61شمامَمف ايمِم٣مئدي )ضم٣مسمؿ  اهلل زمـفمٌد 

 (.67/642اهلل زمـ صم٣مزمر أزمق َمًٙمؿ )فم٣ًمىمر فمٌد 

 (.3/629اهلل زمـ صم٣مزمر آمحز وفمٛمف ازمٛمف )ٓ ئمرف هق ٓ ازمٛمف وم٣ميمف ازمـ ومْم٣من ( )يم٣ًمن فمٌد 

 (.681( )نمرزم٣مء/652اهلل زمـ صم٣مزمر إَمقي إٞمديمز )تفمٌد 

 (.5/62اهلل زمـ صم٣مزمر ايمٌٝمٙميض )صح٣ميب ( )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.766اهلل زمـ صم٣مزمر احلجري اظمٔم٣مهمري أزمق فم٣مَمر )جمٜمقل ضم٣مل( )يقٞمسد فمٌ

 (.5/65ي )صح٣ميب ( )ضم٣مسمؿ ٔمٌد اهلل زمـ صم٣مزمر ايمفمٌد 

 (.5/62اهلل زمـ صم٣مزمر اهلٚمداين )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.3/629اهلل زمـ صم٣مزمر زمٌمي )جمٜمقل وم٣ميمف ايمٔمٗمٝمقم ()يم٣ًمن فمٌد 

 (.5/62( )ضم٣مسمؿ 3/629()يم٣ًمن اهلل زمـ صم٣مزمر زمـ رزمٝمٔمف )ؤمٝمػ وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم فمٌد 

( )يم٣ًمن 67/643اهلل أزمق حمٚمد ايمْمرؽمقد ايمٌزار )َمٛم٘مر احلدي٧م وم٣ميمف أزمق أمحد احل٣مىمؿ ( )فم٣ًمىمرفمٌد اهلل زمـ صم٣مزمر زمـ فمٌد 

3/629.) 

 (.5/62اهلل آٞمِم٣مري ايمًٙمٚمل )ضم٣مسمؿ فمٌد اهلل زمـ صم٣مزمر زمـ فمٌد 

 (.67/649اهلل زمـ صم٣مَمع زمـ زي٣مد أزمق حمٚمد احلٙمقاين )فم٣ًمىمر فمٌد 

 (.3/671زدي( )يم٣ًمن فمٌد اهلل زمـ صمٌٙمف ايمْم٣مئل )ؤمٖمف إ

 (.4/514( )ؽمغم 5/67اهلل زمـ صمٌغم آٞمِم٣مري )صح٣ميب ()ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.5/67اهلل زمـ صمٌغم زمـ ضمٝمف )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.5/66اهلل زمـ صمحش )يمف صحٌف()ضم٣مسمؿ فمٌد 
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 (.4/667اهلل زمـ صمد زمـ ومٝمس آٞمِم٣مري )ذىمره ازمـ ضم٣ٌمن دم ايمِمح٣مزمف( )ضم٤م فمٌد 

اهلل زمـ صمراد فمـ ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ )َمذىمقر دم ايمِمح٣مزمف وايمًٛمد إيمٝمف ؤمٝمػ( )ووم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ :ٓ ئمرف ( فمٌد 

 (.3/671( )يم٣ًمن 4/633( )ضم٤م 67/631( )فم٣ًمىمر 5/60)ضم٣مسمؿ 

 (.67/633اهلل زمـ صمرول ايمٔمٌز )فم٣ًمىمر فمٌد 

 (.٣ً3/670من ( )يم67/635اهلل زمـ صمرير ايمٌجقم )سم٘مٙمؿ همٝمف()فم٣ًمىمر فمٌد 

 (.67/637اهلل زمـ صمرير زمـ ضم٣مرث ايمٔمٌز )فم٣ًمىمر فمٌد 

 (.3/676اهلل زمـ صمٔمٖمر ايمثٔمٙمٌل )وم٣مل ايمذهٌل : يمٝمس زمثٗمف( )يم٣ًمن فمٌد 

 (.3/676اهلل زمـ صمٔمٖمر ايمْمػمي )جمٜمقل()يم٣ًمن فمٌد 

 (.3/676اهلل زمـ صمٔمٖمر اظمٗمدد اخلزافمل)ٓ أفمرهمف وم٣ميمف ايمذهٌل( )يم٣ًمن فمٌد 

 .فمٌٝمد اهلل٣مؾمٚمل: صقازمف: اهلل زمـ صمٔمٖمر اهلفمٌد 

 (.3/026( )أصٌٜم٣من 0104اهلل زمـ صمٔمٖمر ايمٝمزدي )ذىمر /فمٌد 

 (.5/64اهلل زمـ صمٔمٖمر زمـ أيب أَمٝمف اجلٜمٛمل )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.446( )ىم٣من أضمد ايمثٗم٣مت ( )ؽمٜمؿ /403ايمرمحـ )ت فمٌد اهلل زمـ صمٔمٖمر زمـ أيب صمٔمٖمر آرزىم٣مين أزمق فمٌد 

 (.8/368ايمِمغمدم ـ طمُمٝمش ـ )شمٗم٥م وم٣ميمف ايمدار ومْمٛمل ونمغمه()طمط أزمق فم٣ٌمس زمـ أمحد اهلل زمـ صمٔمٖمر فمٌد 

( ) ذىمر 05/554( )وشمٗمف ازمـ َمردويف ووشمٗمف ايمٗمقاس ( )ؽمغم 432زمـ هم٣مرس أزمق حمٚمد)ت زمـ أمحد اهلل زمـ صمٔمٖمر فمٌد 

 (. 633( )ايمديمٝمؾ/647/ 3( )أصٌٜم٣من 0109/

)طمط  احل٣مهمظ دم ؽمٛمد هذا همٝمف: رواسمف َمـ أهؾ ايمِمدق( )وم٣مل اهلل زمـ صمٔمٖمر زمـ إؽمح٣مق زمـ فمقم أزمق حمٚمد اجل٣مزمري اظمقصقمفمٌد 

 .(290)حتٖم٥م/ (02/044

 (.450اهلل زمـ صمٔمٖمر زمـ ضمًكم اإلؽمؼمازم٣مذي )ٞمٝم٣ًمزمقر/فمٌد 

 ( واؽمؿ أزمٝمف حمٚمد زمـ صمٔمٖمر زمـ ضمٝم٣من.0155اهلل زمـ صمٔمٖمر زمـ ضمٝم٣من أزمق حمٚمد أزمق ايمُمٝمخ )أضمد ايمثٗم٣مت و آفمالم( )ذىمر فمٌد 

 (.65()اشمٛمق فمٙمٝمف ( )ك/682أزمق حمٚمد ايمًٙمٚمل اظمروزي )ت اهلل زمـ صمٔمٖمر زمـ طم٣موم٣من فمٌد 

 اهلل زمـ صمٔمٖمر زمـ طمُمٝمش : اؽمؿ صمده أمحد سمٗمدم وهق /شمٗمف /.فمٌد 
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( )وشمٗمف اخلْمٝم٤م و ضمًكم زمـ فمثامن وازمـ َمٛمده وؤمٖمف 437اهلل زمـ صمٔمٖمر زمـ درؽمتقيف ايمٖم٣مرد أزمق حمٚمد ايمٛمحقي )تفمٌد 

 (9/368()طمط 05/540()ؽمغم 635مل يّمٔمٖمف أضمد زمحج٥م( )ايمديمٝمؾ/ايمػموم٣مين ووم٣مل ايمٗمٖمْمل: صمٙمٝمؾ ايمٗمدر وىم٣من شمٗم٥م و

 (. 4/461)يم٣ًمن

 (.9/369اهلل زمـ صمٔمٖمر زمـ زيد أزمق وم٣مؽمؿ احلردم )شمٗمف وم٣ميمف ايمدار ومْمٛمل()طمط فمٌد 

 (9/367اهلل زمـ صمٔمٖمر زمـ فمٌٝمده )طمط فمٌد 

 ( .9/367( )طمط 689اهلل زمـ صمٔمٖمر زمـ َمتقىمؾ زمٕمدادي )ت فمٌد 

 (0113أزمق زم٘مر اخلُم٣مب )ذىمر  اهلل زمـ صمٔمٖمر زمـ حمٚمدفمٌد 

 (.343( )صمر 461اهلل زمـ صمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ إؽمح٣مق طميي أَمقم )ت فمٌد 

 (.0178اهلل زمـ صمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ َمٜمران ايمدٓل )ذىمر فمٌد 

 (9/367ف ايمُم٣مه )وشمٗمف ايمػموم٣مين( )طمط صمزمـ هٝمثؿ أزمق وم٣مؽمؿ ايمتٕمٙمٌل ازمـ و زمـ حمٚمدفمٌد اهلل زمـ صمٔمٖمر 

 (.02/49حمٚمد زمـ ورد أزمق حمٚمد ايمٌٕمدادي )وشمٗمف ايمذهٌل ( )ؽمغم اهلل زمـ صمٔمٖمر زمـ فمٌد 

 (.331اهلل زمـ صمٔمٖمر زمـ حمٚمقي٥م ايمٗمقَمز اظمٔمٙمؿ أزمق حمٚمد )صمر فمٌد 

 (.451اهلل زمـ صمٔمٖمر زمـ َمرة اظمٛمِمقري أزمق حمٚمد ايمت٣مصمر )ٞمٝم٣ًمزمقر/فمٌد 

 (.527اهلل ايمززمغمي )إرؾم٣مد/فمٌد اهلل زمـ صمٔمٖمر زمـ َمِمٔم٤م زمـ فمٌد 

 (.296ر فمـ فم٣مصؿ زمـ فمٌٝمد اهلل ايمٔمٚمري )ؤمٖمف احل٣مهمظ( )حتٖم٥م/فمٌد اهلل زمـ صمٔمٖم

 (.9/341اهلل زمـ صمٛم٣مح ايم٘مٙمقذاين )طمط فمٌد 

 (.5/68اهلل زمـ صمٛم٣مده اجلٜمٛمل )وشمٗمف أزمق ؽمٔمٝمد آؾم٨م( )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.5/65اهلل زمـ صمٛم٣مده ايمٖمٜمري )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.5/65اهلل زمـ صمٛم٣مده اظمٔم٣مهمري )جمٜمقل ضم٣مل ( )ضم٣مسمؿفمٌد 

 (.5/65صمٛمدب آزدي )ضم٣مسمؿ  اهلل زمـفمٌد 

 (.5/60اهلل زمـ صمٜمٝمؿ فمـ ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ )صح٣ميب( )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.5/46اهلل زمـ ضم٣مرث آزدي )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.5/41اهلل زمـ ضم٣مرث زمـ أيب رضار )ضم٣مسمؿ فمٌد 
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 (.294)حتٖم٥م/فمٌد اهلل زمـ ضم٣مرث زمـ ضمٖمص ايمِمٛمٔم٣مين ايمٌقزاين )وم٣مل احل٣مهمظ: ىم٣من َمتٜماًم زمقوع احلدي٧م( 

 (.5/46اهلل زمـ فمٝم٣مش اظمخزوَمل )ضم٣مسمؿ فمٌد اهلل زمـ ضم٣مرث زمـ فمٌد 

 (.8/440اظمْمٙم٤م )ضم٤م فمٌد اهلل زمـ ضم٣مرث زمـ فمٌد 

 (.5/44اهلل زمـ ضم٣مرث زمـ همّمٝمؾ اخلْمٚمل آٞمِم٣مري )شمٗمف وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم ( )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.5/46اهلل زمـ ضم٣مرث زمـ هُم٣مم اظمخزوَمل )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.5/44ايمٔمزيز )ضم٣مسمؿفمٌد فمٚمر زمـ اهلل زمـ ضم٣مرث فمـ فمٌد 

 (.295فمٌد اهلل زمـ ضم٣مرشم٥م زمـ طمٙمٝمٖم٥م )جمٜمقل وم٣ميمف احل٣مهمظ( )حتٖم٥م/

 (.5/41زمـ ٞمٔمامن )ضم٣مسمؿ  ٥مفمٌد اهلل زمـ ضم٣مرشم

 (.060( )ىمؼ /9/338وس ايمرازي )وم٣مل ايمدارومْمٛمل : يمٝمس زم٣ميمٗمقي ( )طمط فمٌد اهلل زمـ ضم٣مرض زمـ فمٌد 

 (.453ايمٖمٗمٝمف أزمق حمٚمد ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ٞمٝم٣ًمزمقر/اهلل فمٌد اهلل زمـ ضم٣مَمد زمـ حمٚمد زمـ فمٌد 

 (.765اهلل زمـ ضم٣ٌمن زمـ يقؽمػ ايمِمددم )يقٞمسفمٌد 

 ( 67/468اهلل زمـ ضمٌٝم٤م أزمق حمٚمد اظمجٜمز ) فم٣ًمىمر فمٌد 

 ( 5/48اهلل زمـ ضمٌٝم٤م زمـ يزيد ايمراهميض ) جمٜمقل ضم٣مل /ح( ) ضم٣مسمؿ فمٌد 

 ( 5/42اهلل زمـ ضمٌٝم٤م فمـ أم ؽمٙمامن ) ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.67/469َمرع ايمثٔمٙمٌل )فم٣ًمىمر ج زمـ حمِمـ أزمق إفمٌد اهلل زمـ ضمج٣م

 (.5/30ايمرمحـ )ضم٣مسمؿ فمٌد اهلل زمـ ضمج٣مج فمـ فمٌد 

 (.446اهلل زمـ ضمديد ايمُم٣مهمٔمل اظمٌمي: )فمٙمامء فمٌد 

 (.79( )ذيؾ 5/30اهلل زمـ ضمدير )جمٜمقل وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ( )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (،5/49اهلل زمـ ضمر ـ ويٗم٣مل آنمر ـ )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.5/49( )ضم٣مسمؿ 5/09أم ؽمٙمٚمف َمرؽمؾ )جمٜمقل ضم٣مل ( )ضم٤م  اهلل زمـ ضمر فمـفمٌد 

 (.67/421اهلل زمـ ضمرام زمـ ؽمٔمد )فم٣ًمىمر فمٌد 

 (.5/30اهلل زمـ ضمرب ايمٙمٝمثل )شمٗمف ضم٣مهمظ وم٣ميمف أزمقضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.5/31اهلل زمـ ضم٣ًمن ايمٌٌمي )ضم٣مسمؿ فمٌد 



1176 
 

 (.806اهلل زمـ ضم٣ًمن زمـ فمت٣مهٝم٥م ايمتجٝمٌل )يقٞمسفمٌد 

 ( ـ اؽمؿ صمده أمحد ـ  ٥ماحلراين )شمٗم هلل زمـ ضمًـ أزمق ؾمٔمٝم٤مافمٌد 

 (.5/43( )ضم٣مسمؿ  وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿاهلل زمـ ضمًـ أزمق حمٚمد ايمرازي اهلًٛمج٣مين )صدوق فمٌد 

 ( 917اهلل زمـ ضمًـ أزمق حمٚمد ايمٛم٣مصحل ) خم٤م فمٌد 

 (.5/43( )ضم٣مسمؿ 7/8اهلل زمـ ضمًـ أيب ضمًـ ايمٌٌمي )جمٜمقل ضم٣مل ( )ضم٤م فمٌد 

 (.67/316اهلل زمـ ضمًـ ايمٔمٙمقي )فم٣ًمىمر فمٌد 

 (.804( )يقٞمس407اهلل زمـ ضمًـ ايمٙمقاز ايمدَمٝم٣مؿمل أزمق وم٣مؽمؿ )شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( )تفمٌد 

 (.9/343( )طمط 3/673اهلل زمـ ضمًـ زمـ إزمراهٝمؿ آٞم٣ٌمري )صمّٜمٙمف اخلْمٝم٤م ( )يم٣ًمن فمٌد 

 ( 935أزمق ؽمٔمد اظمحت٤ًم ) خم٤م زمـ أمحد اهلل زمـ ضمًـ فمٌد 

 (.67/420ايمٔمٛمػمي ايمٌٌمي )فم٣ًمىمر  زمـ ضمًـ أزمق ؿم٣ميم٤مزمـ أمحد اهلل زمـ ضمًـ فمٌد 

()شمٗمف َمٟمَمقن وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل ووم٣مل َمقؽمك 695زمـ ؾمٔمٝم٤م احلراين أزمق ؾمٔمٝم٤م إَمقي اظم٠مدب )ت زمـ أمحد اهلل زمـ ضمًـ فمٌد 

زمـ ه٣مرون: صدوق، ووم٣مل َمًٙمٚم٥م: ىم٣من شمٗم٥م همِمٝمح٣ًم، ووم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن: خيْمئ وهيؿ، ووم٣مل ايمذهٌل: ايمُمٝمخ اظمحدث اظم٠مدب 

 (.528( )إرؾم٣مد/462( )ؽمٜمؿ /9/345( )طمط 04/463ايمِمدوق( )ؽمغم

 (.67/424اهلل ايمٔمثامين )فم٣ًمىمر فمٌد زمـ زمـ أمحد اهلل زمـ ضمًـ فمٌد 

 (.935زمـ حمت٤ًم أزمق ؽمٔمد ) خم٤م /زمـ أمحد اهلل زمـ ضمًـ فمٌد 

 (.0133( )ذىمر 02/33اهلل زمـ ضمًـ زمـ زمٛمدار زمـ ٞم٣مصمٝمف اظمديٛمل )جمٜمقل ضم٣مل ()ؽمغم فمٌد 

 (.6/313( )اصٌٜم٣من 953( )اشمٛمقا فمٙمٝمف ()ذىمر 653زمـ همّمؾ اهلٚمداين )ت اهلل زمـ ضمًـ زمـ ضمٖمص فمٌد 

 ( .67/490اهلل زمـ ضمًـ زمـ محزه زمـ ضمًـ أزمق حمٚمد ايمٌٔمٙمٌ٘مل )جمٜمقل ضم٣مل ( )فم٣ًمىمر فمٌد 

 (.9/347اهلل زمـ ضمًـ زمـ زيد أزمق حمٚمد ايمٌقؾمٛمجل )طمط فمٌد 

 (.9/348)وشمٗمف اخلْمٝم٤م ونمغمه ( )طمط ( 428اهلل زمـ ضمًـ زمـ ؽمٙمٝمامن أزمق وم٣مؽمؿ اظمٗمرئ ازمـ ٞمخ٣مس )ت فمٌد 

 ( 67/496اهلل زمـ ضمًـ زمـ ؽمٛمدي ) فم٣ًمىمر فمٌد 

 ( 8/635اهلل زمـ ضمًـ زمـ ص٣ميما اهلٚمداين ) ضم٤م فمٌد 

 ( 67/493ايمرمحـ أزمق وم٣مؽمؿ ايمٌزاز ) فم٣ًمىمر فمٌد اهلل زمـ ضمًـ زمـ فمٌد 
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ن هم٣مواًل ديٛم٣ًم َمتٖمٛمٛم٣مً واؽمع ايمرواي٥م ومديؿ ايمرمحـ زمـ ؾمج٣مع اظمروزي أزمق زم٘مر )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣مفمٌد اهلل زمـ ضمًـ زمـ فمٌد 

 (.254ايمْمٙم٤م وىم٣من فم٣مظم٣ًم زم٣ميمٔمرزمٝم٥م..( )صف/

 ( 67/315ايمٔمزيز ايم٘مت٣مين ( )فم٣ًمىمر فمٌد أزمق حمٚمد ايمِمٖم٣مر اظمٗمرئ )شمٗم٥م َمٟمَمقن وم٣ميمف زمـ أمحد اهلل زمـ ضمًـ زمـ فمٌٝمد اهلل فمٌد 

 (.942رد ( )خم٤م /اهلل زمـ ضمًـ زمـ فمقم زمـ ضمًـ أزمق زم٘مر احلريب ايمْمػمي )وشمٗمف ايمٖم٣مفمٌد 

 ( .9/348اهلل زمـ ضمًـ زمـ فمقم زمـ حمٚمد أزمق حمٚمد ايمٌزاز )طمط فمٌد 

 (.9/347اهلل زمـ ضمًـ زمـ فمٚمر زمـ حمٚمد ايمٌٕمدادي )ٓزمٟمس زمف وم٣ميمف آزمذوين( )طمط فمٌد 

 (.3/673اهلل زمـ ضمًـ زمـ نم٣ميم٤م )وم٣مل ايمٌٕمقي : يمٝمس زمثٗمف ( )يم٣ًمن فمٌد 

 ( 67/495 ) فم٣ًمىمر اهلل زمـ ضمًـ زمـ نم٣ميم٤م أزمق حمٚمد ايمٗم٣م فمٌد 

 (.9/349اهلل زمـ ضمًـ زمـ همّمؾ زمـ َمٟمَمقن أزمق ضمًكم اهل٣مؾمٚمل )صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ()طمط فمٌد 

 ( 920اهلل زمـ ضمًـ زمـ همْمٝمٚم٥م أزمق حمٚمد ايمٌٝمٜمٗمل ) خم٤م فمٌد 

 (.0141اهلل زمـ ضمًـ زمـ همقرك ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ذىمر فمٌد 

 ( 971اهلل زمـ ضمًـ زمـ حمٚمد أزمق زم٘مر ايمِمٖم٣مر ) خم٤م فمٌد 

 (.67/498اهلل زمـ ضمًـ زمـ حمٚمد أزمق وم٣مؽمؿ ايمٌزاز ازمـ َمْمٌقع ) فم٣ًمىمر فمٌد 

 (.521اهلل زمـ ضمًـ زمـ حمٚمد أزمق حمٚمد ايمْمٌز )خم٤م /فمٌد 

 (.67/499( )روى فمٛمف مج٣مفمف ( )فم٣ًمىمر 306اهلل زمـ ضمًـ زمـ حمٚمد أزمق حمٚمد ايم٘مالفمل احلٚميص ايمٌزاز )ت فمٌد 

 (.67/301فم٣ًمىمر اهلل زمـ ضمًـ زمـ حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ احلٛم٣مئل ) فمٌد 

 (.967اهلل زمـ ضمًـ زمـ حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ احلغمي )خم٤م /فمٌد 

( )فم٣ًمىمر 9/343( )طمط 690اهلل زمـ ضمًـ زمـ حمٚمد زمـ إؽمامفمٝمؾ أزمق فم٣ٌمس اهل٣مؾمٚمل )وشمٗمف اخلْمٝم٤م ( )ت فمٌد 

67/492. ) 

 ( .67/311اهلل زمـ ضمًـ زمـ حمٚمد زمـ ضمًـ أزمق ايمٕمٛم٣مئؿ ايمٛم٣ًمزمف )فم٣ًمىمر فمٌد 

 (.9/349( )طمط 485زمـ ضمًـ أزمق وم٣مؽمؿ اخلالل)ت فمٌد اهلل زمـ ضمًـ زمـ حمٚمد 

 (.464اهلل زمـ ضمًـ زمـ َمٗمٖمٟم زمـ فمٚمغم ايمرفمٝمٛمل: )فمٙمامء فمٌد 

 (.650اهلل زمـ ضمًـ زمـ َمٛمِمقر احل٣مهمظ: صقازمف ه٥ٌم اهلل زمـ ضمًـ وهق ايماليم٘م٣مئل. )إحت٣مف فمٌد 
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 (.9/347ضم٣مل ( )طمط ايمرمحـ ايمقاؽمْمل )جمٜمقل فمٌد اهلل زمـ ضمًـ زمـ ٞمٌم أزمق فمٌد 

 (.529اهلل زمـ ضمًـ زمـ ٞمٔمامن ايمٗمزاز أزمق حمٚمد ايمٌٌمي فمٛمف ايمْمػماين ونمغمه )إرؾم٣مد/فمٌد 

 (.67/310اهلل زمـ ضمًـ زمـ هالل أزمق وم٣مؽمؿ آزدي )جمٜمقل ضم٣مل ( )فم٣ًمىمر فمٌد 

 (.9/348( )طمط 425اهلل زمـ ضمًـ زمـ حيٝمك زمـ ئمٗمقب أزمق حمٚمد ايمٌزاز احلٙمقاين )ت فمٌد 

 (.3/672( )يم٣ًمن  هطمرآايمداين : شمٗمف َمٟمَمقن و٣مزمط اطمتٙمط زمضمًكم أزمق أمحد ايم٣ًمَمري )وم٣مل  اهلل زمـفمٌد 

 (.9/349اهلل زمـ ضمًكم أزمق حمٚمد ايمِمغمدم )طمط فمٌد 

 (.07/221( )ؽمغم 917اهلل زمـ ضمًكم أزمق حمٚمد ايمٛم٣مصحل )خم٤م فمٌد 

 (.9/334اهلل زمـ ضمًكم أزمق حمٚمد ايمٛمٝم٣ًمزمقري )وشمٗمف اخلْمٝم٤م ( )طمط فمٌد 

 (.9/336زمـ ضمًكم أزمق َمٓمٖمر ايمٛمحقي )طمط  اهللفمٌد 

 (.67/301اهلل زمـ ضمًكم ايمٖمٗمٝمف ايمُم٣مهمٔمل )فم٣ًمىمر فمٌد 

 (.441اهلل زمـ ضمًكم اظمزوق: )فمٙمامء فمٌد 

 (.08/395اهلل زمـ ضمًكم اظمٌمي أزمق همّمؾ )فمٛمف مج٣مفم٥م( )ؽمغم فمٌد 

 (.9/333( )طمط 331( )ت  زمـ حمٚمد أزمق زممم اخلْمٝم٤م ايمًجًت٣مين )صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤مزمـ أمحد اهلل زمـ ضمًكم فمٌد 

 (.40( )ك/490زمـ ٞمي أزمق فم٣ٌمس اظمروزي )ت زمـ أمحد اهلل زمـ ضمًكم فمٌد 

 ( .9/361( )طمط 470اهلل زمـ ضمًكم زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ حمٚمد أزمق زم٘مر ايمّمٌل اظمح٣مَمعم )ت فمٌد 

 (.456اهلل زمـ ضمًكم زمـ زم٣ميمقيف زمـ حيٝمك ايمقراق أزمق وم٣مؽمؿ ايمِمقدم ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ٞمٝم٣ًمزمقر/فمٌد 

( 3/672( )يم٣ًمن  ، ووم٣مل احل٣مهمظ: أضمد اظمؼموىمكماهلل زمـ ضمًكم زمـ صم٣مزمر اظمِمٝميص )رَم٣مه ازمـ ضم٣ٌمن زمنومف احلدي٧مفمٌد 

 .(297)حتٖم٥م/ (67/316)فم٣ًمىمر 

 (.02/21أزمق فم٣ٌمس ايمٛميي )جمٜمقل ضم٣مل ()ؽمغم زمـ أمحد اهلل زمـ ضمًكم زمـ ضمًـ فمٌد 

 (.9/336( )طمط 02/505( )ؽمغم 417اهلل زمـ ضمًكم زمـ ضمًٛمقن أزمق أمحد اظمٗمرئ )ت فمٌد 

 ( .9/330اهلل أزمق حمٚمد اخلالل ازمـ ؾمٙمٝمامين )شمٗمف صحٝما آصقل وم٣ميمف ايمٔمتٝمٗمل( )طمط فمٌد اهلل زمـ ضمًكم زمـ فمٌد 

 (.339اهلل زمـ ضمًكم ايم٘مرَم٣مين أزمق حمٚمد )صمر فمٌد اهلل زمـ ضمًكم زمـ فمٌد 

 (.٣570مفم٥م( )إرؾم٣مد/اهلل زمـ راؾمد ايمًٙمٚمل أزمق ٞمٌم ايمٛمٝم٣ًمزمقري )فمٛمف مجفمٌد اهلل زمـ ضمًكم زمـ فمٌد 
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 (.9/334اهلل زمـ ه٣مرون أزمق حمٚمد آٞم٣ٌمري ازمـ زمزار )َمًتٗمٝمؿ احلدي٧م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ( طمط فمٌد اهلل زمـ ضمًكم زمـ فمٌد 

 (.9/333( )طمط 331اهلل زمـ ضمًكم زمـ فمثامن زمـ ضمًـ أزمق حمٚمد اهلٚمذاين )صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ( )فمٌد 

( )طمط 3/678( )يم٣ًمن 417ل )شمٗمف َمٟمَمقن وم٣ميمف فمٚمر زمـ زمممان ( )ت اهلل زمـ ضمًكم زمـ فمقم زمـ أزم٣من ايمِمٖم٣مر ايمٌٙمخفمٌد 

9/331. ) 

 (.67/317اهلل زمـ ضمًكم زمـ فمٛمجده ايمٙمٝمثل )فم٣ًمىمر فمٌد 

 (43/401اهلل زمـ ضمًكم زمـ حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ أزمق ضمًكم احلٛم٣مئل )فم٣ًمىمر فمٌد  

 (.67/319 آؿمرازمٙمز أزمق زم٘مر )جمٜمقل ضم٣مل ( )فم٣ًمىمرزمـ أمحد اهلل زمـ ضمًكم زمـ حمٚمد فمٌد 

 (.576)حتٖم٥م/( 67/318()فم٣ًمىمر 440) روى فمٛمف مجع ( ) ت أزمق حمٚمد ايمًٙمٚمل اهلل زمـ ضمًكم زمـ حمٚمد زمـ مجٔم٥م فمٌد 

 (.3/31( )اصٌٜم٣من 987اهلل زمـ ضمًكم زمـ حمٚمد زمـ زهغم أزمق زم٘مر ايمٛمٝم٣ًمزمقري )اشمٛمقا فمٙمٝمف ( )ذىمر فمٌد 

 ( 952اهلل زمـ ضمًكم زمـ حمٚمد زمـ ه٣مرون أزمق ٞمٌم ايمقراق ) خم٤م فمٌد 

 (.292فمٌد اهلل زمـ ضمًكم زمـ َمٔمدل )وم٣مل احل٣مهمظ: ٞم٘مرة( )حتٖم٥م/

 (.5/31( )ضم٣مسمؿ 3/678اهلل زمـ ضمممج اظمزين )وم٣مل ايمذهٌل ٓ يدري َمـ ذا ووم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ ٓئمرف ( )يم٣ًمن فمٌد 

 (.5/49ايمًدود )جمٜمقل ضم٣مل ( )ضم٣مسمؿ  ٥مفمٌد اهلل زمـ ضمِمـ أزمق َمديٛم

 (.5/49)ضم٣مسمؿ اهلل زمـ ضمِمكم ايمٔمجقم أزمق ؽمالَمف فمٌد 

 (.542اهلل زمـ ضمٖمص أزمق ؿمٙمحف ايمٗم٣م  اظمديٛمل )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.5/42اهلل زمـ ضمٖمص ايمْم٣مئل ايمٌٌمي )جمٜمقل ضم٣مل ( )ضم٣مسمؿ فمٌد 

( )يم٣ًمن 9/339اهلل زمـ ضمٖمص ايمقىمٝمؾ ايم٣ًمَمري ايميير )وم٣مل ازمـ فمدي : ىم٣من ينق احلدي٧م ( اؽمؿ صمده فمٚمر )طمط فمٌد 

3/679.) 

 (.9/339( )طمط 3/678ٝمؾ )وم٣مل ازمـ َمٔمكم : يمٝمس زمُمئ واهتٚمف اخلْمٝم٤م ( )يم٣ًمن اهلل زمـ ضمٖمص زمـ فمٚمر ايمقىمفمٌد 

 (.5/31اهلل زمـ ضم٘مؾ سم٣مزمٔمل )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.3/681اهلل زمـ ضم٘مؿ ايمٌٙمقي )وم٣مل ايمدارومْمٛمل : يمٝمس زم٣م يمٗمقي ( )يم٣ًمن فمٌد 

، ووم٣مل احل٣مهمظ: ذاه٤م احلدي٧ماهلل زمـ ضم٘مٝمؿ أزمق زم٘مر ايمداهري )سمرىمف أزمق زرفمف ووم٣مل ازمـ َمٔمكم يمٝمس زمثٗمف ووم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ فمٌد 

 .(298)حتٖم٥م/ (9/332( )طمط 3/681( )يم٣ًمن 5/30()ضم٣مسمؿ  َمؼموك
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 (.5/48( )ضم٣مسمؿ 3/686( )يم٣ًمن  وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿاهلل زمـ ضم٘مٝمؿ ايم٘مٛم٣مين )جمٜمقل فمٌد 

 (.3/686اهلل زمـ ضم٘مٝمؿ زمـ صمٌغم آؽمدي ايم٘مقدم )وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ ذاه٤م احلدزم٧م ( وهق ايمداهري )يم٣ًمن فمٌد 

 (.3/681زمـ ضم٘مٝمؿ ؾم٣مَمل )جمٜمقل / وم٣ميمف ايمذهٌل ( )يم٣ًمن  اهللفمٌد 

 (.5/30اهلل زمـ ضم٘مٝمؿ فمـ أيب وائؾ )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.3/686( )يم٣ًمن 5/49اهلل زمـ ضمالم فمـ ازمـ َمًٔمقد )وم٣مل ايمذهٌل ٓي٘م٣مد ئمرف ( )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.5/31اهلل زمـ ضمٙمؾ ـ أو ضم٘مؾ ـ ) ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.9/335اخلْمٝم٤م ( )طمط اهلل زمـ مح٣مد ايمٗمْمٝمٔمل )نمغم شمٗمف وم٣ميمف فمٌد 

 (.44اهلل زمـ مح٣مد زمـ ٞمٚمغم )ك /فمٌد 

 (.5/68اهلل زمـ مح٣مل )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.3/686اهلل زمـ محدان زمـ وه٤م ايمديٛمقري )ؤمٖمف ايمدارومْمٛمل ( )يم٣ًمن فمٌد 

 (.454اهلل زمـ محدون إدي٤م ايمُم٣مفمر أزمق ضم٣مسمؿ ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ٞمٝم٣ًمزمقر/فمٌد 

 (.9/332يير ايمٛمٜمرواين )جمٜمقل ضم٣مل ( )طمط اهلل زمـ محدويف زمـ ص٣ميما أزمق حمٚمد ايمفمٌد 

 (.5/49( )ضم٣مسمؿ 08اهلل زمـ محزه ايمززمغمي) وم٣مل ايمذهٌل يمٝمس زمٚمُمٜمقر( )ومط /فمٌد 

 (.3/686اهلل زمـ محزه زمـ أيٚمـ )يم٣ًمن فمٌد 

 ( .925ايمرمحـ زمـ فمقم أزمق زم٘مر ايمٌٔمًم ) خم٤م فمٌد اهلل زمـ محش زمـ فمٌد 

 (5/49اهلل زمـ محّمف اخلزافمل )ضم٣مسمؿ فمٌد 

( ىم٣مٞم٦م يمف َمٔمرهم٥م زم٣مٕصقل وايمٖمروع ويمف رواي٥م فمـ إؽمح٣مق زمـ يرزمقع ونمغمه 374اهلل زمـ محق اظمًٝمقم أزمق حمٚمد ايمًٌتل )تفمٌد 

 (.252)صف/

 (.259اهلل زمـ محقد زمـ هٙمقب زمـ داود ايمْمٛمجل أزمق حمٚمد همٗمٝمف َمقؤمف )صف/فمٌد 

 (.9/338اهلل زمـ محقيف زمٕمدادي )طمط فمٌد 

 .(299)حتٖم٥م/ (3/684( )يم٣ًمن ، ووم٣مل احل٣مهمظ: ٓ أفمرهمفيمٌٕمقياهلل زمـ محٝمد اجلٜمٛمل )صمّٜمٙمف افمٌد 

 (.5/31اهلل زمـ محٝمد اظم٘مل )وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ : يمٝمس زمحديثف زمٟمس( ) ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.3/686اهلل زمـ محٝمد زمـ أيٚمـ سمٗمدم دم ازمـ محزه )يم٣ًمن فمٌد 
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 (.9/351اهلل زمـ ضمٛمٌؾ زمـ إؽمح٣مق زمـ ضمٛمٌؾ ايمُمٝم٣ٌمين ) طمط فمٌد 

 (.5/49دي ايم٘مقدم ) وشمٗمف ازمـ َمٔمكم و وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ : ٓ زمٟمس زمف ( ) ضم٣مسمؿ اهلل زمـ ضمٛمش آوفمٌد 

 (.67/302اهلل زمـ ضمٛمش اخلثٔمٚمل ) فم٣ًمىمر فمٌد 

 (.5/41اهلل زمـ ضمٛمٓمٙمف فمـ ؽمٙمامن )وشمٗمف ازمـ َمٔمكم ( )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.5/75( )ضم٤م 5/062اهلل زمـ ضمٛمٖمل ) ٓ زمٟمس زمف وم٣ميمف أزمق زرفم٥م ( )ضم٣مسمؿ فمٌد 

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣مٞم٦م يمف مه٥م فم٣ميمٝم٥م دم اومتٛم٣مء 387همرضمقن زمـ فمٙمؿ إرور أزمق حمٚمد إٞمديمز )ت اهلل زمـ ضمٝم٣من زمـ فمٌد 

 (.244ايم٘مت٤م ومجٔمٜم٣م..( )صف/

 (.5/30اهلل زمـ ضمٝم٣من وفمٛمف يمٝم٧م ) ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.68/4اهلل زمـ طم٣مرصمف زمـ ضمٌٝم٤م ايمُمٝم٣ٌمين )فم٣ًمىمر فمٌد 

 (.5/36ؿ اهلل زمـ طم٣مرصمف زمـ زيد زمـ شم٣مزم٦م )جمٜمقل ضم٣مل ()ضم٣مسمفمٌد 

 (.3/684وشمٗمف ازمـ َمردويف ووم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن : يٕمرب()يم٣ًمن )  –اهلل زمـ طم٣مزم زمـ طم٣ميمد ـ ويٗم٣مل ضم٣مزم زم٣محل٣مء اظمٜمٚمٙم٥م فمٌد 

 (.342أزمق حمٚمد اظم٠مذن اجلرصم٣مين فمٛمف ازمـ فمدي ونمغمه )صمر  فمٌد اهلل زمـ طم٣ميمد 

 (.3/683اهلل زمـ طم٣ميمد أزمق ؾم٣مىمر )جمٜمقل ؤمٝمػ وم٣ميمف ايمذهٌل ()يم٣ًمن فمٌد 

 (.5/33اهلل زمـ طم٣ميمد أزمق فمثامن ايمٌجقم ايمٗمرومز )وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ :َمًتٗمٝمؿ احلدي٧م ()ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.5/34اهلل زمـ طم٣ميمد أزمق ومٔمٗم٣مع اجلرَمل )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.455اهلل زمـ طم٣ميمد ايمٌٕمدادي )ٞمٝم٣ًمزمقر/فمٌد 

 (.5/33اهلل زمـ طم٣ميمد ايمٔمٌز )ؾمٝمخ َمُمٜمقر وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم ()ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.935()ذىمر 4/636قدم )أصٌٜم٣من اهلل زمـ طم٣ميمد ايم٘مفمٌد 

 (.5/33اهلل زمـ طم٣ميمد ايمقازميص )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 ( .5/35ضم٣مسمؿ ) –ىمٟمٞمف ازمـ طم٣مزم اظمتٗمدم  –( ضم٣مزم )وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ : ؾمٝمخ زمـ اهلل زمـ طم٣ميمد فمٌد 

 (.3/683( )يم٣ًمن 5/35( ) ضم٣مسمؿ  وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿاهلل زمـ طم٣ميمد زمـ ؽمٙمٚمف اظمخزوَمل ايمٗمرر ) َمٛم٘مر احلدي٧م فمٌد 

 (.0160اهلل زمـ طم٣ميمد زمـ حمٚمد زمـ رؽمتؿ أزمق حمٚمد ايمرازاين )ذىمر فمٌد 

 (.5/33اهلل زمـ طم٣ميمد زمـ َمٔمدان )جمٜمقل ضم٣مل ()ضم٣مسمؿ فمٌد 
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 (.9/350() طمط 639اهلل زمـ طم٣ميمد زمـ يزيد ايمٙم٠ميم٠مي )وشمٗمف اخلْمٝم٤م ( )تفمٌد 

 (.5/33اهلل زمـ طم٣ميمد فمـ ؽمٔمٝمد )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.5/32اهلل زمـ طمراش ايم٘مٔمٌل )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.3/683اهلل زمـ طمِمٝمٖمف زمـ يزيد زمـ ؽمٔمٝمد ايم٘مٛمدي )ٓأفمرف ضم٣ميمف وم٣ميمف ايمٔمالئل ()يم٣ًمن فمٌد 

 .-سمٗمدم -زمـ طمالدزمـ أمحد اهلل زمـ طمالد ايمٗمْم٣من: هق افمٌد 

 (.3/683اظمٙمؽ )يم٣ًمن فمٌد اهلل زمـ طمٙم٨م ايمِمٛمٔم٣مين :صقازمف فمٌد 

 (.3/685اهلل زمـ طمٙمػ ايمْمٖم٣موي )وم٣ميمف ايمٔمٗمٝمقم :دم ضمديثف وهؿ وٞم٘م٣مره ()يم٣ًمن فمٌد 

 (.3/683اهلل زمـ طمٙمػ زمـ فمٝمًك اظمدائٛمل )جمٜمقل ()يم٣ًمن فمٌد 

)وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمـ أهؾ ايمتالوة  -ازمـ أيب ايمٔمٓم٣مم -أزمق حمٚمد إٞمديمز -اهلل زمـ طمٙمقف زمـ َمقؽمك ايمزوانملفمٌد 

 (.599( )صف/334وآصمتٜم٣مد دم ايمٔم٣ٌمدة َمـ فم٣ٌمد اهلل ايمِم٣محلكم( )ت

ايمتٙمٚم٣ًمين أزمق حمٚمد )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: همٗمٝمف ضم٣مهمظ يمٙمٖمٗمف حمٗمؼ همٝمف وىم٣من يٚمٝمؾ إلم احلدي٧م  اهلل زمـ طمٙمٝمٖم٥م زمـ أيب فمرصمقنفمٌد 

 (.258وحيٖمظ ىمثغمًا َمٛمف..( )صف/

 (.68/02اهلل زمـ طمٙمٝمٖمف زمـ َم٣مصمد أزمق حمٚمد ايمٕمثقي )فم٣ًمىمر فمٌد 

 ( 80اهلل زمـ طمٙمٝمؾ ايم٘مرطمل ) سم٘مٙمؿ همٝمف ()ذيؾ فمٌد  

 (.5/36اهلل زمـ طمٛمٌش )صح٣ميب ()ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.5/35اهلل زمـ طمقيٙمد ايمٕمٖم٣مري )ضم٣مسمؿ ٌد فم

 (.4/646اهلل زمـ طمٝمثٚمف زمـ شمٔمٙمٌف زمـ فمجالن )ضم٤م فمٌد 

 (.68/07اهلل زمـ طمٝمثٚمف زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ ضم٣مرث ايمٗمرر )فم٣ًمىمر فمٌد 

 (.420اهلل زمـ طمغم زمـ حمٚمد زمـ مجٔم٥م )ؿم٤م فمٌد 

َمًتٗمٝماًم يدل فمعم شمٗمتف .ووم٣مل ايمٔمٗمٝمقم :دم ضمديثف اهلل زمـ طمغمان أزمق حمٚمد ايم٘مقدم ايمٌٕمدادي)وم٣مل اخلْمٝم٤م :وصمدث ضمديثف فمٌد 

 (.350/ 9()طمط 3/685()يم٣ًمن 01/363وهؿ ()ؽمغم 

 (.797اهلل زمـ داٞم٣مج زمٌمي )وشمٗمف ايمٔمجقم ()فم٨م فمٌد 
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د : يمٝمس زمُمئ واهتٚمف ازمـ صمقزي ( زمـ داهري ايمرازي أزمق ؽمٙمٝمامن آمحري )وم٣مل ازمـ َمٔمكم وأمح كاهلل زمـ داهر زمـ حيٝمفمٌد 

 (.9/354)طمط ( 3/685يم٣ًمن )

 (.6/441( )أصٌٜم٣من 934اهلل زمـ داود زمـ ؽمٛمد يٙمف أزمق حمٚمد ايمٔم٣مزمد )ذىمر /فمٌد 

 (.3/682اهلل زمـ داود زمـ ومٌٝمِمف آٞمِم٣مري )جمٜمقل وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ( )يم٣ًمن فمٌد 

 اهلل زمـ داود زمـ هل٣مث : يٟميت دم ازمـ دهل٣مث.فمٌد 

 ( 9/354اهلل زمـ داود زمـ َم٘مرم زمـ حمٚمد )ازمـ زم٣مزي٣مر( )طمط فمٌد 

 ( 5/095اهلل زمـ دضمراج احلٛمٖمل) ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.68/45اهلل زمـ دراج دَمُمٗمل )فم٣ًمىمر فمٌد 

 (0179اهلل زمـ ديمػ )ذىمر /فمٌد 

 (5/38اهلل زمـ دهل٣مث زمـ إؽمامفمٝمؾ اجلٜمٛمل )سمٗمدم دم ازمـ داود زمـ هل٣مث ( )جمٜمقل ( )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.5/37اهلل زمـ دهٗم٣من )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.68/45ر ( )فم٣ًمىم5/37اهلل زمـ دويد )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.3/687اهلل زمـ ديٙمٚمل )جمٜمقل وم٣ميمف ازمـ ضمزم ( )يم٣ًمن فمٌد 

 (.3/687اهلل زمـ ديٛم٣مر ايمرومل )ؤمٖمف ايمدار ومْمٛمل ()يم٣ًمن فمٌد 

 (.5/39اهلل زمـ ذئ٤م ايم٘مقدم )جمٜمقل ضم٣مل ()ضم٣مسمؿ فمٌد 

 اهلل زمـ ذىمقان فمـ ازمـ فمٚمر )ٓ ئمرف وم٣ميمف ايمذهٌل (فمٌد 

 (.3/678( )يم٣ًمن 5/51ٛم٘مر احلدي٧م وم٣ميمف ايمٌخ٣مري( )ضم٣مسمؿ اهلل زمـ ذىمقان فمـ حمٚمد زمـ َمٛم٘مدر)َمفمٌد 

 (.5/51اهلل زمـ رئ٣مب سم٣مزمٔمل )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.741اهلل زمـ راؾمد اإلؽم٘مٛمدراين اظمرادي أزمق دضمٝم٥م )يقٞمسفمٌد 

 (.740( )أشمٛمقا فمٙمٝمف( )يقٞمس611ايمرمحـ )تفمٌد اهلل زمـ راؾمد اخلقٓين اظمٌمي أزمق فمٌد 

 (.5/56اهلل زمـ راؾمد ايمدَمُمٗمل )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.5/56اهلل زمـ راؾمد ايمٔم٣مَمري وفمٛمف زمـ َم٣ٌمرك )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.5/56اهلل زمـ راؾمد اظم٘مل )ضم٣مسمؿ فمٌد 
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 (.4/687راؾمد زمٌمي )ؤمٖمف ايمدارومْمٛمل وم٣ميمف ايمذهٌل( )يم٣ًمنزمـ  اهللفمٌد 

 (.5/50اهلل زمـ راؾمد َمقرم فمثامن )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.5/56اهلل زمـ راؾمد وفمٛمف أزمق فمقاٞم٥م )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.3/688راهمع زمـ طمدي٨م )وم٣مل ايمدارومْمٛمل يمٝمس زمٗمقي، ووم٣مل ازمـ ؽمٔمد: شمٗم٥م( )يم٣ًمن اهلل زمـ فمٌد 

 (.68/27اهلل زمـ راهمع زمـ فمٚمرو ايمْم٣مئل )فم٣ًمىمر فمٌد 

 (.5/56اهلل زمـ رزم٣مح أزمق رزم٣مح ايمٗمرر ايم٘مقدم )روى فمٛمف َمًٔمر وايمثقري( )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.5/56اهلل زمـ رزم٣مح فمـ أيب هريرة ونمغمه )روى فمٛمف مج٣مفم٥م( )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.8/621اهلل زمـ رزمٝمع زمـ ؿمٙمح٥م أزمق حمٚمد )ضم٤م فمٌد 

 (.99اهلل زمـ رزمٝمع زمـ ؿمٙمح٥م ايمرومل )رومف فمٌد 

 (.68/78اهلل زمـ رزمٝمع زمـ ومٝمس اخلزرصمل اخلدري )فم٣ًمىمر فمٌد 

 (.5/50اهلل زمـ رزمٝمٔم٥م احليَمل )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.5/50اهلل زمـ رزمٝمٔم٥م ايمره٣موي ايمُم٣مَمل )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.3/688يم٣ًمن اهلل زمـ رزمٝمٔم٥م ايمٗمداَمل )فمٌد 

 (.3/688اهلل زمـ رزمٝمٔم٥م ايمٗمٝمز )يم٣ًمن فمٌد 

 (.5/50اهلل زمـ رزمٝمٔم٥م زمـ صمدافم٥م زمٌمي )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.5/50اهلل زمـ هدير ايمٗمرر ايمتٝمٚمل )ضم٣مسمؿ فمٌد اهلل زمـ رزمٝمٔم٥م زمـ فمٌد 

 (.68/72اهلل زمـ رزمٝمٔم٥م زمـ فمٚمر زمـ ضمًـ ايم٘مٛمدي )فم٣ًمىمر فمٌد 

 (.5/53وآيمف وؽمٙمؿ )ضم٣مسمؿ  اهلل زمـ رزمٝمٔم٥م فمـ ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمففمٌد 

 (.3/688( )يم٣ًمن وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿاهلل زمـ رصم٣مء احلٚميص )جمٜمقل فمٌد 

 (.3/688( )يم٣ًمن710فمٌد اهلل زمـ رصم٣مء ايمٗمٝمز )ٓ يدرى َمـ هق وم٣ميمف احل٣مهمظ( )حتٖم٥م/

 (.3/688إزدي: مل يِما ضمديثف( )يم٣ًمن  هلل زمـ رزيؼ فمـ أٞمس زمـ َم٣ميمؽ )وم٣ملافمٌد 

ايمرمحـ اجلٛمدي٣مزمقري )وم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن: َمًتٗمٝمؿ احلدي٧م. ووم٣مل ايمٌٝمٜمٗمل: ٓ حيت٨م زمف( )يم٣ًمن فمٌد اهلل زمـ رؾمٝمد أزمق فمٌد 

3/688.) 
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 (.0/492اهلل زمـ رؾمٝمد اجلٛمد ي٣ًمزمقري )وم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن: َمًتٗمٝمؿ احلدي٧م ووم٣مل ايمٌٝمٜمٗمل: ٓ حيت٨م زمف( )ايمٙم٣ًمن /( )دفم٣مء فمٌد 

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمـ أهؾ إدب ايم٣ٌمرع 369إٞمديمز )تاهلل ايم٘م٣مسم٤م أزمق حمٚمد فمٌد اهلل زمـ رو٣م زمـ طم٣ميمد زمـ فمٌد 

 (.588وايمُمٔمر ضمًـ وايمتٌمف دم ايمٔمٙمقم...( )صف/

 (.5/53اهلل زمـ رهكم فمـ ازمـ ززمغم )ضم٣مسمؿ فمٌد 

( )وشمٗمف ايمذهٌل وايمْمػمي ووم٣مل ايمدارومْمٛمل: يمٝمس زمف 677)ت  -وسفمٌد  -اهلل زمـ روح اظمدائٛمل أزمق حمٚمد فمٌد 

 (.9/353( )طمط3/689 ( يم٣ًمن04/5زمٟمس()ؽمغم

اهلل زمـ روَم٣من خميم، أدرك فمٜمد ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وآيمف وؽمٙمؿ وؾمٜمد همتا زمٔمٙمٌؽ َمع أيب فمٌٝمدة، وم٣ميمف ذيمؽ ازمـ فم٣ًمىمر. فمٌد 

 (.68/043)فم٣ًمىمر

 (.3/689اهلل زمـ ززمروم٣من )جمٜمقل وم٣ميمف إزدي، ووم٣مل ايمذهٌل: ٓ ئمرف( )يم٣ًمنفمٌد 

 (.5/026سمؿ اهلل زمـ ززمٝمد زمـ ضم٣مرث ايمٝم٣مَمل )ضم٣مفمٌد 

اهلل زمـ ززمغم إؽمدي ) وم٣ميمف أزمق زرفم٥م ؤمٝمػ احلدي٧م، ويمٝمٛمف أزمق ضم٣مسمؿ، ووم٣مل أزمق ٞمٔمٝمؿ: ٓ ي٘مت٤م ضمديثف( فمٌد 

 (.3/689)يم٣ًمن

 (.68/658اهلل زمـ ززمغم زمـ ؽمٙمٝمؿ إؽمدي أزمق ؽمٔمد ايم٘مقدم )فم٣ًمىمر فمٌد 

 (.3/691اهلل زمـ ززمغم فمـ َم٣ميمؽ )جمٜمقل وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )يم٣ًمن فمٌد 

 (.5/26زراة زمـ َمِمٔم٤م زمـ ؾمٝم٥ٌم ايمٗمرر )روى فمٛمف ازمـ فمٝمٝمٛم٥م( )ضم٣مسمؿ  اهلل زمـفمٌد 

 (.743اهلل زمـ زرارة زمـ ذيا زمـ ؾمٖمل ايمرفمٝمٛمل )يقٞمسفمٌد 

 (.952اهلل زمـ زىمري٣م زمـ أيب زىمري٣م إصٌٜم٣مين )ذىمر فمٌد 

 (.957اهلل زمـ زىمري٣م زمـ هبرام ايمتٚمٝمٚمل )ذىمرفمٌد 

 .(975اهلل زمـ زىمري٣م زمـ حيٝمك إصٌٜم٣مين )ذىمر فمٌد 

 (.742اهلل زمـ زىمغم زمـ ومٝمس زمـ أيب فمزة )يقٞمسفمٌد 

اهلل زمـ زَمؾ اجلٜمٛمل )وم٣مل ايمذهٌل: سم٣مزمٔمل ٓ ي٘م٣مد ئمرف يمٝمس زمٚمٔمتٚمد، ووم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن: يٗم٣مل يمف صح٥ٌم( فمٌد 

 (.3/691)يم٣ًمن

 (.5/21اهلل زمـ زهغم أيب َمٙمٝم٘م٥م )ضم٣مسمؿ فمٌد 



1186 
 

 (.3/691)يم٣ًمن اهلل زمـ زي٣مد أزمق فمالء ايمٌٌمي )َمٛم٘مر احلدي٧م وم٣ميمف ايمٌخ٣مري(فمٌد 

 (.47اهلل زمـ زي٣مد ايمثقزم٣مين )ك/فمٌد 

اهلل زمـ زي٣مد ايمٖمٙمًْمٝمٛمل )ذىمر يمف ازمـ ضم٣ٌمن ضمديث٣ًم، ووم٣مل: يمٝمس هذا َمـ ضمدي٧م رؽمقل اهلل صعم اهلل فمٙمٝمف وآيمف وؽمٙمؿ. وذىمر فمٌد 

 (.3/690اهلل زمـ زي٣مد( )يم٣ًمنفمٌد ضمديث٣ًم آطمر ووم٣مل أزمق ٞمٔمٝمؿ: احلٚمؾ همٝمف فمعم 

 (.5/26)ضم٣مسمؿ  اهلل زمـ زي٣مد ايمٝم٣مَملفمٌد 

 (.574اهلل زمـ زي٣مد زمـ طم٣ميمد زمـ أيب ؽمٖمٝم٣من اظمقصقم )فمٛمف مج٣مفم٥م( )إرؾم٣مد/فمٌد 

 (.5/21( )ضم٣مسمؿ3/690( )يم٣ًمنوم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿاهلل زمـ زي٣مد زمـ درهؿ )جمٜمقل فمٌد 

 (.3/691اهلل زمـ زي٣مد زمـ ؽمٙمٝمؿ )وم٣مل ايمذهٌل: ٓ ئمرف( )يم٣ًمنفمٌد 

 (.3/699ضمد ايمّمٔمٖم٣مء( )يم٣ًمن اهلل زمـ زي٣مد زمـ ؽمٚمٔم٣من )وم٣مل احل٣مهمظ: أفمٌد 

 (.5/58)ضم٣مسمؿ -وم٣مص َمًٙمٚم٥م –اهلل زمـ زيد فمٌد 

 اهلل زمـ زيد أزمق ايمٔمالء: سمٗمدم دم زي٣مد.فمٌد 

 (.5/59اهلل زمـ زيد أزمق مخغم فمـ فمٚمرو ايمٌ٘م٣مرم )ضم٣مسمؿفمٌد 

 (.5/58اهلل زمـ زيد أزمق مه٣مم ايمْم٣مئل )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.9/359( )طمط3/696ػ( )يم٣ًمن اهلل زمـ زيد احلٚميص أزمق فمثامن )وم٣مل إزدي: ؤمٝمفمٌد 

 (.68/402اهلل زمـ زيد اظمذضمجل )فم٣ًمىمر فمٌد 

 (.9/359( )طمط462اهلل زمـ زيد اظمًتٚمقم )زريؼ( )ت فمٌد 

احل٣مهمظ: زمـ أمحد اهلل زمـ زيدان زمـ زمريد زمـ رزيـ أزمق حمٚمد ايمٌجقم ايم٘مقدم) وشمٗمف ايمذهٌل وم٣مل ايمدارومْمٛمل: شمٗم٥م، ووم٣مل حمٚمد فمٌد 

: ص٣مضم٤م اظمًٛمد شمٗم٥م، ووم٣مل ايمذهٌل: اإلَم٣مم ايمثٗم٥م ايمٗمدوة ايمٔم٣مزمد، ووم٣مل ازمـ َم٣مىمقٓ: شمٗم٥م َمُمٜمقر( شمٗم٥م ضمج٥م، ووم٣مل ازمـ ٞمٗمْم٥م

 .(714)حتٖم٥م/ (573( )إرؾم٣مد/03/342( )ؽمغم404)ت

 (.3/696اهلل زمـ زيٛم٤م زمـ شمٔمٙم٥ٌم إٞمِم٣مري )جمٜمقل ضم٣مل( )يم٣ًمنفمٌد 

 (.5/25()ضم٣مسمؿ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿاهلل زمـ ؽم٣مئ٤م ايمُمٝم٣ٌمين) جمٜمقل فمٌد 

 (.3/496()يم٣ًمن اهتٚمف احل٣مهمظجمٜمقل ؾمٝمخ  اهلل زمـ ؽم٣ممل أزمق ؽم٣ممل) فمٌد 

 (.5/77اهلل زمـ ؽم٣ممل ايمٌزار ايمرازي، روى فمٛمف أزمق ضم٣مسمؿ )ضم٣مسمؿفمٌد 



1187 
 

 (.3/496)يم٣ًمن -يمٔمٛمف اهلل -فمٌد اهلل زمـ ؽمٌٟم ايمٝمٜمقدي َم٠مؽمس ايمرهمض

 (.5/22اهلل زمـ ؽمػمة ىمقدم) ص٣ميما وم٣ميمف أمحد ()ضم٣مسمؿفمٌد 

 (.69/01ايمٗمغمواين )فم٣ًمىمر اهلل زمـ ؽمٌٔمقن فمٌد 

 (.347( )فمٛمف مج٣مفم٥م( )صمر 465اهلل زمـ هي أزمق حمٚمد اإلؽمؼمازم٣مذي )ت فمٌد 

 (.0001ايمرمحـ )جمٜمقل ضم٣مل( )صمر فمٌد اهلل زمـ هي زمـ أيب هي اإلؽمؼمازم٣مذي أزمق فمٌد 

 (.860اهلل زمـ هيا زمـ ذاضمٝمؾ احليَمل )يقٞمسفمٌد 

 د .زمـ ؽمٔمزمـ أمحد اهلل زمـ ؽمٔمد احل٣مهمظ، هق افمٌد 

 (.712فمٌد اهلل زمـ ؽمٔمد اظمدين )وم٣مل احل٣مهمظ: َم٣م فمرهمتف( )حتٖم٥م/

 (.5/24( )ضم٣مسمؿ4/44( )ؽمغموم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿاهلل زمـ ؽمٔمد زمـ أيب هح اظمٌمي ايمٗمرر) صح٣ميب فمٌد 

 (.5/24اهلل زمـ ؽمٔمد زمـ أيب ووم٣مص ايمٗمرر )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.5/24()ضم٣مسمؿ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿاهلل زمـ ؽمٔمد زمـ طمٝمثٚم٥م إٞمِم٣مري) صح٣ميب زمدري، فمٌد 

 (.69/33اهلل إيقم )فم٣ًمىمر فمٌد اهلل زمـ ؽمٔمد زمـ فمٌد 

 (.3/694( )يم٣ًمن69/38اهلل زمـ ؽمٔمد زمـ َمٔم٣مذ زمـ ؽمٔمد إٞمِم٣مري ايمرومل) وم٣مل ايمدراومْمٛمل: يّمع احلدي٧م( )فم٣ًمىمرفمٌد 

 (.0/499)دفم٣مء  (575اهلل زمـ ؽمٔمد زمـ حيٝمك ايمٗم٣م  أزمق حمٚمد ايم٘مريري ايمرومل فمٛمف ايمْمػماين ونمغمه )إرؾم٣مد/فمٌد 

 (.5/23()ضم٣مسمؿ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿاهلل زمـ ؽمٔمد فمـ ايمِمٛم٣مزمحل) جمٜمقل فمٌد 

 (.452اهلل زمـ ؽمٔمٝمد إدي٤م ايمٌُمتل )ٞمٝم٣ًمزمقر/فمٌد 

 (.092اهلل زمـ ؽمٔمٝمد إزدي )َمٌم فمٌد 

 اهلل زمـ ؽمٔمٝمد ايمًٚمري ايمٛم٣مومد: هق ازمـ حمٚمد زمـ ؽمٔمٝمد.فمٌد 

 (.556( )صف/490ضم٣ٌمن )تاهلل زمـ ؽمٔمٝمد اظمجريْمل أزمق حمٚمد إٞمديمز فمٛمف ايمِم٣مفمٌد 

 (.689اهلل زمـ ؽمٔمٝمد ايمٛمجقَمل )َمٌم فمٌد 

 (.5/67( )ضم٤م 5/71( )ضم٣مسمؿ 5/014اهلل زمـ ؽمٔمٝمد اهلٚمداين )سمخ فمٌد 

 (.69/54اهلل زمـ ؽمٔمٝمد زمـ أزم٣من زمـ ؽمٔمٝمد زمـ فم٣مص إَمقي) وشمٗمف اخلْمٝم٤م وم٣ميمف ازمـ فم٣ًمىمر( )فم٣ًمىمر فمٌد 

 (.590( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من هم٣مواًل ديٛم٣ًم ورفم٣ًم...( )صف/346اهلل زمـ ؽمٔمٝمد زمـ أيب فمقف ايمٔم٣مظمل ايمرزم٣مضمل )تفمٌد 
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 (.579اهلل )صف/فمٌد إزدي أزمق حمٚمد إٞمديمز فمٛمف ايمٗم٣م  يقٞمس زمـ زمـ أمحد اهلل زمـ ؽمٔمٝمد فمٌد 

)وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من ؾمٝمخ٣مً ص٣محل٣ًم ويمف ضمظ َمـ ايمٔمٙمؿ  -ازمـ َمٟمَمقرم -زمـ هُم٣مم ايمرفمٝمٛملزمـ أمحد اهلل زمـ ؽمٔمٝمد فمٌد 

 (.218ع..( )صف/وايمًام

وم٣ميمف ازمـ  ء ايمِمٙمح٣مءالٖمّمايم ( ) ىم٣من أضمد ايمزه٣مد ايمٔم٣ٌمد516اهلل زمـ ؽمٔمٝمد زمـ ضم٘مؿ اظمٗمتقم ايمزاهد أزمق حمٚمد ايمٗمرؿمٌل )تفمٌد 

 (.248زمُم٘مقال( )صف/

 (.574( )صف/314)ت  -ازمـ حمتُمؿ -اهلل زمـ ؽمٔمٝمد زمـ طمغمون زمـ حم٣مرب ايمٗمرؿمٌل أزمق حمٚمدفمٌد 

 (.7/63()ضم٤م5/71ازمـ أيب فم٣مصؿ( )ضم٣مسمؿ اهلل زمـ ؽمٔمٝمد زمـ فم٣مصؿ )أو فمٌد 

ايمٗمرؿمٌل )وم٣مل أزمق فمٚمر زمـ َمٜمدي: ىم٣من همٗمٝمٜم٣ًم صمٙمٝمالً  -ازمـ ؾمٗم٣َّمق -اهلل إَمقي أزمق حمٚمد إٞمديمزفمٌد اهلل زمـ ؽمٔمٝمد زمـ فمٌد 

 (.582( )صف/362أضمٖمظ أهؾ فمٌمه يمٙمٚم٣ًمئؾ...( )ت

 (.337)صمر  -َمػمدي ازمـ  -اهلل زمـ ضمًكم أزمق حمٚمد ايمٌٕمدادي فمٌد اهلل زمـ ؽمٔمٝمد زمـ فمٌد 

 (.437اهلل زمـ ؽمٔمٝمد زمـ فمقم إزدي: )فمٙمامء فمٌد 

 (.00/073اهلل زمـ ؽمٔمٝمد زمـ ىمالب أزمق حمٚمد ايمٗمْم٣من ايمٌٌمي وإيمٝمف سمٛم٤ًم ايم٘مالزمٝم٥م )ؽمغم فمٌد 

٣ٌَّمج إَمقي ايمْمقيؾ ايمُمٛمجٝم٣مرم أزمق حمٚمد ايمٗمرؿمٌل ) وم٣مل أزمق َمْمرف فمٌد  غمًا ايمرمحـ زمـ ؿمٙمٝمْمقم: ىم٣من طمفمٌد اهلل زمـ ؽمٔمٝمد زمـ يُم

 (.597فم٣موماًل ضمٙمٝماًم زاهدًا.. ووم٣مل اإليمٌغمي: ىم٣من هم٣مواًل ورفم٣مً ىمرياًم...( )صف/

 (.522()صف/310اهلل زمـ ؽمٔمٝمد زمـ حمٚمد زمـ زمؼمى ايمٗمرؿمٌل ) وىم٣من َمـ أهؾ إدب وايمٖمٜمؿ وايم٘مرم( )تفمٌد 

 (.٣5/76مسمؿ ()ضم٣مسمؿاهلل ايمروم٣مر، وىمت٤م فمٛمف أزمق ضمفمٌد اهلل زمـ ؽمٔمٝمد زمـ َمٔمٗمؾ ايمٛمٌمي) ص٣ميما وم٣ميمف حمٚمد زمـ فمٌد 

 (.204( )صف/320اهلل زمـ ؽمٔمٝمد زمـ ه٣مرون اظمرد أزمق حمٚمد إٞمديمز ىم٣من طمْمٝم٣ًٌم زم٣مظمًجد اجل٣مَمع )تفمٌد 

 (.983( )ذىمر4/567اهلل زمـ ؽمٔمٝمد زمـ ويمٝمد زمـ َم٣مه٣من أزمق حمٚمد ايمّمٌل) شمٗم٥م وم٣ميمف أزمق ايمُمٝمخ ()ؾمٝمخفمٌد 

 ٝمك.اهلل زمـ ؽمٔمٝمد زمـ حيٝمك ايمرومل: سمٗمدم دم: ازمـ ؽمٔمد زمـ حيفمٌد 

 (.5/71اهلل زمـ ؽمٔمٝمد فمـ أيب أوذم )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.69/27اهلل زمـ ؽمٔمٝمد فمـ أزمٝمف )فم٣ًمىمر فمٌد 

 (.5/76اهلل زمـ ؽمٔمٝمد فمـ إصمٙما )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.442اهلل زمـ ؽمٖمٙمًٝم٥م اظمٕمريب: )فمٙمامء فمٌد 
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 (.5/22()ضم٣مسمؿوم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿاهلل زمـ ؽمٖمٝم٣من إزدي)يمف صحٌف فمٌد 

 (.3/693ؽمْمل )يم٣ًمن اهلل زمـ ؽمٖمٝم٣من اخلزافمل ايمقافمٌد 

 (.3/693اهلل زمـ ؽمٖمٝم٣من ايمِمٛمٔم٣مين)ىمذزمف ازمـ َمٔمكم (يم٣ًمن فمٌد 

 (.69/70اهلل زمـ ؽمٖمٝم٣من زمـ فمت٥ٌم زمـ يزيد إَمقي )فم٣ًمىمر فمٌد 

 (.5/72()ضم٣مسمؿ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿاهلل زمـ ؽمٖمٝم٣من زمـ فمٗم٥ٌم زمـ أيب فم٣مئُم٥م ايمٙمٝمثل) ٓ زمٟمس زمف فمٌد 

 (.5/22يمف وؽمٙمؿ )ضم٣مسمؿاهلل زمـ ؽمٖمٝم٣من فمـ ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وآفمٌد 

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من رصماًل ص٣محل٣ًم زاهدًا/ فمٛمف وم٣مؽمؿ 316اهلل زمـ ؽمالم ايمِمٛمٜم٣مصمل أزمق حمٚمد ايمٗمرؿمٌل )تفمٌد 

 (.528اخلزرصمل( )صف/

 (.69/042فم٣ًمىمر ) –فم٣ٌمدل  –اهلل زمـ ؽمالم ايمٖمزاري فمٌد 

 اهلل زمـ ؽمالَم٥م زمـ حمٚمد اظمٌمي: سمٗمدم اؽمٚمف زمٗم٣مء زمـ ؽمالَم٥م.فمٌد 

 اهلل زمـ ؽمٙمؿ ايمٌٌمي، هق ايم٣ٌمهقم.فمٌد 

 اهلل زمـ ؽمٙمؿ ايمرازي: هق ازمـ حمٚمد زمـ ؽمٙمؿ.فمٌد 

 (.5/78( )ضم٣مسمؿ 3/695)يم٣ًمن  ) وم٣مل ازمـ صمٛمٝمد: صدوق (ايمٌٌمي اهلل زمـ ؽمٙمؿ زمـ طم٣ميمد ايم٣ٌمهقم اظمًٚمٔملفمٌد 

  -يت ٟمي -زمـ ؽمٙمؿ: هق ازمـ حمٚمد زمـ ؽمٙمؿ  اهللفمٌد 

، وايمٛم٣ًمئل وأمحد، وايمٖمالس، ووم٣مل حيٝمك زمـ ؽمٔمٝمد: يمٝمس زمثٗم٥م، وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ) َمؼموك ايمٌٌمي اهلل زمـ ؽمٙمٚم٥م إهمْمسفمٌد 

، ووم٣مل احل٣مهمظ: ؤمٝمػ ووم٣مل ازمـ َمديٛمل: ذه٤م ضمديثف، ووم٣مل أزمق أمحد: ؽم٘متقا فمٛمف، ووم٣مل ازمـ فمدي: َمع ؤمٖمف ي٘مت٤م ضمديثف

 .(701)حتٖم٥م/ (3/695( )يم٣ًمن5/29( )ضم٣مسمؿ صمدًا َمؼموك

 (.3/695احلدي٧م وم٣ميمف ايمٔمٗمٝمقم( )يم٣ًمن اهلل زمـ ؽمٙمٚم٥م ايمرزمٔمل )َمٛم٘مر فمٌد 

 (.3/695اهلل زمـ ؽمٙمٚم٥م زمـ أؽمٙمؿ)ؤمٖمف ايمدارومْمٛمل، ووم٣مل أزمق ٞمٔمٝمؿ: َمؼموك ( )يم٣ًمن فمٌد 

 (.0/311اهلل زمـ ؽمٙمٚم٥م زمـ فمٝم٣مش ايمٔم٣مَمري )دفم٣مء فمٌد 

 اهلل زمـ ؽمٙمٚم٥م زمـ وهرام، صقازمف فمٌٝمد اهلل.فمٌد 

( )ضم٣مسمؿ ، ووم٣مل احل٣مهمظ: واهل احلدي٧م٥م، ووم٣مل َمرة: َمؼموكاهلل زمـ ؽمٙمٚم٥م فمـ ايمزهري )َمٛم٘مر احلدي٧م وم٣ميمف أزمق زرفمفمٌد 

 .(719)حتٖم٥م/ (3/695( )يم٣ًمن 5/71
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 (.5/29اظمٙمؽ )ضم٣مسمؿ فمٌد اهلل زمـ ؽمٙمٚم٥م فمـ فمٌد 

 (.5/77اهلل زمـ ؽمٙمٝمؿ فمـ زمٗمٝم٥م) وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: يمٝمس زم٣مظمُمٜمقر( )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.69/95اهلل زمـ ؽمٙمٝمامن إٞمِم٣مري )فم٣ًمىمر فمٌد 

 (.5/75يمٌ٘مري) جمٜمقل ضم٣مل( )ضم٣مسمؿ اهلل زمـ ؽمٙمٝمامن افمٌد 

 (.65اهلل زمـ ؽمٙمٝمامن ايمُم٣مَمل )ومط /فمٌد 

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمـ أهؾ ايمٔمٙمؿ وايمٖمّمؾ واخلغم وىم٣من 321)ت -ازمـ َم٠مذن -اهلل زمـ ؽمٙمٝمامن اظمٔم٣مهمري أزمق حمٚمدفمٌد 

 (.206إنمٙم٤م فمٙمٝمف احلدي٧م وأشم٣مر وأداب وايمٗمراءات.. ؽمٚمع ايمٛم٣مس َمٛمف..( )صف/

 (.69/90 زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ أيب ىمريٚم٥م ايمِمٝمداوي )فم٣ًمىمر اهللفمٌد  

(، )وم٣مل ايمدارومْمٛمل: شمٗم٥م إٓ أٞمف ىم٣من ىمثغم اخلْمٟم، 402اهلل زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ أؾمٔم٧م أزمق زم٘مر زمـ أيب داود ايمًجًت٣مين، )ت فمٌد 

 يمراصما أٞمف صدوق.وا ووم٣مل اخلْمٝم٤م: ىم٣من فم٣مظم٣ًم ضم٣مهمٓم٣ًم، ووم٣مل إزمراهٝمؿ إصٌٜم٣مين: ىمذاب( وهمٝمف ىمالم ىمثغم زمكم وم٣مدح وَم٣مدح،

 (.4/0351()ضم٣ٌمن69/77( )فم٣ًمىمر 9/323( )طمط 985( )ذىمر 3/92راصمع )ايمٙم٣ًمن 

 (.9/324اهل٣مؾمٚمل )طمط  ايمٔم٣ٌمداهلل فمٌد اهلل زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ فمقم زمـ فمٌد 

( 9/329( )طمط 468اهلل زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ فمٝمًك زمـ هٝمثؿ ايمٖم٣مَمل )وشمٗمف اخلْمٝم٤م ووشمٗمف ازمـ صمقزي وايمذهٌل( )تفمٌد 

 (.637)ايمديمٝمؾ/

 (.521اهلل زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ ويمٝمد زمـ ؿم٣ميم٤م اجلذاَمل أزمق حمٚمد ايمٗمرؿمٌل فمٛمف ازمـ ؾمٛمٓمغم )صف/فمٌد 

 (.3/692( )يم٣ًمن 69/94ي ايمٌٔمٙمٌ٘مل ) روى فمٛمف مج٣مفم٥م( )فم٣ًمىمر ٔمٌد اهلل زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ يقؽمػ ايمفمٌد  

 (.9/324اهلل زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ يقؽمػ زمـ ئمٗمقب اجل٣مرودي) جمٜمقل ضم٣ميمف( )طمط فمٌد  

 (.68/95اهلل زمـ ؽمامفم٥م )فم٣ًمىمر فمٌد 

 (.5/77( )ضم٣مسمؿ5/36اهلل زمـ ؽمٚما اظمٌمي )جمٜمقل ضم٣مل( )ضم٤مفمٌد 

 (81( ) ذيؾ  وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿاهلل زمـ ؽمٚما زمـ أؽم٣مَم٥م ايمتجٝمٌل َمقٓهؿ اظمٌمي ) يمٝمس زمٗمقي فمٌد 

 (.3/699( )يم٣ًمن 9/371اهلل زمـ ؽمٚمط زمـ َمروان ايمُم٣مفمر )طمط فمٌد 

اهلل زمـ زي٣مدة زمـ ؽمٚمٔم٣من، وهق أضمد ايمّمٔمٖم٣مء(. فمٌد ل: ٓ أفمرف ضم٣ميمف، وم٣مل احل٣مهمظ: يمٔمٙمف اهلل زمـ ؽمٚمٔم٣من ) وم٣مل ايمٔمراومفمٌد 

 (.3/699)يم٣ًمن 
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اهلل زمـ ؽمٛم٣من ايمزهري ايم٘مقدم )وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: ؤمٝمػ، ووم٣مل ازمـ فمدي: فم٣مَم٥م َم٣م يرويف ٓ يت٣مزمع فمٙمٝمف، ووم٣مل ازمـ َمٔمكم: فمٌد 

 (.9/329( )طمط3/699ضمديثف يمٝمس زمًمء()يم٣ًمن 

 (.3/699( )يم٣ًمن5/28( )ضم٣مسمؿ 9/329ٛم٣من اهلروي) وشمٗمف أزمق داود ()طمط اهلل زمـ ؽمفمٌد 

 اهلل زمـ ؽمٛم٣من فمـ ازمـ َمٛم٘مدر، هق ايمزهري اظمتٗمدم.فمٌد 

 (.5/28اهلل زمـ ؽمٛم٣من ىمقدم فمـ ازمـ َمًٔمقد) شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم ()ضم٣مسمؿ فمٌد 

 اهلل زمـ ؽمٛمدة زمـ ويمٝمد : هق ازمـ ؽمٔمٝمد زمـ ويمٝمد إصٌٜم٣مين.فمٌد 

 (.5/23أزمق أؽمقد ) صح٣ميب( )ضم٣مسمؿ اهلل زمـ ؽمٛمدر فمٌد 

 (.9/374اهلل زمـ ؽمٜمؾ أزمق حمٚمد ايمقراق احلريب )طمط فمٌد 

 (.0116اهلل زمـ ؽمٜمؾ زمـ ىمقٞمف إصٌٜم٣مين )ذىمر فمٌد 

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من و٣مزمْم٣ًم يمٙمٗمراءات وؿمرومٜم٣م، أطمذ 381اهلل زمـ ؽمٜمؾ زمـ يقؽمػ إٞمِم٣مري أزمق حمٚمد اظمراد )تفمٌد 

 (.269زمق زمحر ئمٓمٚمف...( )صف/ايمٛم٣مس فمٛمف وىم٣من ؾمٝمخٛم٣م أ

 (.0/094ؾمٚمس ) صح٣ميب ()ؽمغم فمٌد اهلل زمـ ؽمٜمٝمؾ زمـ فمٚمرو زمـ فمٌد 

 (.5/27اهلل زمـ ؽمٜمٝمؾ فمـ ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وآيمف وؽمٙمؿ )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (5/22)ضم٣مسمؿ )وم٣مل احل٣مهمظ دم ؽمٛمد هذا همٝمف: إؽمٛم٣مد ضمًـ(  اهلل زمـ ؽمقيد إٞمِم٣مري )ويمٝمس زم٣محل٣مرشمل(فمٌد 

 .(700ٖم٥م/)حت (4/0372)ضم٣ٌمن

 (.4/0379اهلل زمـ ؽمقيد اخلْمٚمل )ضم٣ٌمن فمٌد 

 (.67اهلل زمـ ؽمٝم٣مر اظمروزي ) جمٜمقل ضم٣مل ()ومط /فمٌد 

 (.69/042( )فم٣ًمىمر 5/72اهلل زمـ ؽمٝم٣مر محيص )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.5/72اهلل زمـ ؽمٝم٣مر ىمقدم )جمٜمقل ضم٣مل()ضم٣مسمؿ فمٌد 

فمٗمد ايممموط وئمرف فمٙمٙمٜم٣م.. روى فمٛمف حمٚمد ايمتدَمغمي ىم٣من يتٗمـ  -ازمـ هضم٣من -ري أزمق حمٚمد اظمردٔمٌد اهلل زمـ ؽمٝمد ايمفمٌد 

 (.200ونمغمه )صف/

 (.5/28اهلل زمـ ؽمٝمدان ايمرومل ) جمٜمقل ضم٣مل ()ضم٣مسمؿ فمٌد 
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ؽمٝمدان اظمْمرودي ) وشمٗمف ايمٔمجقم، ووم٣مل ايمٌخ٣مري: ٓ يت٣مزمع فمعم ضمديثف، ووم٣مل ايماليم٘م٣مئل: جمٜمقل ٓ طمغم همٝمف، ووم٣مل  زمـ اهللفمٌد 

 (.3/411( )يم٣ًمن 861( )فم٨م 4/632ازمـ فمدي: ؾمٌف اظمجٜمقل ()ضم٤م 

 (.5/25اهلل زمـ ؽمغمة زمٌمي) صح٣ميب ()ضم٣مسمؿفمٌد 

 (.3/410ي٦م يمف نمغم ضمدي٧م َمٛم٘مر( )يم٣ًمن رأل وم٣ميمف ايمٔمٗمٝمقم، ووم٣مل ازمـ فمدي: اهلل زمـ ؽمٝمػ اخلقارزَمل) جمٜمقفمٌد 

 (.69/048( )فم٣ًمىمر 5/84اهلل زمـ ؾم٣مفمر ايمً٘مً٘مل )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 .-يٟميت –اهلل زمـ ؾم٣ٌمن، صقازمف ازمـ ؾمٝم٣ٌمن فمٌد 

، ووم٣مل احل٣مهمظ: سم٘مٙمؿ همٝمف زمٔمّمٜمؿ َمـ ومٌؾ ضمٖمٓمف، اهلل زمـ ؾمٌٝم٤م أزمق ؽمٔمٝمد ايمرزمٔمل ) وم٣مل أزمق أمحد احل٣مىمؿ: ذاه٤م احلدي٧مفمٌد 

 .(706)حتٖم٥م/ (3/410( )يم٣ًمن 9/373( )طمط  ووم٣مل: ؤمٖمف مج٣مفم٥م وومد ومٝمؾ: ىم٣من ينق احلدي٧م

 (.5/84اهلل زمـ ؾمٌٝم٤م زمـ طم٣ميمد ) جمٜمقل ضم٣مل( )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.69/049 زمـ ؾمجرة ايمً٘مً٘مل محيص )فم٣ًمىمر اهللفمٌد 

 (.3/416( )يم٣ًمن 69/053اهلل زمـ ؾمداد ايمدَمُمٗمل، )جمٜمقل وم٣ميمف ازمـ فم٣ًمىمر( )فم٣ًمىمر فمٌد 

 (.578اهلل زمـ ذافم٥م أزمق ذافم٥م ايمٗمٝمز ايمٌٌمي )إرؾم٣مد/فمٌد 

 (.69/055( )فم٣ًمىمر 5/80اهلل زمـ ذضمٌٝمؾ زمـ ضمًٛم٥م ايمٗمرر فمٛمف ايمزهري )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.3/416ذود وايمد زم٘مر،) وم٣مل ايمدارومْمٛمل: هق وازمٛمف ؤمٝمٖم٣من(، )يم٣ًمن  اهلل زمـفمٌد 

 (.5/79اهلل زمـ ذيا زمـ أم َم٘متقم، )صح٣ميب َمُمٜمقر ( )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.3/414( )وم٣مل ايمذهٌل: ٓ أفمرهمف( )يم٣ًمن 674اهلل زمـ ؾمٔمران، )ت فمٌد 

 (.5/86اهلل زمـ ؾمٔمقذ ايمُم٣مَمل )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.3/416)جمٜمقل وم٣ميمف احل٣مىمؿ ( )يم٣ًمن اهلل زمـ ؾمٔمٝم٤م إرنمٝم٣مين، فمٌد 

 اهلل زمـ ؾمٔمٝم٤م ايمرصم٣مين: هق ازمـ حمٚمد زمـ ؾمٔمٝم٤م.فمٌد 

 (.0174زمـ حمٚمد زمـ َمٜمران ايمت٣مصمر )ذىمر زمـ أمحد اهلل زمـ ؾمٔمٝم٤م فمٌد 

 (.9/372ي، )جمٜمقل ضم٣مل ( )طمط ٔمٌد اهلل زمـ ؾمٔمٝم٤م زمـ حمٚمد زمـ ؾمٔمٝم٤م أزمق وم٣مؽمؿ ايمفمٌد 

 (.730)وهمد فمعم ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( )يقٞمس اهلل زمـ ؾمٖمل زمـ رومل زمـ زيد ايمرفمٝمٛملفمٌد 

 (.736اهلل زمـ ؾمٚمران اخلقٓين احلٝم٣موي )صح٣ميب وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( )يقٞمسفمٌد 



1193 
 

 (.5/86اهلل زمـ ؾمٝم٣ٌمن فمـ أيب إطمٛمس )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.5/84اهلل زمـ ؾمٝم٥ٌم زمـ طم٣ميمد ايمٌ٘مري أزمق ؽمٔمٝمد، )جمٜمقل ضم٣مل( )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.69/070ري إفمجؿ )فم٣ًمىمر ٔمٌد ٥م زمـ فمثامن زمـ أيب ؿمٙمح٥م ايماهلل زمـ ؾمٝمٌفمٌد 

 ايمرمحـ زمـ ؾمغمويف.فمٌد اهلل زمـ ؾمغمَمٝمف: هق ازمـ حمٚمد زمـ فمٌد 

 ايمرمحـ. يٟميت.فمٌد اهلل زمـ ؾمغمويف: هق ازمـ حمٚمد زمـ فمٌد 

 (.9/386اهلل زمـ ص٣مفمد فمـ ازمـ فمٝمٝمٛم٥م )طمط فمٌد 

 .-سمٗمدم  –٣مق اهل٣مؾمٚمل اهلل زمـ إؽمحفمٌد اهلل زمـ ص٣ميما زمـ إؽمح٣مق، صقازمف: فمٌد 

 (. 69/072اهلل زمـ ص٣ميما زمـ صمرير أزمق حمٚمد )فمٌٝمد(، )جمٜمقل ضم٣مل( )فم٣ًمىمر فمٌد 

 (.457اهلل ايمقاؽمْمل )ٞمٝم٣ًمزمقر/فمٌد اهلل زمـ ص٣ميما زمـ فمٌد 

 :فمقم ايمٛمٝم٣ًمزمقري ووم٣مل اإلؽمامفمٝمقم أزمق ٥م وم٣ميمفشمٗم اهلل زمـ وح٣مك ايمٌٕمدادي،أزمقحمٚمد ايمٌخ٣مري )َمٟمَمقنفمٌد اهلل زمـ ص٣ميما زمـ فمٌد 

 (.03/634( )ؽمغم9/380( )طمط415صدوق شم٦ٌم( )ت

 (.69/078( )فم٣ًمىمر 9/372(، )روى فمٛمف مج٣مفم٥م ( )طمط 086اهلل اظمْمٙمٌل )ت فمٌد اهلل زمـ ص٣ميما زمـ فمقم زمـ فمٌد 

( 9/386اهلل زمـ ص٣ٌمح أزمق حمٚمد ايمٌزار، )صدوق وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل، ووشمٗمف اخلْمٝم٤م وأزمق ٞمٔمٝمؿ، وأزمق ايمُمٝمخ ( )طمطفمٌد 

 (.979)ذىمر  (4/478)أصٌٜم٣من 

 (.5/86اهلل زمـ صٌٝما فمـ حمٚمد زمـ ؽمغميـ،) وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: ؾمٝمخ ( )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.5/85اهلل زمـ صٌٝما َمقلم زمٛمل يمٝم٧م )وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: ؾمٝمخ( )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.5/85اهلل زمـ صخر )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.3/414أزمٝمف، )وم٣مل ايمذهٌل: ٓ يدري َمـ هق(، )يم٣ًمن  اهلل زمـ صدوم٥م فمـفمٌد 

 (.3/414قان زمـ ضمذيٖم٥م )يم٣ًمن اهلل زمـ صٖمفمٌد 

اهلل زمـ صٗمر زمـ ٞمٌم زمـ َمقؽمك ايمً٘مري أزمق فم٣ٌمس ايمٌٕمدادي )وم٣مل ايمدارومْمٛمل: صدوق، ووم٣مل اخلْمٝم٤م: شمٗم٥م، ووم٣مل ازمـ فمٌد 

 (.03/074( )ؽمغم9/384( )طمط580( )إرؾم٣مد/416صمقزي: ىم٣من صدووم٣ًم شمٗم٥م، ووم٣مل ايمذهٌل: اإلَم٣مم ايمثٗم٥م( )ت

 .(703)حتٖم٥م/ (40( )ومط/وروى فمٛمف فمٌد اهلل زمـ أمحدفمٛمف مج٣مفم٥م، اهلل زمـ صٛمدل، )فمٌد 

 (.735اهلل زمـ صٝمٗمؾ ايمٝم٣مهمٔمل أزمق ؽمٜمؾ )يقٞمسفمٌد 
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 (.5/32اهلل زمـ وٌٝمؼ إٞمْم٣مىمل )ضم٣مسمؿ فمٌد 

اهلل زمـ رضار زمـ أزور إؽمدي) وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: يمٝمس زمٗمقي، ووم٣مل َمٔمكم: يمٝمس زمًمء ٓ ي٘مت٤م ضمديثف ( )يم٣ًمن فمٌد 

3/413.) 

 (.958( )ذىمر /6/312إصٌٜم٣مين )أصٌٜم٣من اهلل زمـ رضيس فمٌد 

 (.5/88اهلل زمـ وٚمٔم٨م )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 .(705)حتٖم٥م/ (0/314()دفم٣مء46)ومط /)نمغم َمٔمروف وم٣ميمف احل٣مهمظ( اهلل زمـ وٚمغمة فمـ أزمٝمف وفمٛمف ازمٛمف ضمًكمفمٌد 

م هم٣موؾ ومدم أزمق ضمًكم ايمُمٌقم ايمٌقؾمٌحل )أو ايمٌقؽمٛمجل( ؾمٝمخ يمٙمٌٝمٜمٗمل )وم٣مل ايمٖم٣مرد: حمؼمزمـ أمحد اهلل زمـ ؿم٣مهر فمٌد 

 (.910()خم٤م / 84ٞمٝم٣ًمزمقري وفمٗمد يمف جمٙمس إَمالء دم َمدرؽم٥م ايمِم٣مزمقين( )إحت٣مف/

( 9/384( )طمط01/283اخلزافمل، )روى فمٛمف مج٣مفم٥م ( )ؽمغم فم٣ٌمساهلل زمـ ؿم٣مهر زمـ ضمًكم زمـ َمِمٔم٤م أزمق فمٌد 

 (.69/602)فم٣ًمىمر

 (.955خم٤م /) –اظمٝم٘م٣مرم  –اهلل زمـ ؿم٣مهر زمـ فمٌٝمد اهلل أزمق َمٛمِمقر فمٌد 

 (.458اهلل زمـ ؿم٣مهر زمـ فمقم ايمزجم٣مري ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ٞمٝم٣ًمزمقر/فمٌد 

 (.956اهلل زمـ ؿم٣مهر زمـ حمٚمد أزمق وم٣مؽمؿ اإلؽمٖمرايٛمل )خم٤م /فمٌد 

 (.69/635اهلل زمـ ؿم٣مهر زمـ حمٚمد أزمق حمٚمد ايمٗم٣م  ازمـ زيٛم٥م ايمقافمظ )فم٣ًمىمر فمٌد 

 (.261ايمُمٝمقخ وآطمتالف إيمٝمٜمؿ..( )صف/اهلل زمـ ؿمريػ زمـ ؽمٔمد ايمٗمرؿمٌل )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من ىمثغم ايمًامع فمعم فمٌد 

 (.4/631اهلل زمـ ؿمٖمح٥م ايمٕمٖم٣مري) ذىمره دم ايمِمح٣مزم٥م( )ضم٤مفمٌد 

 (.5/066اهلل زمـ فم٣مئذ ايمُمامرم أزمق احلج٣مج، )يمف صح٥ٌم وم٣ميمف ازمـ أيب ضم٣مسمؿ ()ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.844اهلل زمـ فم٣مَمر إهل٣مين، وشمٗمف ايمٔمجقم )فم٨م /فمٌد 

 (.69/686( )فم٣ًمىمر 5/066ؿ اهلل زمـ فم٣مَمر اهلٚمداين إزدي )ضم٣مسمفمٌد 

 (.5/064اهلل زمـ فم٣مَمر زمـ ذاضمٝمؾ اهلٚمداين )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.69/637( )فم٣ًمىمر 0/655اهلل زمـ فم٣مَمر زمـ ىمريز ايمٗمرر )أصٌٜم٣من فمٌد 

 (.0761اهلل زمـ فم٣مَمر زمـ حيٝمك )وشمٗمف أزمق داود( )آصمري/فمٌد 
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فمٛمف أزمق ايمزٞم٣ٌمع ٞمًخ٥م َمقوقفم٥م، ووم٣مل إزدي:  ( )وم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن: يٗمٙم٤م إطم٣ٌمر، روى646اهلل زمـ فم٣ٌمد ايمٌٌمي )ت فمٌد 

 .(702)حتٖم٥م/ (3/413يٗمٙم٤م إطم٣ٌمر( )يم٣ًمن 

 (.5/012اهلل زمـ فم٣ٌمد ايمزرومل إٞمِم٣مري )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.5/012اهلل زمـ فم٣ٌمد زمـ صمٔمٖمر َم٘مل ) جمٜمقل ضم٣مل( )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.5/002اهلل زمـ فم٣ٌمس اخلزاز )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.946ود )حم٤م د ٔمٌاهلل زمـ فم٣ٌمس زمـ أيب حيٝمك ايمفمٌد 

اهلل زمـ فم٣ٌمس زمـ صمػميؾ أزمق حمٚمد ايمقراق ايمُمٚمٔمل )وم٣مل ايمدارومْمٛمل: ؾمٝمخ شمٗم٥م ىمتٌٛم٣م فمٛمف، ووم٣مل ايمًٚمٔم٣مين وازمـ صمقزي: فمٌد 

 (.01/47( )طمط638( )ايمديمٝمؾ/462شمٗم٥م( )ت

 (.014اهلل زمـ فم٣ٌمس زمـ ضمٖمص زمـ نمٝم٣مث )صدوق وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل ( )يمؼفمٌد 

اهلل( أزمق حمٚمد ايمْمٝم٣ميمز اخلراؽم٣مين ) شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ووم٣مل ايمدارومْمٛمل: ٓ زمٟمس زمف، فمٌد )أو اهلل زمـ فم٣ٌمس زمـ فمٌٝمد اهلل فمٌد 

 (.584( )إرؾم٣مد/01/002ووشمٗمف ايمًٚمٔم٣مين وازمـ صمقزي( )طمط

 (.584اهلل زمـ فم٣ٌمس زمـ ويمٝمد زمـ َمزيد ايمٔمذري ايمٌغمويت )إرؾم٣مد/فمٌد 

 (.3/412ن: َمتٜمؿ دم ديٛمف ( )يم٣ًمن إفمعم زمـ أيب فمٚمرة ايمُمٝم٣ٌمين ) وم٣مل أزمق هٖم٣مفمٌد اهلل زمـ فمٌد 

ٙمٖمل)ضم٣مسمؿ فمٌد اهلل زمـ فمٌد  ًُّ  (.737()يقٞمس5/014إفمعم زمـ ضمج٣مج ايم

 (.738( )يقٞمس660اجل٣ٌمر زمـ ٞمّمغم أزمق حمٚمد اظمرادي َمقٓهؿ )تفمٌد اهلل زمـ فمٌد 

 (.3/412اجل٣ٌمر) جمٜمقل وم٣ميمف ايمٔمٗمٝمقم( )يم٣ًمن فمٌد اهلل زمـ فمٌد 

 (.0/317اجلدرم )دفم٣مء فمٌد اهلل زمـ فمٌد 

 (.5/012اجلٙمٝمؾ ايمػممجل )ضم٣مسمؿ فمٌد اهلل زمـ فمٌد 

 (.43احلٚمٝمد زمـ فمٚمر أزمق فم٣ٌمس )ومط/فمٌد اهلل زمـ فمٌد 

 (.3/412اخل٣ميمؼ فمـ صمٔمٖمر زمـ حمٚمد )يم٣ًمن فمٌد اهلل زمـ فمٌد 

 ( .3/400( )يم٣ًمن  وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿايمرمحـ )جمٜمقل فمٌد ايمرمحـ أزمق فمٌد اهلل زمـ فمٌد 

 (.69/449حمٚمد اظمٙمٝم٣مري )فم٣ًمىمر  ايمرمحـ أزمقفمٌد اهلل زمـ فمٌد 

 (.949ايمرمحـ إصٌٜم٣مين )ذىمر /فمٌد اهلل زمـ فمٌد 
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 (.08/433ايمرمحـ ايمٌجغمي أزمق ضمًـ اظمزىمل )ؽمغم فمٌد اهلل زمـ فمٌد 

 (.3/418ايمرمحـ اجلزري ) وم٣مل ايمذهٌل: اهتٚمف ازمـ ضم٣ٌمن زم٣ميمقوع وايمؼمىمٝم٤م( )يم٣ًمن فمٌد اهلل زمـ فمٌد 

 (.4/0382ايمٌٌمي )جمٜمقل ضم٣مل( )ضم٣ٌمن ايمرمحـ ايمروَمل فمٌد اهلل زمـ فمٌد 

 (.5/99ايمرمحـ ايمًٚمرومٛمدي ) وشمٗمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ فمٌد اهلل زمـ فمٌد 

 (.69/449ايمرمحـ ايمًٛمدي )فم٣ًمىمر فمٌد اهلل زمـ فمٌد 

 (.8/458ايمرمحـ ايمٔمالف )ضم٤م فمٌد اهلل زمـ فمٌد 

 (.5/95ايمرمحـ ايمٕم٣مهمٗمل َمٌمي ) ٓ زمٟمس زمف وم٣ميمف أزمق زرفم٥م( )ضم٣مسمؿ فمٌد اهلل زمـ فمٌد 

 (.5/98ايمرمحـ ايمٗمرر أزمق ؽمٔمٝمد احلٚميص ) جمٜمقل ضم٣مل ( )ضم٣مسمؿ فمٌد اهلل زمـ فمٌد 

 (.3/418)يم٣ًمن -ايمرمحـ ايم٘مٙمٌل إؽم٣مَمل ) ىمذزمف صمزرة ونمغمه ( سمٗمدم اؽمؿ صمده يزيدفمٌد اهلل زمـ فمٌد 

 (.923ايمرمحـ اظم٠مدن أزمق فم٣ٌمس ) وشمٗمف ايمٖم٣مرد( )خم٤م /فمٌد اهلل زمـ فمٌد 

 (.01/46طمط ) –هق إول  –محـ اظمدائٛمل ايمرفمٌد اهلل زمـ فمٌد 

 (.3/417( )يم٣ًمن707فمٌد اهلل زمـ فمٌد ايمرمحـ اظمدين )ٓ ئمرف وم٣ميمف احل٣مهمظ( )حتٖم٥م/

 (.31/401ايمرمحـ اظمًٚمٔمل زمٌمي ) جمٜمقل وم٣ميمف ايمٔمٗمٝمقم ( )يم٣ًمن فمٌد اهلل زمـ فمٌد 

 (.0/312ايمرمحـ زمـ أيب زم٘مرة )دفم٣مء فمٌد اهلل زمـ فمٌد 

 (.7/35( )ضم٤م5/92ايمرمحـ زمـ أيب فمٚمرة إٞمِم٣مري اظم٣مزين )ضم٣مسمؿ فمٌد اهلل زمـ فمٌد 

 (.5/97ايمرمحـ زمـ أيب يمٝمعم )ضم٣مسمؿ فمٌد اهلل زمـ فمٌد 

 (.01/44( )طمط430زمـ مح٣مد ايمٔمً٘مري أزمق فم٣ٌمس ايمٌزار ) وشمٗمف ايمدارومْمٛمل( )تزمـ أمحد ايمرمحـ فمٌد اهلل زمـ فمٌد 

 (.953/ زمـ حمٚمد أزمق زم٘مر )خم٤مزمـ أمحد ايمرمحـ فمٌد اهلل زمـ فمٌد 

 (.3/417ايمرمحـ زمـ أؽمٝمد )وم٣مل ايمٌخ٣مري: همٝمف ٞمٓمر( )يم٣ًمن فمٌد اهلل زمـ فمٌد 

 (.9/ 7ايمرمحـ زمـ أيٚمـ ايمٗمرر اظمخزوَمل )ضم٤م فمٌد اهلل زمـ فمٌد 

٣مف اظمٔم٣مهمري أزمق فمٌد اهلل زمـ فمٌد  ( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: َمـ ايمٔمٙمامء 307)ت -ضمٝمدرة -ايمرمحـ ايمٌٙمٛمزفمٌد ايمرمحـ زمـ صمحَّ

ايمٔمٛم٣مي٥م ايمٗمديٚم٥م، شمٗم٥م هم٣مواًل. ووم٣مل ازمـ ضمزم: هق أهمّمؾ وم٣مض رأيتف ديٛم٣ًم وفمٗماًل َمع ضمٓمف ايمقاهمر َمـ ايمٔمٙمؿ( اجلّٙم٥م َمـ ذوي 

 (.586)صف/



1197 
 

 (.5/99( )ضم٣مسمؿ  وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿايمرمحـ زمـ محغم ايمّمٌل احليَمل ) ٓ أفمرهمف فمٌد اهلل زمـ فمٌد 

 (.5/97( )ضم٣مسمؿ 3/419( )يم٣ًمن وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿايمرمحـ زمـ زيد ) جمٜمقل فمٌد اهلل زمـ فمٌد 

 (.468ايمرمحـ زمـ ؽمٔمد زمـ ؾمٔمٝم٤م زمـ يمٝم٧م: )فمٙمامء فمٌد اهلل زمـ فمٌد 

 (.01/44ايمرمحـ زمـ ؽمٝمػ ايمٌخ٣مري )طمط فمٌد اهلل زمـ فمٌد 

 (.3/419ايمٕمٛمل ايمٌٕمدادي ايمت٣مصمل ) وم٣مل َمٛمِمقر زمـ ؽمٙمٝمؿ: دم فمٗمٙمف طمٌؾ ( )يم٣ًمن فمٌد ايمرمحـ زمـ فمٌد اهلل زمـ فمٌد 

 (.74/668اهلل زمـ ؽمٙمٝمامن إؿمرازمٙمز )فم٣ًمىمر فمٌد ايمرمحـ زمـ فمٌد اهلل زمـ فمٌد 

 (.74/669اهلل زمـ فمقم إزدي )فم٣ًمىمر فمٌد ايمرمحـ زمـ فمٌد اهلل زمـ فمٌد 

 (5/042)سمخ (7/0)ضم٤م (اهلٝمثٚملاهلل زمـ فمٚمر زمـ طمْم٣مب ايمٗمرد ايمٔمدوي اظمدين)وشمٗمف فمٌد ايمرمحـ زمـ فمٌد اهلل زمـ فمٌد 

 (.667)سمؿ

 (.7/31َم٣ميمؽ إٞمِم٣مري )ضم٤م  اهلل زمـفمٌد ايمرمحـ زمـ فمٌد اهلل زمـ فمٌد 

 (.7/40ايمرمحـ زمـ فمت٥ٌم زمـ جمدم أزمق ضم٣مرث )ضم٤م فمٌد اهلل زمـ فمٌد 

 (.07/362)ؽمغم -ؽمٝم٘مرر زمٔمد سمرمج٥م-ايمرمحـ زمـ فمثامن أزمق حمٚمد ايمِمددم فمٌد اهلل زمـ فمٌد 

 (.576اهلل )صف/د فمٌ( فمٛمف ازمٛمف حمٚمد زمـ 314ايمرمحـ زمـ فمثامن زمـ ؽمٔمٝمد اخلقٓين أزمق حمٚمد ايمٗمرؿمٌل )تفمٌد اهلل زمـ فمٌد 

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من طمغمًا هم٣موالً زاهدًا 363ايمرمحـ زمـ فمثامن زمـ ؽمٔمٝمد ايمِمددم أزمق حمٚمد إٞمديمز)تفمٌد اهلل زمـ فمٌد 

فم٣مزمدًا جمتٜمدًا ديٛم٣ًم َمتقاؤم٣ًم ورفم٣ًم ؽمٛمٝم٣ًم فم٣مظم٣ًم فم٣مَماًل، وىم٣من إنمٙم٤م فمٙمٝمف ايمرواي٥م وايمتٗمٝمٝمد وومراءة أشم٣مر وايمٔمٚمؾ هب٣م، وىم٣من دم 

 (.07/362)ؽمغم  (585ايتف َمقشمقوم٣ًم َمتحري٣ًم صدووم٣ًم..( )صف/رو

 (.867ايمرمحـ زمـ فمٚمر زمـ فمٗم٥ٌم إٞمِم٣مري )يقٞمسفمٌد اهلل زمـ فمٌد 

 (.751ايمرمحـ زمـ فمٚمغمة احليَمل اظمٌمي )يقٞمسفمٌد اهلل زمـ فمٌد 

 (.5/95( )ضم٣مسمؿ 7/4ايمرمحـ زمـ ىمٔم٤م زمـ َم٣ميمؽ )ضم٤م فمٌد اهلل زمـ فمٌد 

 (.338( )صمر 447َم٠مَمـ أزمق فم٣ٌمس )فمٛمف مج٣مفم٥م وم٣ميمف ايمًٜمٚمل( )ت ايمرمحـ زمـ فمٌد اهلل زمـ فمٌد 

ايمرمحـ زمـ حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ أزمق حمٚمد ايمٌٛم٣مين احلق  )أو احلريص( ايمٛمٝم٣ًمزمقري )وم٣مل ايمٖم٣مرد: ىمثغم احلدي٧م فمٌد اهلل زمـ فمٌد 

( )خم٤م 409 ،9/417( )سم٣مريخ اإلؽمالم83وىمثغم ايمُمٝمقخ، ووم٣مل ايمذهٌل: ايمرصمؾ ايمِم٣ميما ىمثغم احلدي٧م ( )إحت٣مف/

/911.) 
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 (.969أزمق ضمًـ ايمٌحري )خم٤م /زمـ أمحد ايمرمحـ زمـ حمٚمد فمٌد اهلل زمـ فمٌد 

 (.69/461ايمرمحـ زمـ حمٚمد زمـ حمٚمد أزمق حمٚمد إزدي ايمُمٝمخ ايمِم٣ميما)جمٜمقل ضم٣مل ( )فم٣ًمىمرفمٌد اهلل زمـ فمٌد 

 (.51ايمرمحـ زمـ َمرسمٔمد ايمِمٛمٔم٣مين )ك/فمٌد اهلل زمـ فمٌد 

 (.217)صف/ وم٣ميمف ازمـ زمُم٘مقال( أطمذ ايمٛم٣مس فمٛمف)(٣353مذم ايمُم٣مؿمٌل أزمق حمٚمد إٞمديمز )تايمرمحـ زمـ َمٔمفمٌد اهلل زمـ فمٌد 

 (.69/460ايمرمحـ زمـ َمٔم٣موي٥م زمـ طمدي٨م اظمٌمي )فم٣ًمىمر فمٌد اهلل زمـ فمٌد 

 (.3/419ايمرمحـ زمـ َمٙمٝمٚم٥م ايمٛمٝم٣ًمزمقري) وم٣مل احل٣مىمؿ: ايمٕم٣ميم٤م فمعم رواي٣مسمف اظمٛم٣مىمغم ( )يم٣ًمن فمٌد اهلل زمـ فمٌد 

 (.3/419( )يم٣ًمن7/09اظمديٛمل) ؤمٝمػ وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم ( )ضم٤م  –يٗم٣مل وه٤م  –ايمرمحـ زمـ َمقه٤م د فمٌاهلل زمـ فمٌد 

 (.0180)ذىمر  (وم٣مل أزمق ٞمٔمٝمؿ: ىم٣من أدي٣ًٌم هم٣موالً )ايمرمحـ زمـ ه٣مرون أزمق حمٚمد ايمٖمراءفمٌد اهلل زمـ فمٌد 

ازمـ ضم٣ٌمن: يّمع احلدي٧م ( )طمط ايمرمحـ زمـ يزيد زمـ َم٣ميمؽ ايم٘مٙمٌل إؽم٣مَمل ) وم٣مل ايمذهٌل: ىمذزمقه، ووم٣مل فمٌد اهلل زمـ فمٌد 

 (.3/418( )يم٣ًمن 0/67

 (.5/95ايمرمحـ زمـ يقؽمػ )ضم٣مسمؿ فمٌد اهلل زمـ فمٌد 

 (.5/92( )ضم٣مسمؿ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿايمرمحـ فمـ ازمـ فمٚمر) جمٜمقل فمٌد اهلل زمـ فمٌد 

 (.3/419ايمرمحـ فمـ رصمؾ َمـ ايمِمح٣مزم٥م) جمٜمقل وم٣ميمف ايمدراومْمٛمل ( )يم٣ًمن فمٌد اهلل زمـ فمٌد 

 (.3/417اهلل زمـ َمٕمٖمؾ ) وم٣مل ايمٌخ٣مري: همٝمف ٞمٓمر، ووم٣مل ايمذهٌل: ٓ ئمرف( )يم٣ًمن فمٌد يمرمحـ فمـ افمٌد اهلل زمـ فمٌد 

 (.5/99( )ضم٣مسمؿ  وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿايمرمحـ فمـ فمٚمرو) جمٜمقل فمٌد اهلل زمـ فمٌد 

 (.5/98ايمرمحـ َمقلم ؽم٣ممل )ضم٣مسمؿ فمٌد اهلل زمـ فمٌد 

 (.708احل٣مهمظ( )حتٖم٥م/فمٌد اهلل زمـ فمٌد ايمرمحـ وايمد أيب فمٚمران )ٓ ئمرف وم٣ميمف 

 (.69/449ايمرضمٝمؿ اظم٣مزين )فم٣ًمىمر فمٌد اهلل زمـ فمٌد 

 (.947وس أزمق ؽمٝمٔمد ايمًٚم٣ًمر )خم٤م /فمٌد ايمرضمٝمؿ زمـ فمٌد اهلل زمـ فمٌد 

 (.69/431اهلل ايم٘مالفمل )فم٣ًمىمر فمٌد ايمرزاق زمـ فمٌد اهلل زمـ فمٌد 

 (.994( )ذىمر4/506 ايمِم٣محلكم ( )أصٌٜم٣من ايمًالم زمـ زمٛمدار أزمق حمٚمد) وم٣مل أزمق ايمُمٝمخ: َمـ فم٣ٌمد اهللفمٌد اهلل زمـ فمٌد 

 ( 622اهلل زمـ أيب ايمرداد )تفمٌد ايمًالم زمـ فمٌد اهلل زمـ فمٌد 

 (.69/430ايمٔمزيز أزمق حمٚمد فمٛمف إزمراهٝمؿ زمـ ص٣مزمر )فم٣ًمىمر فمٌد اهلل زمـ فمٌد 
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 (.456ايمٔمزيز اظمٗمرئ اظم٘مت٤م: )فمٙمامء فمٌد اهلل زمـ فمٌد 

 (.5/014ف زمٟمس وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم ( )ضم٣مسمؿ ايمٔمزيز زمـ أيب شم٣مزم٦م ) يمٝمس زمفمٌد اهلل زمـ فمٌد 

ايمٔمزيز زمـ أيب رواد ) وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: حيدث زمٟمضم٣مدي٧م َمٛم٘مرة، ووم٣مل ازمـ صمٛمٝمد: ٓ ي٣ًموي ؾمٝمئ٣ًم حيدث زمٟمضم٣مدي٧م فمٌد اهلل زمـ فمٌد 

ىمذب، ووم٣مل ايمٔمٗمٝمقم: يمف أضم٣مدي٧م َمٛم٣مىمغم يمٝمس ممـ يٗمٝمؿ احلدي٧م، ووم٣مل ازمـ فمدي: روى أضم٣مدي٧م فمـ أزمٝمف ٓ يت٣مزمع فمٙمٝمٜم٣م، 

( )ضم٣مسمؿ 3/400ووم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن: ئمتػم ضمديثف إذا روى فمـ نمغم أزمٝمف ودم روايتف فمـ إزمراهٝمؿ زمـ ؿمٜمامن َمٛم٣مىمغم( )يم٣ًمن

 .(709)حتٖم٥م/ (5/013

 (.571( )فمٛمف مج٣مفم٥م( )صف/314ايمٔمزيز زمـ أيب ؽمٖمٝم٣من ايمٗمرؿمٌل أزمق زم٘مر ايمٕم٣مهمٗمل )تفمٌد اهلل زمـ فمٌد 

 (.010ايمرمحـ )َمٌم فمٌد ايمٔمزيز زمـ فمٌد اهلل زمـ فمٌد 

( 7/66( ) وم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن: خيْمئ ىمثغمًا ( )ضم٤م 026أم زمـ ضمٛمٝمػ إود )ت فمٌد ايمٔمزيز زمـ فمٌد اهلل زمـ فمٌد 

 (.3/400)يم٣ًمن

 رزمف ايمٕم٣مهمٗمل: سمٗمدم همٝمٚمـ صمده: أزمق ؽمٖمٝم٣من ايمٗمرؿمٌل.فمٌد ايمٔمزيز زمـ فمٌد اهلل زمـ فمٌد 

)وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمـ أهؾ ايمٙمٕم٥م وأداب ( 387حمٚمد ايمٌ٘مري أزمق فمٌٝمد إٞمديمز )ت  زمـفمٌد ايمٔمزيز اهلل زمـ فمٌد 

 (.246ايمقاؽمٔم٥م...َمتٗمٛم٣ًم ظم٣م ومٝمده و٣مزمْم٣مً ظم٣م ىمتٌف..أطمذ ايمٛم٣مس فمٛمف( )صف/

 اهلل زمـ فمٚمر ايمتًؼمي.فمٌد ايمٕمٖم٣مر ايمتًؼمي: صقازمف: فمٌد اهلل زمـ فمٌد 

وم٣ميمف أزمق ضمٖمص ايمْمٌٝم٤م(  ايمقاضمد زمـ فمقم اظمٗمدد أزمق َمقؽمك )َمـ زمٝم٦م احلٖم٣مظ واحلدي٧مفمٌد ايمٕمٛمل زمـ فمٌد اهلل زمـ فمٌد 

 (.015)دٞمٝمن 

 (.3/406ايمٗمدوس ايم٘مرطمل أزمق ص٣ميما )يم٣ًمن فمٌد اهلل زمـ فمٌد 

 (.3/406ايم٘مريؿ ايمثٗمٖمل )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق زرفم٥م( )يم٣ًمن فمٌد اهلل زمـ فمٌد 

 (.69/436ايم٘مريؿ زمـ ضمًكم اجلقهري )فم٣ًمىمر فمٌد  زمـ اهللفمٌد 

 (.947)خم٤م  (08/526( )ؽمغم 377ايمٛمٝم٣ًمزمقري )جمٜمقل ضم٣مل( )ت  ايم٘مريؿ زمـ هقازن أزمق ؽمٔمد ايمٗمُمغميفمٌد اهلل زمـ فمٌد 

 (.5/91اهلل إفمُمك )يمف صح٥ٌم ( )ضم٣مسمؿ فمٌد اهلل زمـ فمٌد 

 (.3/412اهلل إَمقي )خي٣ميمػ دم ضمديثف وم٣ميمف ازمـ ضم٣ٌمن ( )يم٣ًمن فمٌد اهلل زمـ فمٌد 

 (.8/435اهلل ايمٌٌمي )ضم٤م فمٌد اهلل زمـ فمٌد 
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 (.5/94إَمقي اظمتٗمدم )ضم٣مسمؿ اهلل ايمٗمرر، هق: فمٌد اهلل زمـ فمٌد 

 (.5/94اهلل ايم٘مٛم٣مين ) جمٜمقل ضم٣مل ( )ضم٣مسمؿ فمٌد اهلل زمـ فمٌد 

 (.8/436اهلل ايم٘مقدم أزمق فمٚمر )ضم٤م فمٌد اهلل زمـ فمٌد 

 (.464اهلل اظمديٛمل )ؽمٜمؿ /فمٌد اهلل زمـ فمٌد 

 (.761فمٌد اهلل زمـ فمٌد اهلل اهلدادي )َم٣م فمرهم٦م ضم٣ميمف وم٣ميمف احل٣مهمظ( )حتٖم٥م/

( 5/89اهلل زمـ أيب أَمٝم٥م اظمخزوَمل ) وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ يمف صح٥ٌم، وذىمره ازمـ ضم٣ٌمن دم ايمت٣مزمٔمكم ( )ضم٣مسمؿ فمٌداهلل زمـ فمٌد 

 (.3/415)يم٣ًمن

 (.5/89اهلل زمـ أيب زمـ ؽمٙمقل ) يمف صح٥ٌم وم٣ميمف ازمـ أيب ضم٣مسمؿ ونمغمه( )ضم٣مسمؿ فمٌد اهلل زمـ فمٌد 

 (.077اهلل زمـ أؽمٝمد ايم٘ماليب ؾمٝمخ يمٙمْمػمي )ؿمػميفمٌد اهلل زمـ فمٌد 

 (.3/415اهلل زمـ أٞمس زمـ َم٣ميمؽ ) ؤمٖمف ازمـ َمٔمكم( )يم٣ًمن فمٌد اهلل زمـ فمٌد 

 (.5/47( )ضم٤م 5/91اهلل زمـ أٞمٝمس اجلٜمٛمل فمـ أزمٝمف )ضم٣مسمؿ فمٌد اهلل زمـ فمٌد 

 (.538( ضمدث فمٛمف ايمِم٣مضم٣ٌمن )صف/486اهلل إَمقي أزمق حمٚمد إٞمديمز )تفمٌد اهلل زمـ شم٣مزم٦م زمـ فمٌد اهلل زمـ فمٌد 

 (.5/41( )ضم٤م 5/91ٌٝم٤م اجلٜمٛمل )ضم٣مسمؿ اهلل زمـ طمفمٌد اهلل زمـ فمٌد  

  -سمٗمدم –اهلل فمٌد اهلل زمـ وح٣مك، هق: ازمـ ص٣ميما زمـ فمٌد اهلل زمـ فمٌد 

 (.0/689اهلل زمـ فمت٣مب إٞمِم٣مري )أصٌٜم٣من فمٌد اهلل زمـ فمٌد 

 (.4/601اهلل زمـ فمثامن زمـ فم٣مَمر )ضم٤م فمٌد اهلل زمـ فمٌد 

 (.8/446أزمٝمف )ضم٤م  اهلل زمـ فمقن فمـفمٌد اهلل زمـ فمٌد 

 (.5/68( )ضم٤م 5/91اهلل زمـ ي٣ًمر فمـ ازمـ فمٚمر )ضم٣مسمؿ فمٌد اهلل زمـ فمٌد 

 (.3/412اهلل فمـ حمٚمد زمـ ومٝمس ) وم٣مل ازمـ َمٔمكم: ٓ أفمرهمف( )يم٣ًمن فمٌد اهلل زمـ فمٌد 

 (.3/403اظمٙمؽ إؽم٘مٛمدراين )ؤمٖمف ازمـ يقٞمس( )يم٣ًمن فمٌد اهلل زمـ فمٌد 

 (.69/454( )فم٣ًمىمر 5/015 اظمٙمؽ اجلٚمحل ايمٗمرر )روى فمٛمف مج٣مفم٥م( )ضم٣مسمؿفمٌد اهلل زمـ فمٌد 

 (.5/03اظمٙمؽ اجلٝمُم٣مين )ضم٤م فمٌد اهلل زمـ فمٌد 

 (.986اظمٙمؽ ايمْمقيؾ )ذىمر فمٌد اهلل زمـ فمٌد 
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 اظمٙمؽ اظمًٔمقدي، اؽمؿ صمده أزمق فمٌٝمدة .فمٌد اهلل زمـ فمٌد 

 (.3/404اهلل زمـ َمًٔمقد اظمًٔمقدي ) وم٣مل ايمٔمٗمٝمقم: همٝمف ٞمٓمر( )يم٣ًمن فمٌد اظمٙمؽ زمـ أيب فمٌٝمدة زمـ فمٌد اهلل زمـ فمٌد 

 (.5/015اظمٙمؽ زمـ رزمٝمع زمـ أيب راؾمد أزمق حمٚمد ) جمٜمقل ضم٣مل( )ضم٣مسمؿ فمٌد اهلل زمـ فمٌد 

اظمٙمؽ زمـ ىمرز زمـ صم٣مزمر ايمٗمرر ايمٖمٜمري )َمٛم٘مر احلدي٧م وم٣ميمف ايمٔمٗمٝمقم، ووم٣مل أزمق زرفم٥م: ؤمٝمػ ييب فمعم فمٌد اهلل زمـ فمٌد 

 (.3/406ضمديثف( )يم٣ًمن 

 (.9/30( )طمط318ايمٛمح٣مس َمقصقم إصؾ ) وشمٗمف ايمػموم٣مين ( )ت  اظمٙمؽ زمـ حمٚمد زمـ ؽمٔمٝمد أزمق همتافمٌد اهلل زمـ فمٌد 

 (.69/434اظمٙمؽ زمـ َمروان أزمق فمٚمر إَمقي )فم٣ًمىمر فمٌد اهلل زمـ فمٌد 

 فمٌد اهلل زمـ فمٌد اظمٙمؽ زمـ حيٝمك اظمٔم٣مهمري: سمٗمدم دم ازمـ أيب روَم٣من.

 (.955اهلل أزمق فم٣مَمر ايمزاهد )ذىمر فمٌد ايمقاضمد زمـ فمٌد اهلل زمـ فمٌد 

 (.481راصمع )إرؾم٣مد/ص -دم اؽمٚمف طمٙمط -ايمقه٣مب احلجٌل أزمق طمٙمٝمٖم٥مفمٌد اهلل زمـ فمٌد 

 (.951( )ذىمر3/403ايمقه٣مب اخلقارزَمل )وم٣مل أزمق ٞمٔمٝمؿ: ومدم أصٌٜم٣من وضمدث هب٣م دم ضمديثف ٞم٘م٣مرة ( )يم٣ًمنفمٌد اهلل زمـ فمٌد 

 (.3/403ايمقه٣مب ايمٛمٚمري ايمٌٌمي )يمٝمس زمٚمُمٜمقر وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل ( )يم٣ًمن فمٌد اهلل زمـ فمٌد 

 (.0187ايمقه٣مب زمـ إزمراهٝمؿ أزمق أمحد إٞمامؿمل/ أشمٛمل فمٙمٝمف/ )ذىمر فمٌد زمـ  اهللفمٌد 

 (.5/016زمـ هالل ) صح٣ميب ( )ضم٣مسمؿ فمٌد اهلل زمـ فمٌد 

 (.930رزمف أزمق ؿم٣مهر إصٌٜم٣مين )ذىمر فمٌد اهلل زمـ فمٌد 

 (.39رزمف ايمٔمجقم )ك/فمٌد اهلل زمـ فمٌد 

 (.5/015( )ضم٣مسمؿ7/38( )ضم٤م أزمق ضم٣مسمؿ وم٣ميمفرزمف زمـ ضم٘مؿ زمـ فمثامن ايمثٗمٖمل ) جمٜمقل فمٌد اهلل زمـ فمٌد 

 (.69/430رزمف زمـ ٞمي أزمق حمٚمد ايمٌخ٣مري )فم٣ًمىمر فمٌد اهلل زمـ فمٌد 

 (.3/405،) ؤمٖمف ايمدراومْمٛمل ( )يم٣ًمن -وسفمٌد  –وس، هق: ازمـ حمٚمد زمـ ضم٣مرض َمٙمٗم٤م فمٌد اهلل زمـ فمٌد 

 (.9/48( )طمط 414ويف ايمِمٖم٣مر أو ايمٗمْم٣من )ت فمٌد اهلل زمـ فمٌد 

 (.69/423]زمـ فم٣مَمر[ ايمٗمرر إىمػم) صح٣ميب( )فم٣ًمىمر اهلل زمـ فمٌٝمد فمٌد 

( 3/403اهلل زمـ فمٌٝمد اهلل أزمق فم٣مصؿ ايمٔم٣ٌمدين زمٌمي )وشمٗمف ايمِمغمدم، ووم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ وازمـ َمٔمكم: يمٝمس زمف زمٟمس( )يم٣ًمن فمٌد 

 (.5/011)ضم٣مسمؿ 
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 (.5/47اهلل زمـ فمٌٝمد اهلل إٞمِم٣مري )ضم٤م فمٌد 

 (.9/49اهلل زمـ فمٌٝمد اهلل ايم٘م٣مهمقري )طمط فمٌد 

 (.9/31أزمق أمحد ايمدوم٣مق ازمـ أفمرج) شمٗمف صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ( )طمطزمـ أمحد اهلل زمـ فمٌٝمد اهلل فمٌد 

 (.5/011( )ضم٣مسمؿ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿاهلل زمـ فمٚمر ايمٔمٚمري )ٓ أفمرهمف فمٌد اهلل زمـ فمٌٝمد اهلل زمـ فمٌد 

ال: ىم٣من َمـ أهؾ ايمٔمٛم٣مي٥م وايمرواي٥م...( اهلل ايم٘مالفمل أزمق حمٚمد ايمٗمرؿمٌل )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقفمٌد اهلل زمـ فمٌٝمد اهلل زمـ وصمٝمف زمـ فمٌد 

 (.526)صف/

ايمرمحـ ايمٗمرؿمٌل )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمـ أهؾ ايمٛمٌؾ وايمذىم٣مء فمٌد زمـ ويمٝمد زمـ حمٚمد اظمٔمٝمْمل أزمق  فمٌٝمد اهللاهلل زمـ فمٌد 

 (.596( )صف/346وايمممف...( )ت

 (.0149ط( )طم318اهلل زمـ فمٌٝمد اهلل زمـ حيٝمك أزمق حمٚمد اظم٠مدب )وشمٗمف اخلْمٝم٤م ( )ت فمٌد 

 (.5/011اهلل زمـ فمٌٝمد اهلل زمـ حيٝمك زمـ حمٚمد أزمق وم٣مؽمؿ اظمٗمرئ ايمٌزار ايمٔمً٘مري )جمٜمقل ضم٣مل( )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.3/405اهلل زمـ فمٌٝمد ايمف اجلٚمحل أو احلجٌل )جمٜمقل وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل ( )يم٣ًمن فمٌد 

 (.5/01اهلل زمـ فمٌٝمد زمـ ومت٣مدة ايمٙمٝمثل )ضم٤م فمٌد 

 (.5/42اهلل زمـ فمٌٝمد زمـ هرَمز )ضم٤م فمٌد 

 (.5/016اهلل زمـ فمٌٝمد فمـ أيب زم٘مر زمـ ٞمي)جمٜمقل ضم٣مل( )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.5/07اهلل زمـ فمٌٝمد فمـ حمٚمد زمـ ؽمغميـ )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.69/425اهلل زمـ فمٌٝمد َمـ حيٝمك ايمًٙمامين أزمق فم٣ٌمس زمـ أيب ضمرب )فم٣ًمىمر فمٌد 

( 428( )ؿم٤م461( )ت 583ايمثٗم٥م( )إرؾم٣مد/ اهلل زمـ فمت٣مب ايمزهمتل )وشمٗمف أزمق أمحد احل٣مىمؿ ووم٣مل ايمذهٌل: اظمحدث اظمتٗمـفمٌد 

 (.69/422( )فم٣ًمىمر05/23)ؽمغم

( 418ايمٔمتٝمٗمل: شمٗم٥م َمٟمَمقن( )ت ووم٣ملي )وشمٗمف اخلْمٝم٤م،ٔمٌد اهلل زمـ فمت٣مب زمـ حمٚمد زمـ فمٌٝمد اهلل أزمق وم٣مؽمؿ ايمفمٌد 

 (.01/31)طمط

 (.4/647اهلل زمـ فمت٥ٌم إٞمِم٣مري )ضم٤م فمٌد 

 (.5/07اهلل زمـ فمت٥ٌم اهلذرم )ضم٤م فمٌد 

 (.768ـ فمت٥ٌم زمـ إي٣مس زمـ ضم٣مرث ايمٖمٜمري )يقٞمساهلل زمفمٌد 
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 (.69/471اهلل زمـ فمت٥ٌم زمـ فم٣ٌمس أزمق حمٚمد إؾمجٔمل )فم٣ًمىمر فمٌد 

 (.69/471د اهلل زمـ فمت٥ٌم زمـ ويمٝمد أزمق حمٚمد اظمٔمدل )فم٣ًمىمر ٌفم

 (.69/471اهلل زمـ فمت٥ٌم زمـ يزيد إفمقر إَمقي )فم٣ًمىمر فمٌد 

 (.445)فمٙمامء  اؽمؿ صمده: ضم٘مؿ اهلل زمـ فمثامن إَمقيفمٌد 

 (.683اهلل زمـ فمثامن اظمدين )نمرزم٣مء/فمٌد 

 (.3/405اهلل زمـ فمثامن اظمٔم٣مهمري ) جمٜمقل وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )يم٣ًمن فمٌد 

 (.7/62اهلل زمـ فمثامن زمـ أيب ؽمٙمٝمامن زمـ صمٌغم زمـ َمْمٔمؿ )ضم٤م فمٌد 

 (.5/004( )ضم٣مسمؿ  وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿاهلل زمـ فمثامن زمـ أيب ووم٣مص ايمزهري ) ؾمٝمخ فمٌد 

 (.5/004زمـ أرومؿ )ضم٣مسمؿ اهلل زمـ فمثامن فمٌد 

 (.69/470اهلل زمـ فمثامن زمـ ضم٘مؿ ايمٗمرر إَمقي )فم٣ًمىمر فمٌد 

 (.01/31( )طمط301اهلل زمـ فمثامن زمـ زيدان أزمق وم٣مؽمؿ احلٌمي )صدوق وم٣ميمف ايمياب( )ت فمٌد 

 (.3/405اهلل زمـ فمثامن زمـ ؽمٔمد )ٓ ئمرف وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم ( )يم٣ًمن فمٌد 

 (.69/474ضم٘مٝمؿ زمـ ضمزام ايمٗمرر إؽمدي )فم٣ًمىمراهلل زمـ فمٌد اهلل زمـ فمثامن زمـ فمٌد 

 (.01/31( )طمط 486اهلل زمـ فمثامن زمـ حمٚمد زمـ فمقم أزمق حمٚمد ايمِمٖم٣مر) وشمٗمف اخلْمٝم٤م ( )ت فمٌد 

 (.216( )صف/331اهلل زمـ فمثامن زمـ َمروان ايمٔمٚمري ايمٌْمٙمٝمقرم أزمق حمٚمد )وم٣مل احلٚمٝمدي: ٞمحقي همٗمٝمف ؾم٣مفمر..( )تفمٌد 

 (.5/004ضم٣مسمؿ اهلل زمـ فمثامن فمـ فم٣ٌمدة )فمٌد 

 (.5/004)ضم٣مسمؿ  اؽمؿ صمده: فمٌد اهلل زمـ ضم٘مٝمؿ اهلل زمـ فمثامن َمـ ويمد ضم٘مٝمؿفمٌد 

 (.40/3اهلل زمـ فمدي زمـ ضم٣مسمؿ ايمْم٣مئل )فم٣ًمىمر فمٌد 

ىم٣من ضم٣مهمٓم٣مً َمتٗمٛم٣مً مل ي٘مـ دم زَم٣مٞمف َمثٙمف وم٣ميمف يم٘م٣مَمؾ )اهلل زمـ حمٚمد أزمق أمحد احل٣مهمظ ازمـ ومْم٣من ص٣مضم٤م افمٌد اهلل زمـ فمدي زمـ فمٌد 

 .(760)حتٖم٥م/ (364)صمر  (40/5( )فم٣ًمىمر 02/053( )ؽمغم 425( )ت  ٥مهمظ شمٗم: ضم٣مونمغمه وم٣مل ازمـ فم٣ًمىمرو ايمًٜمٚمل

 (.750اهلل زمـ فمديس زمـ فمٚمرو زمـ فمٌٝمد ايمٗمّم٣مفمل ايمٌٙمقي )يمف صح٥ٌم وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( )يقٞمسفمٌد 

 (.8/426اهلل زمـ فمرازم٥م أزمق حمٚمد )ضم٤م فمٌد 

 (.7/7اهلل زمـ فمراك زمـ َم٣ميمؽ ايمٕمٖم٣مري اظمدين )ضم٤م فمٌد 
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 (.3/402ل( )يم٣ًمن ئ زمـ فمري٤م اظمٙمٝم٘مل )صمّٜمٙمف ايمٔمالاهللفمٌد 

 (.3/402اهلل زمـ فمِمٚم٥م أزمق فمٙمقان ) َمٛم٘مر احلدي٧م صمدًا وم٣ميمف ايمٔمٗمٝمقم ( )يم٣ًمن فمٌد 

 (.3/402اهلل زمـ فمِمٚم٥م ايمٛمِمٝمٌل ) يمف َمٛم٣مىمغم وم٣ميمف ازمـ فمدي ( )يم٣ًمن فمٌد 

ووم٣مل ؾمغمويف: صدوق ضم٣مهمظ َمتٗمـ(  اهلل زمـ فمْم٣مء اإلزمراهٝمٚمل أزمق حمٚمد ) وشمٗمف حيٝمك زمـ َمٛمده،فمٌد 

 (.958()خم٤م/3/407)يم٣ًمن

 (.3/407اهلل زمـ فمْم٣مء ايم٘مقدم )ؤمٝمػ احلدي٧م وم٣ميمف ايمٛم٣ًمئل( )يم٣ًمن فمٌد 

 (.7/30( )ضم٤م 5/046اهلل زمـ فمْم٣مء اظم٘مل )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.3/407)يم٣ًمن( 5/046اهلل زمـ فمْم٣مء زمـ إزمراهٝمؿ ايمٗمرر )وم٣مل ازمـ َمٔمكم: ٓ رء، ووم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: ؾمٝمخ ( )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.5/040اهلل زمـ فمْم٣مء فمـ ازمـ فمٚمر )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.5/046اهلل زمـ فمْم٣مء فمـ أيب صمٔمٖمر) روى فمٛمف مج٣مفم٥م ( )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.5/046اهلل زمـ فمْم٣مء فمـ زي٣مد زمـ خمراق، وفمٛمف ؾمٔم٥ٌم وأزمق إؽمح٣مق ايمًٌٝمٔمل )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.8/440اهلل زمـ فمْم٣مء َمقلم َمْمٙم٤م )ضم٤م فمٌد 

 (.3/407ٝم٥م ايمْم٣مئل ايمٌٌمي )َمٛم٘مر احلدي٧م وم٣ميمف ازمـ فمدي( )يم٣ًمن اهلل زمـ فمْم٣مرد زمـ أذٞمفمٌد 

 (.5/046( )ضم٣مسمؿ 7/45اهلل زمـ فمْمٝم٥م زمـ طمْم٣مب ؽمٚمع ؿم٣مووؽم٣ًم )ضم٤م فمٌد 

اهلل زمـ فمْمٝم٥م زمـ ؽمٔمد ايمٔمقدم ايم٘مقدم ) وم٣مل ايمٔمٗمٝمقم ٓ يت٣مزمع فمعم ضمديثف، ووم٣مل ايمٌخ٣مري: مل يِما ضمديثٜمام ( )يم٣ًمن فمٌد 

 (.5/046( )ضم٣مسمؿ 3/408

 (.40/37اهلل زمـ ضمٌٝم٤م أزمق حمٚمد اظمٖمن اظمٔمدل اظمٗمرئل ) روى فمٛمف مجع ( )فم٣ًمىمر فمٌد  زمـ فمْمٝم٥م زمـ اهللفمٌد 

 (.7/49اهلل زمـ فمٗم٥ٌم احلٛمٓمقم )ضم٤م فمٌد 

 (.3/408اهلل زمـ فمٗم٥ٌم ايمٙمٝمثل ) ٓ أفمرهمف وم٣ميمف ايمذهٌل( )يم٣ًمن فمٌد 

 (.7/45اهلل زمـ فمٗمٝمؾ زمـ ؾمٚمغم )ضم٤م فمٌد 

 (.5/044( )ضم٣مسمؿ 7/68ـ زمـ ضم٣مرث اظمخزوَمل )جمٜمقل ضم٣مل ( )ضم٤م ايمرمحفمٌد اهلل زمـ فم٘مرَم٥م زمـ فمٌد 

 (.3/409( )يم٣ًمن 5/069( )ضم٣مسمؿ  وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿاهلل زمـ فمالء زمـ أيب ٞمٌٗم٥م )جمٜمقل فمٌد 

 (.7/450( )ؽمغم 5/08اهلل زمـ فمالء زمـ طم٣ميمد زمـ وردان ايمٌٌمي ) وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: ص٣ميما ( )ضم٣مسمؿ فمٌد 
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 (.3/015( )أصٌٜم٣من 0100ق ايمُمٝمخ: ىمثغم احلدي٧م ( )ذىمر/اهلل زمـ فمالن ايمً٘مرصمل) وم٣مل أزمفمٌد 

 (.431اهلل زمـ فماليقم ايمٖمٗمٝمف: )فمٙمامء فمٌد 

 (.5/060اهلل زمـ فمٙمٗمٚم٥م زمـ نمٖمقاء اخلزافمل )ضم٣مسمؿفمٌد 

 (.946اهلل زمـ فمقم أزمق وم٣مؽمؿ ايمْمقد )خم٤م /فمٌد 

 (.01/06اهلل زمـ فمقم أزمق حمٚمد أَمقم )طمطفمٌد 

 (.938اظمٕمريب )خم٤م /اهلل زمـ فمقم أزمق حمٚمد فمٌد 

 (.3/409اهلل زمـ فمقم ايم٣ٌمهقم ايمقو٣مضمل) ىم٣من يّمع احلدي٧م وم٣ميمف ازمـ ؿم٣مهر( )يم٣ًمنفمٌد 

 (.3/409اهلل زمـ فمقم اخلزافمل )يم٣ًمن فمٌد 

 (.950اهلل زمـ فمقم ايمًٛمٌالين )ذىمر فمٌد 

 (.54اهلل زمـ فمقم ايمٔمدل )ك/فمٌد 

 (.8/439اهلل زمـ فمقم اظمٔم٣مهمري )ضم٤مفمٌد 

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال:ىم٣من َمـ أهؾ ايمٔمٙمؿ واظمٔمرهم٥م وايمذىم٣مء 324أيب إزهر ايمٕم٣مهمٗمل أزمق زم٘مر إٞمديمز )تاهلل زمـ فمقم زمـ فمٌد 

 (.208وايمٖمٜمؿ وأطمذ ايمٛم٣مس فمٛمف( )صف/

 (.5/31اهلل زمـ فمقم زمـ أيب راهمع )ضم٤مفمٌد 

 (.40/51أزمق وم٣مؽمؿ ايمٌٕمدادي اخلالل )جمٜمقل ضم٣مل( )فم٣ًمىمرزمـ أمحد اهلل زمـ فمقم فمٌد 

 (.05/000)ؽمغم ـ أمحد ايمٔم٣ٌمدزماهلل زمـ فمقم فمٌد 

زمـ حمٚمد أزمق حمٚمد ايمًٙمٚمل ايمٌٕمدادي اظمٔم٣مذي )وم٣مل ايمٖم٣مرد: شمٗم٥م َمُمٜمقر ىمثغم احلدي٧م وايمُمٝمقخ( زمـ أمحد اهلل زمـ فمقم فمٌد 

 (.913)خم٤م / (85)إحت٣مف/

ووم٣مل إٞمامؿمل: ىم٣من  زمـ حمٚمد ايمٌٕمدادي أزمق همّمؾ ايمدوم٣مق )ايمُمٝمخ اجلٙمٝمؾ ايمثٗم٥م ايمِم٣ميما وم٣ميمف ايمذهٌل،زمـ أمحد اهلل زمـ فمقم فمٌد 

 (.08/214( )ؽمغم 381ص٣محل٣ًم شمٗم٥م( )ت 

 (.01/04هلل زمـ فمقم زمـ أيقب زمـ أيقب ايمٔم٘مػمي أزمق حمٚمد ايمٗم٣م  )طمطافمٌد 

 (.3/409( )يم٣ًمن5/003اهلل زمـ فمقم زمـ زمٔمج٥م اجلٜمٛمل )وم٣مل ايمٌخ٣مري: همٝمف ٞمٓمر ( )ضم٣مسمؿفمٌد 
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( ) وم٣مل ايمذهٌل: اإلَم٣مم احل٣مهمظ ايمٛم٣مومد ىم٣من َمـ ايمٔمٙمامء 417اهلل زمـ فمقم زمـ صم٣مرود ايمٛمٝم٣ًمزمقري، ص٣مضم٤م اظمٛمتٗمك )ت فمٌد 

اهل٣مدي: احل٣مهمظ اإلَم٣مم اظمًٛمد..( فمٌد اظمتٗمٛمكم اظمجقديـ ىم٣من َمـ أئٚم٥م إشمر، أشمٛمك فمٙمٝمف احل٣مىمؿ وايمٛم٣مس ووم٣مل ازمـ 

 (.03/649( )ؽمغم429( )ؿم٤م585)إرؾم٣مد/

 (.40/56اهلل زمـ فمقم زمـ صمٛمٝمد أزمق وم٣مؽمؿ ايمٌٕمدادي )فم٣ًمىمر فمٌد 

 (.352( )جمٜمقل ضم٣مل( )صمر 427 زمـ فمقم زمـ ضمًـ أزمق حمٚمد ايمٗم٣م  ايمٗمقَمز )ت اهللفمٌد 

 (.01/00اهلل زمـ فمقم زمـ ضمًكم اخلالل أزمق زم٘مر )جمٜمقل ضم٣مل ( )طمطفمٌد 

 (.01/06اهلل زمـ فمقم زمـ محُم٣مذ زمـ ؽمحتقيف زمـ ٞمٌموي٥م أزمق حمٚمد ايمٛمٝم٣ًمزمقري )طمطفمٌد 

 (.5/31اهلل زمـ فمقم زمـ رهم٣مفم٥م )ضم٤مفمٌد 

 (.3/409)صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )يم٣ًمن (332)ت  -هق ايمذي زمٔمده-اهلل زمـ فمقم زمـ روَم٣من أزمق فمٚمر ايم٘م٣موروين فمٌد 

 (.01/03اهلل زمـ فمقم زمـ زوران أزمق فمٚمر ايم٘م٣مزروين ) صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ( )طمطفمٌد 

 (.447اهلل زمـ فمقم زمـ زي٣مد إؽم٘مٛمدراين: )فمٙمامء فمٌد 

 (.40/54ي )فم٣ًمىمراهلل زمـ فمقم زمـ ؽمٔمٝمد أزمق حمٚمد ايمٗمٌمفمٌد 

 (.3/461اهلل زمـ فمقم زمـ ؽمقيد ايمت٘مريتل )يم٣ًمن فمٌد 

 (.9/06اهلل زمـ فمقم زمـ ؾمٌٝمؾ ايمٌٕمدادي )طمط فمٌد 

 (.40/71ايمرمحـ إزدي ) جمٜمقل ضم٣مل( )فم٣ًمىمر فمٌد اهلل زمـ فمقم زمـ فمٌد 

 (.40/29اهلل أزمق ضمًكم ايمِمٝمداوي )جمٜمقل ضم٣مل ( )فم٣ًمىمر فمٌد اهلل زمـ فمقم زمـ فمٌد 

 (.08/315( )جمٜمقل ضم٣مل( )ؽمغم 329صقدم )ت  -ىمرىم٣من  -اهلل ايمْمقد أزمق وم٣مؽمؿ ايم٘مرىم٣مين فمٌد اهلل زمـ فمقم زمـ فمٌد 

 (.421اهلل ايمٗم٣م  أزمق حمٚمد ايمْمػمي ايمٔمراومل اظمٛمجٝمٛمٗمل أؾمٔمري ) أشمٛمك فمٙمٝمف احل٣مىمؿ( )ٞمٝم٣ًمزمقر/فمٌد اهلل زمـ فمقم زمـ فمٌد 

 (.0128( )ذىمر582ي إصٌٜم٣مين )جمٜمقل ضم٣مل( )إرؾم٣مد/اهلل اظم٠مدب أزمق حمٚمد ايمٌٌمفمٌد اهلل زمـ فمقم زمـ فمٌد 

اهلل زمـ صمٔمٖمر ايمًٔمدي ازمـ َمٝمديٛمل ) وم٣مل ايمدارومْمٛمل: إٞمام أطمذ ىمت٤م أزمٝمف همروى أطم٣ٌمره َمٛم٣مويم٥م وَم٣م فمٌد اهلل زمـ فمقم زمـ فمٌد 

 (.01/9ؽمٚمع ىمثغمًا َمـ أزمٝمف ( )طمط

 (.2/020)ؽمغم (40/53)فم٣ًمىمر  ايمٔم٣ٌمداهلل زمـ فم٣ٌمس اهل٣مؾمٚمل فمٌد اهلل زمـ فمقم زمـ فمٌد 

 (.01/04اهلل زمـ فمقم أزمق حمٚمد ايمقازن ) ؽمامفم٥م صحٝما، وىم٣من إىمٖم٣مين جيٙمف وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ( )طمطفمٌد اهلل زمـ فمقم زمـ فمٌد 
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( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣مٞم٦م يمف فمٛم٣مي٥م ىمثغمة زم٣محلدي٧م 531اهلل زمـ فمقم ايمٙمخٚمل أزمق حمٚمد ايمُرؾم٣مؿمل )تفمٌد اهلل زمـ فمقم زمـ فمٌد 

 (.250وايمت٣مريخ..( )صف/وايمرصم٣مل وايمرواة 

 (.40/70( )فم٣ًمىمر311اهلل زمـ فمقم زمـ فمٝم٣مض ايمِمقري )ت فمٌد 

 (930اهلل زمـ فمقم زمـ وم٣مؽمؿ ايمٌح٣ميت ) خم٤م فمٌد  

 -يٟميت -اهلل زمـ فمقم زمـ حمٚمد اظمٔم٣مهمري: اؽمؿ أزمٝمف ئمعمفمٌد 

 (.930أزمق حمٚمد إصٌٜم٣مين) وشمٗمف ايمٖم٣مرد ( )خم٤مزمـ أمحد اهلل زمـ فمقم زمـ حمٚمد فمٌد 

 (.262( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من همٗمٝمٜم٣ًم هم٣مواًل( )صف/378ايم٣ٌمصمل أزمق حمٚمد ايمٙمخٚمل )ت زمـ أمحد هلل زمـ فمقم زمـ حمٚمد افمٌد 

 (.459احلِمغمي ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ٞمٝم٣ًمزمقر/زمـ أمحد اهلل زمـ فمقم زمـ حمٚمد فمٌد 

 (.01/03طمط( )369صحٝما وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ( )ت ففمٌد اهلل أزمق حمٚمد ايمُم٣مهد) ؽمامفماهلل زمـ فمقم زمـ حمٚمد زمـ فمٌد 

 (.01/04( )طمط484اهلل ايمٌٕمدادي ايمِمقدم اخلُمقنمل )تفمٌد اهلل زمـ فمقم زمـ حمٚمد زمـ فمٌد 

 (.01/01( )طمط410اظمٙمؽ أزمق فم٣ٌمس إَمقي )تفمٌد اهلل زمـ فمقم زمـ حمٚمد زمـ فمٌد 

 (.40/73( )فم٣ًمىمر478اهلل زمـ فمقم زمـ حمٚمد زمـ حيٝمك ايمناج ايمِمقدم )جمٜمقل ضم٣مل ()تفمٌد 

 (.3/409( )يم٣ًمن5/73( )ضم٣مسمؿ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿَمٜمران )جمٜمقل  اهلل زمـ فمقم زمـفمٌد 

 اهلل زمـ فمقم زمـ ٞمٔمج٥م، سمٗمدم دم زمٔمج٥م زم٣ميم٣ٌمء.فمٌد 

 (.9/06اهلل زمـ فمقم زمـ هُم٣مم زمـ َمٔمـ ايمٖم٣مرد )طمطفمٌد 

 (.8/455اهلل زمـ فمقم زمـ وشم٣مب اظمدين )ضم٤مفمٌد 

 (.5/005ؾمٚمس )ضم٣مسمؿفمٌد اهلل زمـ فمقم َمـ زمٛمل فمٌد 

 (.5/069وفمٛمف أزمق فمقاٞم٥م )ضم٣مسمؿاهلل زمـ فمامرة فمٌد 

 (.40/643اهلل زمـ فمٚمر ايم٣ٌمزي٣مر، دم ازمـ فمٚمر زمـ زم٣مزي٣مر )فم٣ًمىمر فمٌد 

 (.409اهلل زمـ فمٚمر ايمػمؽمٝمٚمل: )فمٙمامء فمٌد 

 (.01/64اهلل زمـ فمٚمر اجلامل )طمطفمٌد 

 (.3/461اهلل زمـ فمٚمر اخلراؽم٣مين )وم٣مل ازمـ فمدي: يمف َمٛم٣مىمغم ( )يم٣ًمنفمٌد 

 (.5/001)ىمذزمف أزمق ضم٣مسمؿ ( )ضم٣مسمؿاهلل زمـ فمٚمر ايمراهمٔمل فمٌد 
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 (.8/427اهلل زمـ فمٚمر ايمزَمٙمٗمل )ضم٤مفمٌد 

 (.587اهلل زمـ فمٚمر ايمِمٖم٣مر ايمتًؼمي )إرؾم٣مد/فمٌد 

 (.5/018ضم٣مسمؿ)اهلل زمـ فمقم فمٌد اهلل زمـ فمٚمر ايمٔمٌُمٚمل، اؽمؿ صمده فمٌد 

 (.5/001( )ضم٣مسمؿ8/440اهلل زمـ فمٚمر ايمٗمرر اظم٘مل )ضم٤مفمٌد 

 (.٣5/019مسمؿاهلل زمـ فمٚمر ايمٗمرر فمـ ؽمٔمٝمد )ضمفمٌد 

 (.3/461اهلل زمـ فمٚمر اظمِمٝميص ) وم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن: آهمتف ازمٛمف. روى أضم٣مدي٧م َمٗمٙمقزم٥م ( )يم٣ًمنفمٌد 

 (.963اهلل زمـ فمٚمر زمـ إزمراهٝمؿ أزمق ٞمٌم اهلروي )خم٤م/فمٌد 

 اهلل زمـ فمٚمر زمـ أيب ايمزٞم٣مد ) جمٜمقل وم٣ميمف ايمدار ومْمٛمل (فمٌد 

 (.5/017( )ضم٣مسمؿ7/38اهلل زمـ فمٚمر زمـ أيب ؽمٖمٝم٣من زمـ ضمقيْم٤م ايمٗمرر )ضم٤مفمٌد 

 (.464اظمدين )ؽمٜمؿزمـ أمحد اهلل زمـ فمٚمر فمٌد 

 (.02/028( )ضم٣مهمظ َمتٖمؼ فمٙمٝمف وم٣ميمف اخلٙمٝمقم ( )ؽمغم421زمـ فمٙمؽ اجلقهري اظمروزي )تزمـ أمحد اهلل زمـ فمٚمر فمٌد 

 (.01/64( )طمط477زمـ حمٚمد أزمق همرج اظمٗمرئ ايمٛم٣مومد )جمٜمقل ضم٣مل ( )تزمـ أمحد اهلل زمـ فمٚمر فمٌد 

 (.444ـ إؽمح٣مق زمـ حمٚمد زمـ َمٔمٚمر زمـ ضمٌٝم٤م: )فمٙمامء اهلل زمـ فمٚمر زمفمٌد 

 (.40/77اهلل زمـ فمٚمر زمـ أيقب زمـ َمٔمٚمر دَمُمٗمل )فم٣ًمىمرفمٌد 

 (.01/64اهلل زمـ فمٚمر زمـ زم٣مزي٣مر زمٕمدادي )شمٗمف وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل ( )طمطفمٌد 

 (.01/64اهلل زمـ فمٚمر زمـ زمٝم٣من اظمْمقفمل )طمطفمٌد 

 (.929)خم٤م/اهلل زمـ فمٚمر زمـ ضمًكم أزمق حمٚمد ايمٌ٘مري فمٌد 

 (.685( )نمرزم٣مء/672اهلل زمـ فمٚمر زمـ طمْم٣مب ايمٗم٣م  )تفمٌد 

 (.40/613اهلل زمـ فمٚمر زمـ راؾمد ايمٌجقم )فم٣ًمىمرفمٌد 

 (.00/06اهلل زمـ فمٚمر زمـ رَم٣مح ايمٌٙمخل )ؽمغمفمٌد 

 (.5/017اهلل زمـ فمٚمر زمـ ؽمٔمد إٞمِم٣مري )ضم٣مسمؿفمٌد 

 (.01/66اهلل زمـ فمٚمر زمـ ؽمٔمٝمد أزمق حمٚمد ايمْم٣ميمٗم٣مين ايمٗمْم٣من )طمطفمٌد 

 (.40/613اهلل زمـ فمٚمر زمـ ؽمٙمٝمامن أزمق فم٣ٌمس ايم٘مقىمٌل ايمٛمٝم٣ًمزمقري )روى فمٛمف مج٣مفم٥م ( )فم٣ًمىمر فمٌد 
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 (.40/602ايمٔمزيز زمـ َمرواٞم٥م ايمٗمرر )روى فمٛمف مج٣مفم٥م ( )فم٣ًمىمرفمٌد اهلل زمـ فمٚمر زمـ فمٌد 

 (.467ايمٗم٣مدر زمـ ؽمالم زمـ طم٣ميمد: )فمٙمامء فمٌد اهلل زمـ فمٚمر زمـ فمٌد 

 .(5/018)ضم٣مسمؿ (40/617( )فم٣ًمىمر7/42ـ فمقم ايمٔمٌُمٚمل ايمُم٣مفمر ) جمٜمقل ضم٣مل ( )ضم٤ماهلل زمفمٌد اهلل زمـ فمٚمر زمـ فمٌد 

اهلل زمـ فمٚمر ايمٗمرر ايمٛمحقي أزمق حمٚمد ايمٗمرؿمٌل )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من صحٝما ايمٛمٗمؾ ضمًـ اخلط فمٌد اهلل زمـ فمٚمر زمـ فمٌد 

 (.583َمٙمٝما ايمتٗمٝمٝمد وايمّمٌط( )صف/

 (.0177اظمذىمر )ذىمر اهلل زمـ ه٣مؾمؿ أزمق حمٚمد فمٌد اهلل زمـ فمٚمر زمـ فمٌد 

 (.5/628( )ؽمغم40/664اهلل زمـ فمٚمر زمـ فمٚمرو زمـ فمثامن إَمقي )فم٣ًمىمرفمٌد 

 (.07/560( )وم٣مل ايمذهٌل: ايمٔمالَم٥م ( )ؽمغم341اهلل زمـ فمٚمر زمـ فمٝمًك ايمٌخ٣مري أزمق زيد ايمدزمقس )تفمٌد 

( 3/460ُمٜمقر ( )يم٣ًمناهلل زمـ فمٚمر ايمٔمٚمري )وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: يروى فمٛمف يمٝمس زم٣مظمفمٌد اهلل زمـ فمٚمر زمـ وم٣مؽمؿ فمـ فمٌد 

 (.5/001)ضم٣مسمؿ

از -اهلل زمـ فمٚمر زمـ حمٚمد إٞمديمز أزمق حمٚمدفمٌد  ( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمـ أهؾ ايمٔمٙمؿ واظمٔمرهم٥م وايمٖمٜمؿ 387)ت -ازمـ طمرَّ

 (.240واظمُم٣مرىم٥م دم همٛمقن ايمٔمٙمؿ، وىم٣من ازمـ فمت٣مب يِمٖمف زم٣ميمٛمٌؾ وايمذىم٣مء...() صف/

 (.931زم٘مر ايمًٌْم٣مَمل )خم٤م/اهلل زمـ فمٚمر زمـ حمٚمد زمـ ضمًكم أزمق فمٌد 

 (.3/460اهلل زمـ فمٚمر زمـ َمٛمٗمذ ايمرؽمٔمٛمل )جمٜمقل وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل ( )يم٣ًمنفمٌد 

ايمرمحـ وومٝمؾ أزمق حمٚمد ايمرَم٣مح ايمٌٙمخل ايمٛمٝم٣ًمزمقري )َمًتٗمٝمؿ احلدي٧م إذا فمٌد اهلل زمـ فمٚمر زمـ َمٝمٚمقن زمـ زمحر ايمًٔمدي أزمق فمٌد 

 (.4/0395( )ضم٣ٌمن 643ضمدث فمـ ايمثٗم٣مت.. وىم٣من َمرصمئ٣ًم( )ت 

( 06/634اهلل زمـ فمٚمر زمـ يزيد زمـ ىمثغم أزمق حمٚمد ايمزهري )وم٣مل ايمذهٌل: اإلَم٣مم اظمحدث .. ويمف نمرائ٤م ىمٟمطمٝمف ( )ؽمغمفمٌد 

 (.5/000( )ضم٣مسمؿ6/689( )أصٌٜم٣من 936)ذىمر

 (.5/041اهلل زمـ فمٚمران أزمق وم٣مؽمؿ اظمٔم٣مزمدي )صدوق وم٣ميمف أزمق زرفم٥م ( )ضم٣مسمؿفمٌد 

 (.5/069( )ضم٣مسمؿ5/33 )ضم٤ماهلل زمـ فمٚمران إزدي أزمق ايم٘مٛمقد ىمقدمفمٌد 

 (.3/466اهلل زمـ فمٚمران ايمٌٌمي )يم٣ًمنفمٌد 

 (.3/461اهلل زمـ فمٚمران ايمٛمج٣مذ )يم٣ًمنفمٌد 

 (.5/041اهلل زمـ فمٚمران زمـ أيب همروة اظمديٛمل )ضم٣مسمؿ فمٌد 
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همٓم٣مً أو ايمٌخ٣مري ايمٌٕمدادي )فمٛمف مج٣مفم٥م، ووم٣مل ايمذهٌل: ىم٣من ضم٣م –ايمٛمج٣مر  –اهلل زمـ فمٚمران زمـ َمقؽمك أزمق حمٚمد اظمٗمري فمٌد 

 (.40/75( )فم٣ًمىمر01/48( )طمط588رضّم٣مًٓ( )إرؾم٣مد/

 (.01/48( )طمط414ايمرمحـ ايمٗمْم٣من احلراين )تفمٌد اهلل زمـ فمٚمران زمـ َمقؽمك زمـ فمٝمًك أزمق فمٌد 

 (.01/48اهلل زمـ فمٚمران زمـ َمقؽمك زمـ فمٝمًك أزمق حمٚمد اخلُم٣مب )طمطفمٌد 

 (.5/069اهلل زمـ فمٚمران فمـ ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وآيمف وؽمٙمؿ )ضم٣مسمؿفمٌد 

 (.5/041اهلل زمـ فمٚمران فمـ رصمؾ )ضم٣مسمؿفمٌد 

 (.764فمٌد اهلل زمـ فمٚمران فمـ فمقم زمـ زيد وفمٛمف ومٝمس زمـ ايمرزمٝمع )وم٣مل احل٣مهمظ: جمٜمقل، ووم٣مل َمرة: َمقشمؼ( )حتٖم٥م/

 (.40/409اهلل زمـ فمٚمرو ايمدود )فم٣ًمىمر فمٌد 

 (.5/008( )ضم٣مسمؿ5/40)ضم٤م (جمٜمقل ضم٣مل) فمٌد اهلل زمـ فمٚمرو ايمٔمجقم أزمق َمراي٥م

 (.5/009( )ضم٣مسمؿ7/37زمـ فمٚمرو اهلذرم أزمق صمٛمدب اظمديٛمل )ضم٤ماهلل فمٌد 

اهلل زمـ فمٚمرو زمـ أيب أَمٝم٥م أزمق فمٚمر ايمٌٌمي ) وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: هذا ؾمٝمخ أدرىمتف زم٣ميمٌٌمة طمرج إلم ايم٘مقهم٥م دم زمدو ومدوَمٛم٣م همٙمؿ فمٌد 

 (.5/061ٞم٘مت٤م فمٛمف وٓ أطمػم أَمره ( )ضم٣مسمؿ

( )ىم٣من َمـ أهؾ ايمديـ وايمِمدق وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( 417تزمـ فمٚمرو أزمق حمٚمد َمٌمي )زمـ أمحد اهلل زمـ فمٚمرو فمٌد 

 (.754)يقٞمس

 (.40/645اهلل زمـ فمٚمرو زمـ أويس إىمػم ايمٔم٣مَمري ايمٗمرر )فم٣ًمىمرفمٌد 

 (.5/009اهلل زمـ فمٚمرو زمـ زمٗمٝم٥م فمـ ٞم٣مهمع )ضم٣مسمؿفمٌد 

 (.753اهلل زمـ فمٚمرو زمـ ضم٣مرث زمـ صٔم٤م اخلقٓين )يقٞمسفمٌد 

 (.7/56)ضم٤م -يٟميت –اهلل زمـ فمٚمرو زمـ ضمراش ايم٘م٣مهقم صقازمف طمداش فمٌد 

 (.5/002اهلل زمـ فمٚمرو زمـ ضمرام وايمدصم٣مزمر )صح٣ميب صمٙمٝمؾ ( )ضم٣مسمؿفمٌد 

اهلل زمـ فمٚمرو زمـ ضم٣ًمن ايمقاومٔمل ) وه٣مه ازمـ َمٔمكم وىمذزمف ايمدارومْمٛمل، ووم٣مل ازمـ َمديٛمل: ىم٣من يّمع احلدي٧م ( فمٌد 

 .(763)حتٖم٥م/ (5/009( )ضم٣مسمؿ3/460)يم٣ًمن

 (.01/62اهلل زمـ فمٚمرو زمـ ضم٘مؿ أزمق ؿمٝم٤م زمٕمدادي )طمطفمٌد 

 (.5/008هلل زمـ فمٚمرو زمـ محزة ايمٖمزاري )ضم٣مسمؿافمٌد 
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 .(7/56)ضم٤م (3/460( )يم٣ًمن5/009( )ضم٣مسمؿ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿاهلل زمـ فمٚمرو زمـ طمداش ايم٘م٣مهقم )جمٜمقل فمٌد 

 (.40/647فمٚمرو زمـ صٖمقان اجلٚميص )فم٣ًمىمر زمـ اهلل فمٌد 

 (.01/65ايمرمحـ زمـ زممم إٞمِم٣مري ايمٌٙمخل )طمطٌد فماهلل زمـ فمٚمرو زمـ فمٌد 

 (.40/690اهلل زمـ صٖمقان أزمق دصم٣مٞم٥م ايمٛمٌمي )فم٣ًمىمرفمٌد اهلل زمـ فمٚمرو زمـ فمٌد 

 (.443ايمقه٣مب زمـ ٞمٌم: )فمٙمامء فمٌد اهلل زمـ فمٌد اهلل زمـ فمٚمرو زمـ فمٌد 

 (.757اهلل زمـ فمٚمرو زمـ فمدي زمـ طمٝم٣مر ايمٛمقهمقم )يقٞمس/فمٌد 

 (.40/698( )فم٣ًمىمر 5/007( )ضم٣مسمؿ673ايمثٗمٖمل )وشمٗمف اخلْمٝم٤م ( )تاهلل زمـ فمٚمرو زمـ نمٝمالن فمٌد 

 (.4/644اهلل زمـ فمٚمرو زمـ ومٝمس إٞمِم٣مري )ضم٤مفمٌد 

اهلل زمـ فمٚمرو زمـ يمقيؿ اظمزي )وم٣مل ايمٌخ٣مري وأزمق ضم٣مسمؿ: يمف صح٥ٌم، وذىمره ازمـ أيب طمٝمثٚم٥م وازمـ ؽم٘مـ دم ايمِمح٣مزم٥م ( فمٌد 

 (.5/002( )ضم٣مسمؿ3/466( )ضم٤م3/466)يم٣ًمن

 (.424رو زمـ حمٚمد ايمت٣مصمر أزمق حمٚمد ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ٞمٝم٣ًمزمقر/اهلل زمـ فمٚمفمٌد 

 (.7/39اهلل زمـ فمٚمرو زمـ حمٚمد زمـ أزم٣من ايمٗمرر )ضم٤مفمٌد 

 (.01/67( )طمط439اهلل زمـ فمٚمرو زمـ حمٚمد زمـ ضمًكم أزمق وم٣مؽمؿ ايم٘مرازمٝمز ايمٌخ٣مري )تفمٌد 

 (.453اهلل اظم٣ًمَمغمي: )فمٙمامء فمٌد اهلل زمـ فمٚمرو زمـ حمٚمد زمـ فمٌد 

 (.5/061فمٚمرو زمـ َمًٙمؿ اجلٛمدي )ضم٣مسمؿاهلل زمـ فمٌد 

 (.5/002اهلل زمـ فمٚمرو زمـ َمٙمٝمؾ اظمدين )يمف صح٥ٌم( هق ايمذي سمٗمدم اؽمؿ صمده يمقيؿ )ضم٣مسمؿفمٌد 

 (.0114اهلل زمـ فمٚمرو زمـ َمٜمٝم٣مر )ذىمرفمٌد 

 (.7/050 زمـ فمٚمرو زمـ ٞمٌٝمف فمـ ٞم٣مهمع، ويمٔمٙمف اظمتٗمدم اؽمؿ صمده زمٗمٝم٥م )ضم٤ماهللفمٌد 

 (.40/405يمف صحٌف وم٣ميمف ازمـ فم٣ًمىمر ( )فم٣ًمىمراهلل زمـ فمٚمرو زمـ هالل اظمزين )فمٌد 

 (.5/60اهلل زمـ فمٚمرو زمـ هٛمد اجلٚمقم )ضم٤مفمٌد 

 (.40/411اهلل زمـ فمٚمرو زمـ وومدان ايمًٔمدي ايمٔم٣مَمري )روى فمٛمف مج٣مفم٥م ( )فم٣ًمىمرفمٌد 

 (.8/449اهلل زمـ فمٚمرو زمـ وهٝم٤م فمـ أزمٝمف )ضم٤مفمٌد 

 (.40/409اهلل زمـ فمٚمرو زمـ حيٚمد إوزافمل )فم٣ًمىمر فمٌد 
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 (.5/007اهلل زمـ ؽم٣مئ٤م )ضم٣مسمؿفمٌد اهلل زمـ فمٚمرو فمـ فمٌد 

 .هق ازمـ فمٚمغمة اهلل زمـ فمٚمغم أزمق َمٜم٣مصمر ايمٗمٝمزفمٌد 

 اظمٙمؽ، سمٗمدم دم ازمـ فمٚمرو زمـ طمداش.فمٌد اهلل زمـ فمٚمغم أطمق فمٌد 

 (.078اهلل زمـ فمٚمغم ايمرازي ؾمٝمخ ايمْمػمي )ؿمػميفمٌد 

 (.5/065اهلل زمـ فمٚمغم زمـ ضمِمكم أزمق ؽمالَم٥م ايم٘مقدم )ضم٣مسمؿفمٌد 

 (.5/031اهلل زمـ فمٚمغم فمـ إضمٛمػ )ضم٣مسمؿ فمٌد

 (.40/461اهلل زمـ فمٚمغم فمـ زمالل زمـ ؽمٔمد )فم٣ًمىمرفمٌد 

 (.765( )حتٖم٥م/5/065فمٌد اهلل زمـ فمٚمغمة أزمق اظمٜم٣مصمر ايمٗمٝمز )يمف إدراك( )ضم٣مسمؿ

 (.40/460فم٣ًمىمر) –دم ايم٘مٛمك  – زمـ فمٛم٥ٌم أزمق فمٛم٥ٌم اخلقٓين اهللفمٌد 

 زمـ ضمًكم زمـ ص٣ٌمح.اهلل زمـ فمقدة ايمٔمقدي: هق ازمـ حمٚمد فمٌد 

 (.5/044اهلل زمـ فمقذ فمـ أيب َمٔمكم) جمٜمقل ضم٣مل ( )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.5/34( )ضم٤م5/044اهلل زمـ فمقؽمج٥م اجلٜمٛمل )ضم٣مسمؿفمٌد 

 (.40/466( )فم٣ًمىمر5/065( )ضم٣مسمؿ5/36اهلل زمـ فمقف أزمق وم٣مؽمؿ ايمٗم٣مرئ ) جمٜمقل ضم٣مل ( )ضم٤م فمٌد 

 (.5/044اهلل زمـ فمقيؿ )ضم٣مسمؿ فمٌد 

( 5/065رزمٝمٔم٥م اظمخزوَمل أزمق ضم٣مرث ايمٗمرر ) روى فمٛمف مج٣مفم٥م( وومٝمؾ يمف رؤي٥م )ضم٣مسمؿ اهلل زمـ فمٝم٣مش زمـ أيبفمٌد 

 (.40/485)فم٣ًمىمر

( ) ىم٣من رواي٥م يمألطم٣ٌمر ويٗمع دم أطم٣ٌمره اظمٛم٣مىمغم وم٣ميمف 658اهلل اهلٚمداين أزمق اجلراح ايم٘مقدم اظمًقف )تفمٌد اهلل زمـ فمٝم٣مش زمـ فمٌد 

 (.01/03( )طمط3/464ايمذهٌل ( )يم٣ًمن 

 (.5/069اهلل فمـ أزمٝمف )ضم٣مسمؿفمٌد ش زمـ اهلل زمـ فمٝم٣مفمٌد 

 (.5/069اهلل زمـ فمٝم٣مض فمـ أزمٝمف )ضم٣مسمؿفمٌد 

 (.3/465ايمقاضمد / َمـ ايمٙم٣ًمن ( )يم٣ًمنفمٌد اهلل زمـ فمٝمًك ) سمٟمئف/ يمف ذىمر دم سمرمج٥م زم٘مر زمـ أطم٦م فمٌد 

اهلل زمـ فمٌد ي فمـ اهلل زمـ فمٝمًك أزمق فمٙمٗمٚم٥م ايمٖمروي اظمديٛمل ) ؤمٖمف ايمدارومْمٛمل ووم٣مل أزمقٞمٔمٝمؿ وازمـ فمدي ونمغممه٣م: يروفمٌد 

 (.4/0397()ضم٣ٌمن3/464ٞم٣مهمع وَمْمرف فمـ َم٣ميمؽ أضم٣مدي٧م َمٛم٘مرة ( )يم٣ًمن
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 (.3/463اهلل زمـ فمٝمًك أزمق حمٚمد اظمديٛمل ) جمٜمقل وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل( )يم٣ًمنفمٌد 

 (.3/465( )يم٣ًمن5/067اهلل زمـ فمٝمًك أزمق َمًٔمقد ايمقؽمقاس) جمٜمقل وم٣ميمف ازمـ َمديٛمل ( )ضم٣مسمؿفمٌد 

 ق ايمٖمروي.اهلل زمـ فمٝمًك إصؿ: هفمٌد 

 (.436اهلل زمـ فمٝمًك اجلرصم٣مين )صمر فمٌد 

 (.3/463اهلل زمـ فمٝمًك اجلزري) ىم٣من يّمع احلدي٧م وم٣ميمف ايمدراومْمٛمل ( )يم٣ًمنفمٌد 

 (.238( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: حمدث ضم٣مهمظ َمتٗمـ...( )صف/541اهلل زمـ فمٝمًك ايمُمٝم٣ٌمين أزمق حمٚمد إٞمديمز )تفمٌد 

 (.5/068)ضم٣مسمؿ( 01/43اهلل زمـ فمٝمًك ايمْمٖم٣موي ايمٌٌمي )طمطفمٌد 

روى فمٛمف حيٝمك زمـ فمثامن: وطمط فمٙمٝمف ووم٣مل: ٓ ي٣ًموي ؾمٝمئ٣ًم. ووم٣مل ازمـ )  –أو اظم٘مدم  –اهلل زمـ فمٝمًك زمـ أيب اظم٘مرم فمٌد 

 (.3/465يقٞمس: ىم٣من َمٗمٌقًٓ فمٛمد ايمٗمّم٣مة( )يم٣ًمن

ايمذهٌل: إؽمٛم٣مد َمٓمٙمؿ وطمػم ذىمر يمف ايمٔمٗمٝمقم ضمديث٣ًم، ووم٣مل: إؽمٛم٣مد جمٜمقل همٝمف ٞمٓمر، ووم٣مل )اهلل زمـ فمٝمًك زمـ زمحغم اجلٛمديفمٌد 

 (.3/463)يم٣ًمن (َمٛم٘مر

 (.5/067وأزمق زرفم٥م ( )ضم٣مسمؿ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿاهلل زمـ فمٝمًك زمـ َم٣مه٣من ايمرازي ) صدوق فمٌد 

 (.3/463)يم٣ًمن (جمٜمقل وم٣ميمف ازمـ َمديٛمل)اهلل زمـ فمٝمًك فمـ أيب احل٘مؿفمٌد 

 (.٣ً3/463مناهلل زمـ ؾمٔمٝم٤م ) ضمدث زمٚمٛم٣مىمغم وم٣ميمف ازمـ يقٞمس ( )يمفمٌد اهلل زمـ فمٝمًك فمـ فمٌد 

 (.3/465اهلل زمـ نم٣ميم٤م ايمٔمٗمٝمقم، صقازمف: فمٌٝمد اهلل) َمؼموك ( )يم٣ًمنفمٌد 

 (.5/045اهلل زمـ نم٣ميم٤م ايمٗم٣مص )ضم٣مسمؿ فمٌد 

( ) وم٣مل ايمذهٌل: ىم٣من َمـ أوفمٝم٥م ايمٔمٙمؿ ضم٣مهمٓم٣مً ٞمٓم٣مرًا ( 343اهلل زمـ نم٣ميم٤م زمـ مت٣مم أزمق حمٚمد اهلٚمداين اظمٕمريب )تفمٌد 

 (.07/564)ؽمغم

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمـ أهؾ ايمٖمٗمف ايمت٣مم وايمٔمٙمؿ 343مت٣مم زمـ حمٚمد اهلٚمداين أزمق حمٚمد ايمًٌتل )تاهلل زمـ نم٣ميم٤م زمـ فمٌد 

 (.221ايمقاؽمع ممـ مجع ايمدراي٥م وايمرواي٥م( )صف/

 (.5/045اهلل زمـ نم٣ميم٤م فمـ ضمذيٖم٥م )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.423( )ٞمٝم٣ًمزمقر/57( )ك /422اهلل زمـ نم٣مٞمؿ ايمِمٝمدٓين أزمق حمٚمد ايمْمقيؾ ايمٛمٝم٣ًمزمقري )تفمٌد 

 (.3/465( )يم٣ًمن وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿاهلل زمـ نمزوان احلٚميص ) جمٜمقل فمٌد 
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 (.7/33( )ضم٤م5/045اهلل زمـ نمْمٝمػ ايمثٗمٖمل )ضم٣مسمؿفمٌد 

 (.767فمٌد اهلل زمـ نمٛم٣مم )جمٜمقل ضم٣ميمف وم٣ميمف احل٣مهمظ( )حتٖم٥م/

 (.3/015اهلل زمـ نمٝمالن ايم٘مرصمل) ىمثغم احلدي٧م وهق ازمـ فمالن اظمتٗمدم ( )أصٌٜم٣من فمٌد 

 (.3/462( ) جمٜمقل ضم٣مل ( )يم٣ًمن432رس زمـ حمٚمد زمـ فمقم أزمق ـمٜمغم )ت اهلل زمـ هم٣مفمٌد 

اهلل زمـ همتقح زمـ َمقؽمك زمـ أيب همتا ايمٖمٜمري أزمق حمٚمد إٞمديمز )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمـ أهؾ اظمٔمرهم٥م واحلٖمظ وايمٔمٙمؿ فمٌد 

 (.205( )صف/326وايمٖمٜمؿ...( )ت

 (.3/462مج٥م حمٚمد زمـ فم٣ٌمس زمـ حمٚمد زمـ شمقازم٥م ( )يم٣ًمن: ٞم٘مرة، سمر٣مهمظ)وم٣مل احل فمـ ايمٗم٣مؽمؿ ايمٔمٚمري اهلل زمـ همراتفمٌد 

 (.01/30اهلل زمـ همرج أزمق حمٚمد ايمٗمٛمْمري ايمٔم٣مزمد )طمط فمٌد 

 (.40/499اهلل زمـ همرج زمـ فمٌٝمد اهلل أزمق حمٚمد ايمٗمرر )فم٣ًمىمر فمٌد 

يمًٛم٣مً وىم٣من إنمٙم٤م  اهلل زمـ همرج زمـ نمزوان ايمٝمحِمٌل أزمق حمٚمد ازمـ فم٣ًمل ايمْمٙمٝمْمقم )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمتٖمٛمٛم٣ًم همِمٝمح٣مً فمٌد 

 (.268( )صف/387فمٙمٝمف ضمٖمظ احلدي٧م وإٞمح٣مء وايمٙمٕم٥م...( )ت

 .(741)حتٖم٥م/ (3/462( )يم٣ًمن واحل٣مهمظ اهلل زمـ همّمؾ أزمق رصم٣مء اخلراؽم٣مين ) َمٛم٘مر احلدي٧م وم٣ميمف ايمٔمٗمٝمقمفمٌد 

 (.5/047ايمرمحـ ايمٔمالف )ضم٣مسمؿفمٌد اهلل زمـ همّمؾ أزمق فمٌد 

 (.01/34راق )روى أضم٣مدي٧م َمًتٗمٝمٚم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ( )طمطاهلل زمـ همّمؾ زمـ صمٔمٖمر أزمق حمٚمد ايمقفمٌد 

 (.422اهلل زمـ همّمؾ زمـ ضمًكم ايمٌخ٣مري )ٞمٝم٣ًمزمقر/فمٌد 

( ل، دم سمرمج٥م ويمٝمد زمـ مح٣مد ايمرَمقماهلل زمـ همّمؾ زمـ فم٣مصؿ زمـ فمٚمر زمـ ومت٣مدة، فمـ أزمٝمف) ٓ ئمرهم٣من وم٣ميمف ايمٔمالئفمٌد 

 (.3/467)يم٣ًمن

 (.01/36اهل٣مؾمٚمل )طمطاظمٙمؽ أزمق زم٘مر فمٌد اهلل زمـ همّمؾ زمـ فمٌد 

 (.3/467اهلل زمـ َمٛمذر ( )يم٣ًمنفمٌد ( ) وشمٗمف 436اهلل زمـ همّمؾ زمـ حمٚمد زمـ هالل أزمق َمقؽمك ايمْم٣مئل إٞم٣ٌمري )تفمٌد 

 (.35اهلل زمـ همالن )ومط/فمٌد 

 اهلل زمـ همٛمْمس: هق ازمـ يزيد اهلذرم.فمٌد 

 (.5/030( )ضم٣مسمؿ4/631اهلل زمـ وم٣مرب فمـ فمٚمر )ضم٤مفمٌد 

 (.3/467)يم٣ًمناهلل زمـ وم٣مؽمؿ فمٌد 
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 (.3/467اهلل زمـ وم٣مؽمؿ أزمق فمٌٝمدة ) جمٜمقل وم٣ميمف ازمـ َمديٛمل ( )يم٣ًمنفمٌد 

 (.427اهلل زمـ وم٣مؽمؿ ايم٘مرازمٝمز )ٞمٝم٣ًمزمقر/فمٌد 

 (.46/4اهلل زمـ وم٣مؽمؿ زمـ ضم٘مؿ أزمق فمثامن ايمٔمثامين )فم٣ًمىمر فمٌد 

 (.06/429( )طمط46/3اهلل زمـ وم٣مؽمؿ زمـ ؽمٜمؾ أزمق ضمًكم اظمقصقم ) روى فمٛمف مج٣مفم٥م ( )فم٣ًمىمرفمٌد 

 (.3/642( )أصٌٜم٣من 0166اهلل زمـ وم٣مؽمؿ زمـ َمديـ أزمق زم٘مر) جمٜمقل ضم٣مل ( )ذىمر/فمٌد 

 (.5/030اهلل زمـ وم٣مؽمؿ فمـ ازمـ أزمزي ) يمٝمس زمف زمٟمس وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم ( )ضم٣مسمؿفمٌد 

 (.5/031( )ضم٣مسمؿ 5/32اهلل زمـ وم٣مؽمؿ َمقلم أيب زم٘مر ايمِمديؼ )جمٜمقل ضم٣مل ( )ضم٤مفمٌد 

 (.5/036( )ضم٣مسمؿ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿايم٘مقدم ) ؾمٝمخ  اهلل زمـ ومٌٝمِم٥م ايمٖمزاري أزمق ومٌٝمِم٥مفمٌد 

 (.5/34اهلل زمـ ومت٣مدة اظمح٣مريب )ضم٤مفمٌد 

 (59)ك/(اهلل زمـ ومحْم٥ٌم زمـ َمرزوق ايمِمٙمٝمحل )وشمٗمف أزمقفمقم احل٣مهمظ ، وذىمر يمف احل٣مىمؿ طمْمٟم دم ضمدي٧م...فمٌد 

 (.4/0502)ضم٣ٌمن

 (.3/468اهلل زمـ ومداَم٥م ) ٓ يدري َمـ هق وم٣ميمف ايمذهٌل ( )يم٣ًمنفمٌد 

 (.4/633 زمـ ومراد احل٣مرشمل )ضم٤م اهللفمٌد 

 (.01/34اهلل زمـ ومريش إؽمدي أزمق أمحد ) ٓ زمٟمس زمف وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل ( )طمطفمٌد 

 (.3/468: جمٜمقل ( )يم٣ًمن احلًٝمٛملاهلل زمـ ومريط ) وم٣مل فمٌد 

 (.3/468اهلل زمـ ومالزم٥م )يم٣ًمنفمٌد 

 (.3/468يث٦ٌم، ووم٣مل إزدي: سمرىمقه( )يم٣ًمناهلل زمـ ومٛمػم فمـ أزمٝمف) وم٣مل ايمٔمٗمٝمقم: ٓ يت٣مزمع فمعم ضمديثف َمـ وصمف فمٌد 

 (.3/469اهلل زمـ ومٛمْمش، هق: ازمـ يزيد اهلذرم، صقازمف همٛمْمس )يم٣ًمنفمٌد 

 (.5/048( )ضم٣مسمؿ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿاهلل زمـ ومٝمس إؽمٙمٚمل سم٣مزمٔمل ) جمٜمقل فمٌد 

 (.5/048اهلل زمـ ومٝمس ايمٌٌمي )ضم٣مسمؿفمٌد 

 (.46/002فم٣ًمىمراهلل زمـ ومٝمس احلٚميص اهلٚمداين، يٟميت دم اهلٚمداين )فمٌد 

 (.5/048اهلل زمـ ومٝمس اخلزافمل وفمٛمف ذيا زمـ فمٌٝمد )ضم٣مسمؿفمٌد 
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اهلل زمـ ومٝمس ايمروم٣مر ) روى فمٛمف أيقب ضمديث٣ًم، وم٣مل ايمٔمٗمٝمقم: يمٝمس زمٚمحٖمقظ فمـ أيقب إٓ َمـ رواي٥م هذا ايمُمٝمخ ووم٣مل ازمـ فمٌد 

 (.4/0511()ضم٣ٌمن3/469ضم٣ٌمن: خيْمئ وخي٣ميمػ ( )يم٣ًمن

 (.5/049ِم٥م )ضم٣مسمؿ اهلل زمـ ومٝمس ايمززمٝمدي أزمق مخٝمفمٌد 

 ( 83اهلل زمـ ومٝمس ايمزفمٖمراين ) ؤمٝمػ احلدي٧م وم٣ميمف ايمٌخ٣مري ( ) ذيؾ فمٌد 

 .(5/69)طم٤م (3/469اهلل زمـ ومٝمس ايمٕمٖم٣مري ) جمٜمقل وم٣ميمف إزدي ( )يم٣ًمن فمٌد 

 (.4/0513()ضم٣ٌمن5/35( ) جمٜمقل ضم٣مل ( )ضم٤م 063اهلل زمـ ومٝمس ايمٙمخٚمل )ت فمٌد 

 (.5/049( )ضم٣مسمؿ46/002( )فم٣ًمىمر وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿاهلل زمـ ومٝمس اهلٚمداين احلٚميص ) ص٣ميما فمٌد 

 (.723اهلل زمـ ومٝمس زمـ ضم٣مرث زمـ فمٚمٝمس أزمق محٝمِم٥م )يقٞمسفمٌد 

 (.5/69)ضم٤م -ؽمٌؼ، وهق جمٜمقل -اهلل زمـ ومٝمس زمـ ؿمٕمٖم٥م ايمٕمٖم٣مريفمٌد 

 (.5/049اهلل زمـ ومٝمس زمـ فم٣ٌمد فمـ أزمٝمف )ضم٣مسمؿفمٌد 

 (.3/469) جمٜمقل وم٣ميمف ازمـ َمديٛمل ( )يم٣ًمناهلل زمـ ومٝمس سم٣مزمٔملفمٌد 

 (.3/469اهلل زمـ ومٝمس فمـ محٝمد ايمْمقيؾ) ىمذزمف إزدي ( )يم٣ًمنفمٌد 

 (.5/035اهلل زمـ ىم٣مؽم٤م فمـ إفمٚمش ) جمٜمقل ضم٣مل( )ضم٣مسمؿفمٌد 

 (.5/035اهلل زمـ ىم٣مَمؾ فمٛمف ازمـ وه٤م )ضم٣مسمؿفمٌد 

 (.079اهلل زمـ ىمثغم أزمق صديػ أَمقم ؾمٝمخ يمٙمْمػمي )ؿمػميفمٌد 

 (.3/441زمـ ىمثغم زمـ صمٔمٖمر )ٓ يدري َمـ ذا وم٣ميمف ايمذهٌل ( )يم٣ًمناهلل فمٌد 

 (.01/32اهلل زمـ ىمثغم زمـ حمٚمد وومدان أزمق حمٚمد )طمط فمٌد 

 (.3/441)يم٣ًمن (وم٣مل ازمـ َمٔمكم: يمٝمس زمًمء )اهلل زمـ ىمثغم َمدينفمٌد 

( 5/035)ضم٣مسمؿ اظمٙمؽ زمـ ىمرز(فمٌد اهلل زمـ ىمرز ايمٗمرر أزمق ىمرز وم٣م  اظمقصؾ )َمٛم٘مر احلدي٧م، سمٗمدم دم ازمـ فمٌد 

 (.01/33)طمط

 (.3/441اجل٣ٌمر ايمٛم٘مري اظمٛم٣مدي) ٓ ئمرف وم٣ميمف ايمذهٌل ( )يم٣ًمنفمٌد زمـ  –أو ؿمالزم٥م  –اهلل زمـ ىمريز زمـ أيب همالؽم٥م فمٌد 

 (.5/036ي )ضم٣مسمؿ ٔمٌد اهلل زمـ ىمٔم٤م ايمفمٌد 

 (.5/034اهلل زمـ ىمٛم٣مز فمـ فمثامن زمـ أيب ايمٔم٣مص )ضم٣مسمؿ فمٌد 
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 (.5/035اهلل زمـ ىمٛم٣من اخلزافمل )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.21اهلل زمـ ىمٛمدي )ك /فمٌد 

 (.5/035( )ضم٣مسمؿ7/37اهلل زمـ ىمٜمػ ايمٗمُمغمي )ضم٤مفمٌد 

 (.3/441) وم٣مل ايمٌخ٣مري: مل يِما ضمديثف ( )يم٣ًمن، وومٝمؾ: سم٣مب زمٔمده٣ماهلل زمـ ىمقاء ىم٣من َمـ رؤوس اخلقارجفمٌد 

 (.5/034اهلل زمـ ىمٝم٣ًمن أزمق يزيد )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.5/035( )ضم٣مسمؿ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿاهلل زمـ يمٌٝمد فمـ ضمذيٖم٥م، ) ٓ أفمرهمف فمٌد 

 (.4/648اهلل زمـ يمتٌٝم٥م إزدي )ضم٤م فمٌد 

 ( 5/038اهلل زمـ يمٝم٧م )وشمٗمف اظمديٛمل( )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.20( )ك /01/32)طمط  ايمٔم٣ٌمداهلل زمـ يمٝم٧م اظمروزي أزمق فمٌد 

 (.0012اهلل زمـ يمٝم٧م اظمٗمرئ أزمق حمٚمد اإلؽمؼمازم٣مذي )جمٜمقل ضم٣مل( )صمر فمٌد 

 . -يٟميت –َمل، صقازمف ازمـ ٞم٣مؽمخ اهلل زمـ َم٣مؽما احليفمٌد 

 (.5/050( )ضم٣مسمؿ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿاهلل زمـ َم٣مفمز زمـ َم٣ميمؽ )يمٝمس زمٚمُمٜمقر فمٌد 

 (.5/051اهلل زمـ َم٣ميمؽ إمحز )يمف صح٥ٌم ( )ضم٣مسمؿ فمٌد 

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من شمٗم٥م همٝمام رواه هم٣مواًل فمٖمٝمٖم٣ًم..( 561اهلل زمـ َم٣ميمؽ إصٌحل أزمق حمٚمد إٞمديمز )تفمٌد 

 (.230)صف/

 (.5/076اهلل زمـ َم٣ميمؽ اخلزافمل )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.01/081اهلل زمـ َم٣ميمؽ ايمٛمحقي أزمق حمٚمد )طمط فمٌد 

 (.5/076اهلل زمـ َم٣ميمؽ زمـ إزمراهٝمؿ زمـ أؾمؼم ايمٛمخٖمل )ضم٣مسمؿفمٌد 

 (.7/07اهلل زمـ َم٣ميمؽ زمـ ضمذاهم٥م )ضم٤م فمٌد 

 (.5/070( )ضم٣مسمؿ 5/69اهلل زمـ َم٣ميمؽ زمـ ضمقيرث ايمٙمٝمثل ايمٌٌمي )ضم٤م فمٌد 

 (.٣3/440ميمؽ زمـ ؽمٙمٝمامن ايمًٔمدي )يم٣ًمن اهلل زمـ َمفمٌد 

 (.03/331( )ؽمغم417اهلل زمـ ؽمٝمػ أزمق زم٘مر ايمتجٝمٌل اظمٗمرئ ايم٘مٌغم )ت فمٌد اهلل زمـ َم٣ميمؽ زمـ فمٌد 

 (.7/8اهلل زمـ َم٣ميمؽ زمـ خي٣مَمر ايمً٘مً٘مل )ضم٤مفمٌد 
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رك ويمٝمس جتقز ايمرواي٥م فمـ اهلل زمـ َم٣ٌمفمٌد اهلل زمـ َم٣ٌمرك ايمٌٕمدادي ) وم٣مل اخلْمٝم٤م :ودم رواة ايمٔمٙمؿ مج٣مفم٥م ممـ يٗم٣مل يمف : فمٌد 

 ( 85أضمد َمٛمٜمؿ ( ) ذيؾ 

 (.87هـ( اٞمٓمر سمرمج٥م ايمٌٕمدادي ومٌؾ )ذيؾارك اهلٚمداين اجلقهري أزمق حمٚمد )واهلل زمـ َم٣ٌمفمٌد 

 (.3/440: يمٝمس زم٣مظمٔمروف ( )يم٣ًمن ٣مهمظ)وم٣مل احل فمـ أيب فمقاٞم٥م اهلل زمـ َم٣ٌمركفمٌد 

 ( 82اهـ ()اٞمٓمر سمرمجف ايمٌٕمدادي ومٌٙمف() ذيؾ اهلل زمـ َم٣ٌمرك فمٛمف أزمق زم٘مر أمحد زمـ حمٚمد آشمرم ) وفمٌد 

 (.5/072( )ضم٣مسمؿ 3/453اهلل زمـ َمٌمم ايمٕمٖم٣مري) جمٜمقل ضم٣مل ( )يم٣ًمن فمٌد 

 (.743فمٌد اهلل زمـ َمٌمم اظمدين )وم٣مل احل٣مهمظ دم ؽمٛمد هذا همٝمف: إؽمٛم٣مد صحٝما َمتِمؾ رصم٣ميمف شمٗم٣مت( )حتٖم٥م/

 (.5/079اهلل زمـ حمدوج زمـ أيب َمقدود )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.3/438حمٚمد أزمق زم٘مر اخلزافمل )فم٣ًمىمر اهلل زمـ فمٌد 

 (.01/062اهلل زمـ حمٚمد أزمق زم٘مر اخلْمٝم٤م )طمطفمٌد 

 (.3/438( )يم٣ًمن5/057اهلل زمـ حمٚمد أزمق صمراب ايمٗمرر )ضم٣مسمؿفمٌد 

 (.4/313اهلل زمـ حمٚمد أزمق ضمًكم ايمٌٕمدادي )سم٣ميمػ( )يم٣ًمنفمٌد 

 (.3/454)يم٣ًمن اهلل زمـ حمٚمد أزمق فم٣ٌمد ايمناج )وم٣مل احل٣مىمؿ: َمتٜمؿ يمٝمس زمثٗم٥م( فمٌد 

 (.445)ؽمٜمؿ -ايمٔمزيزفمٌد صمده  –اهلل زمـ حمٚمد أزمق وم٣مؽمؿ ايمٌٕمقي فمٌد 

 (.01/90( )طمط688اهلل زمـ حمٚمد أزمق وم٣مؽمؿ اظمًتٚمقم )تفمٌد 

 (.46/465)فم٣ًمىمر  (زمـ زصم٣مج ايمقؾم٣مء)اهلل زمـ حمٚمد أزمق حمٚمد فمٌد 

 (.919اهلل زمـ حمٚمد أزمق حمٚمد اإلؽمٖمرايٛمل )وشمٗمف ايمٖم٣مرد ( )خم٤مفمٌد 

 (.0019( )صمر 467 زمـ حمٚمد أزمق حمٚمد ايمٖم٣مرد ايمت٣مصمر )ت اهللفمٌد 

 (.5/024اهلل زمـ حمٚمد أزمق ٞمٔمٝمؿ إٞمِم٣مري ايمٌٝم٣م  )ضم٣مسمؿفمٌد 

 (.407اهلل زمـ حمٚمد أزمق ويمٝمد إفمرج اظمٕمريب: )فمٙمامء فمٌد 

 (.496اهلل زمـ حمٚمد إصٖمٜم٣مين أزمق وم٣مؽمؿ )ٞمٝم٣ًمزمقر/فمٌد 

 (.91()سم٘مٙمؿ همٝمف()ذيؾ461ايمٗمرؿمٌل ازمـ واومقن )تاهلل زمـ حمٚمد إٞمِم٣مري أزمق حمٚمد فمٌد 

 (.5/023)ضم٣مسمؿ  (جمٜمقل ضم٣مل) -همقران -اهلل زمـ حمٚمد ايمٌزار، فمٌد 
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 (.205)جمٜمقل ضم٣مل( )إرؾم٣مد/ -خُمقل -زمـ حمٚمد ايمٌٕمدادي أزمق وم٣مؽمؿ اظمًتٚمقم فمٌد اهلل

 (.25)ك / -فمٌد ايمرمحـ اؽمؿ صمده -اهلل زمـ حمٚمد ايمٌٙمخل فمٌد 

 .(750)حتٖم٥م/ (3/448( )يم٣ًمن ، ورَم٣مه احل٣مهمظ زم٣ميم٘مذباحلدي٧م وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل عي )يّمايمٌٙمقاهلل زمـ حمٚمد فمٌد 

 (.3/450اهلل زمـ حمٚمد ايمٌٝم٣مفمل )صمّٜمٙمف ايمدارومْمٛمل ( )يم٣ًمن فمٌد 

 (.335اهلل زمـ حمٚمد اجلرصم٣مين أزمق وم٣مؽمؿ )صمر فمٌد 

 (.02/25ؽمغم( )454زمق حمٚمد احلغمي ايمرازي )ت اهلل زمـ حمٚمد احلٚمقي أفمٌد 

 هلل زمـ حمٚمد ايمداهري: اؽمؿ صمده: فمٌد اهلل زمـ داهر.فمٌد ا

 (.46/490اهلل زمـ حمٚمد ايمدَمُمٗمل ايمًامضمل )فم٣ًمىمر فمٌد 

 (.95اهلل زمـ حمٚمد ايمدهٗم٣من )ك /فمٌد 

 اهلل زمـ حمٚمد ايمدورومل.فمٌد 

 (01/063اهلل زمـ حمٚمد ايمراصمٝم٣من أزمق حمٚمد ايمٌٕمدادي ) طمط فمٌد 

 (.3/433)ؤمٖمف إزدي ( )يم٣ًمن اهلل زمـ حمٚمد ايمرزومل أزمق صمٔمٖمر إٞمِم٣مري فمٌد 

 (.46/490اهلل زمـ حمٚمد ايمرفمٝمٛمل )فم٣ًمىمر فمٌد 

 (.4/319اهلل زمـ حمٚمد ايمروَمل احلغمي ايمٔم٣مزمد، هق: ازمـ حمٚمد زمـ روَمل )يم٣ًمن فمٌد 

 (.5/057ايمرمحـ )ضم٣مسمؿ فمٌد اهلل زمـ حمٚمد ايمزاهد أزمق فمٌد 

 (.71اهلل زمـ حمٚمد ايمزهري )َمٌم فمٌد 

 (.3/433)جمٜمقل وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل ( )يم٣ًمناهلل زمـ حمٚمد ايم٣ًمٞمحل فمٌد 

 (.494اهلل زمـ حمٚمد ايمُم٣مونمري أزمق حمٚمد اظمًتٚمقم )ٞمٝم٣ًمزمقر/فمٌد 

 (.3/439اهلل زمـ حمٚمد ايمِم٣مئغ )ىمذزمف ايمذهٌل ( )يم٣ًمن فمٌد 

 .(594)إرؾم٣مد/ (486( )فم٣ممل ضم٣مهمظ وم٣ميمف اخلٙمٝمقم ( )ؿم٤م 683)ت  اؽمؿ صمده: صمٔمٝم٣من اهلل زمـ حمٚمد ايمِمٛمٔم٣مينفمٌد 

 (.99زمـ حمٚمد ايمِمٝمدٓين، هق ازمـ حمٚمد زمـ َمقؽمك ايم٘مٔمٌل )ك/اهلل فمٌد 

 (.577ري أزمق حمٚمد إٞمديمز فمٛمف أزمق فمٚمرو اظمٗمرئ )صف/ٔمٌد اهلل زمـ حمٚمد ايمفمٌد 

 (.3/436ايمٔمٗمٝمقم ( )يم٣ًمن فاهلل زمـ حمٚمد ايمٔمدوي )جمٜمقل وم٣ميمفمٌد 
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 .فمٌٝمد اهللاهلل زمـ حمٚمد ايمٔمٚمري: صقازمف: فمٌد 

 صمده ؽمٝم٣مر.همٝمٚمـ اهلل زمـ حمٚمد ايمٖمراه٣مذي، فمٌد 

 (.01/009اهلل زمـ حمٚمد ايمٖمٗمٝمف ايمْمقد )جمٜمقل ضم٣مل ( )طمطفمٌد 

 (.5/021اهلل زمـ حمٚمد ايمٖمٜمٚمل أزمق حمٚمقيف اظمٌمي ) وشمٗمف أمحد زمـ ص٣ميما( واؽمؿ صمده إؽمح٣مق )ضم٣مسمؿفمٌد 

 (.3/432)يم٣ًمن  اهلل زمـ حمٚمد ايم٘مت٣مين أزمق ويمٝمد إصٌٜم٣مين ) وم٣مل أزمق ٞمٔمٝمؿ: ذه٤م ضمديثف(فمٌد 

 (.01/007اهلل زمـ حمٚمد اظمحت٤ًم ايمْمقد )طمطفمٌد 

 (.010اهلل زمـ حمٚمد اظمديٛمل )ك /فمٌد 

 اهلل زمـ حمٚمد اظمًتٚمقم: هق ايمٌٕمدادي.فمٌد 

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من رصماًل هم٣موالً ديٛم٣ًم ؾُمٜمر زم٣مخلغم وايمٖمّمؾ 329اهلل زمـ حمٚمد اظمٔمٝمْمل أزمق حمٚمد ايمٗمرؿمٌل )تفمٌد 

 (.266وايمديـ( )صف/

 (.46/493اهلل زمـ حمٚمد اظمٗمدد )فم٣ًمىمرفمٌد 

 (.01/96اهلل زمـ حمٚمد ايمٛم٣مؾمئ زمـ ذؾمغم ايمُم٣مفمر )طمط فمٌد 

 (.46/684اهلل زمـ حمٚمد ايمٛمُم٣مر أزمق أمحد )جمٜمقل ضم٣مل( )فم٣ًمىمر فمٌد 

 (.5/052اهلل زمـ حمٚمد اهلذرم )وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: يمٝمس زمٚمٔمروف ( )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.085ٝمخ يمٙمْمػمي )ؿمػمياهلل زمـ حمٚمد اهلالرم ايمرازي ؾمفمٌد 

 (.5/020اهلل زمـ حمٚمد ايمقهٌل )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.3/447اهلل زمـ حمٚمد ايمٝم٣مَمل )جمٜمقل وم٣ميمف ايمذهٌل ( )يم٣ًمن فمٌد 

ايمقاضمد فمٌد )ؤمٖمف  ؽمٝمٟميت همٝمٚمـ صمده: فمٌد اهلل زمـ إزمراهٝمؿ ىمٖم٣مينإازمـ  –اهلل زمـ حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ أزمق حمٚمد إؽمدي فمٌد 

 (. ، وداهمع فمٛمف اخلْمٝم٤مإؽمدي

 (.46/021اهلل زمـ حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ أزمق ٞمٌم اهلٚمداين )جمٜمقل ضم٣مل ( )فم٣ًمىمرفمٌد 

) ىم٣من ، وؽمٝم٘مرر همٝمٚمـ صمده: فمٌد اهلل زمـ إزمراهٝمؿثالجايمزمـ  ) أو أزمق ايمٗم٣مؽمؿ(أزمق حمٚمد ايمُم٣مهد اهلل زمـ حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿفمٌد 

( 745)حتٖم٥م/ (3/439)يم٣ًمن ( ، وايمدارومْمٛمل، ووم٣مل احل٣مهمظ: َمتٜمؿ زم٣مٓطمتالقيّمع احلدي٧م وم٣ميمف إزهري

 .(01/042)طمط
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 (.39اهلل زمـ حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ ايمْم٣مئل )ومط/فمٌد 

 (.3/438( )يم٣ًمن01/018اهلل زمـ حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ اظمروزي أزمق حمٚمد )جمٜمقل ضم٣مل( )طمطفمٌد 

 (.46/020اهلل زمـ حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ إدريس ايمرازي ايمُم٣مهمٔمل )فم٣ًمىمرفمٌد 

 (.689( )نمرزم٣مء/411زمـ فم٣مصؿ ايمثٗمٖمل أٞمديمز )تاهلل زمـ حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ فمٌد 

 (.402اهلل زمـ حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ فم٣مصؿ زمـ َمًٙمؿ: )فمٙمامء فمٌد 

 .(46/020زمـ إزمراهٝمؿ زمـ فمْمٝم٥م اإلَم٣مم ) روى فمٛمف مج٣مفم٥م ( ) فم٣ًمىمر  اهلل زمـ حمٚمدفمٌد 

 (.492اهلل زمـ حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ همّمؾ اهل٣مؾمٚمل أزمق حمٚمد ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ٞمٝم٣ًمزمقر/فمٌد 

 (.918اهلل زمـ حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ ومٌٝمِم٥م أزمق وم٣مؽمؿ ايمٖمرضم٘مل )خم٤م /فمٌد 

 (.01/036اهلل زمـ حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد أزمق وم٣مؽمؿ ايمٌزاز اظمٛمغمي )صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ( )طمطفمٌد 

 (.476اهلل زمـ حمٚمد زمـ أيب أؽم٣مَم٥م احلٌقم )روى فمٛمف مج٣مفم٥م ( )ؿم٤م فمٌد 

 (.3/448أفمرهمف وم٣ميمف ايمذهٌل ( )يم٣ًمن اهلل زمـ حمٚمد زمـ أيب أؾمٔم٧م )ٓ فمٌد 

 (46/079اهلل زمـ حمٚمد زمـ أيب ايمدزمٝمس أزمق حمٚمد ) فم٣ًمىمر فمٌد 

 (.01/078( ) جمٜمقل ضم٣مل ( )طمط658اهلل زمـ حمٚمد زمـ أيب اظمقدة إٞم٣ٌمري )تفمٌد 

 (.5/058اهلل زمـ حمٚمد زمـ أيب زم٘مر ايمثٗمٖمل َمديٛمل )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.8/422ضم٤م اهلل زمـ حمٚمد زمـ أيب زم٘مر ايم٘مرَم٣مين )فمٌد 

 (.8/465اهلل زمـ حمٚمد زمـ أيب شمامَم٥م إٞمِم٣مري )ضم٤م فمٌد 

 (.597اهلل زمـ حمٚمد زمـ أيب هي ايمٔمًٗمالين )إرؾم٣مد/فمٌد 

 (.01/83اهلل زمـ حمٚمد زمـ أيب فمقم احل٣مصم٤م أزمق فم٣ٌمس )روى أضم٣مدي٧م َمًتٗمٝمٚم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ( )طمط فمٌد 

 . -ازمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ ضمً٘مقيفهق  –اهلل زمـ حمٚمد زمـ أيب فمٚمر فمٌد 

 (.3/456( )يم٣ًمن 01/014( )جمٜمقل ضم٣مل ( )طمط 411اهلل زمـ حمٚمد زمـ أيب ىم٣مَمؾ ايمٖمزاري )ت فمٌد 

 .فمٌٝمد اهللاهلل زمـ حمٚمد زمـ أيب حمٚمد ايمٝمزيدي: صقازمف: فمٌد 

 (.966)خم٤م  (ايمًٌحقري )وشمٗم٥م ايمٖم٣مريب (اهلل زمـ حمٚمد زمـ أيب َمٔمروف )أزمق ضمًـفمٌد 

 (.948حمٚمد زمـ أيب حيٝمك إصٌٜم٣مين )ذىمر  اهلل زمـفمٌد 
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 (.3/443( )يم٣ًمن01/74اخلٙمٝمجل احلٛمٖمل )طمط -وومٝمؾ: زيد –اهلل زمـ حمٚمد زمـ أيب يزيد فمٌد 

 (.0163ايمٌٛم٣مء )ذىمر زمـ أمحد اهلل زمـ حمٚمد فمٌد 

 (.0157ايمِم٣مئغ )ذىمر زمـ أمحد اهلل زمـ حمٚمد فمٌد 

 (.0106ايمْمٝم٣من )ذىمر زمـ أمحد اهلل زمـ حمٚمد فمٌد 

 (.01/065( )طمط446زمـ أيب ؽمٔمٝمد أزمق زم٘مر ايمٌزار) وشمٗمف اخلْمٝم٤م ( )تزمـ أمحد هلل زمـ حمٚمد افمٌد 

 (.0156زمـ أيب حيٝمك أزمق َمًٔمقد ايمزهري )ذىمر زمـ أمحد اهلل زمـ حمٚمد فمٌد 

 (.493زمـ ضمٌٝم٤م ايمٖمٗمٝمف أزمق ذر ايم٘مرازمٝمز ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ٞمٝم٣ًمزمقر/زمـ أمحد اهلل زمـ حمٚمد فمٌد 

 (.945( )خم٤م 0/032( )وشمٗمف اخلْمٝم٤م( )طمط354زمـ ضمً٘مقيف أزمق زم٘مر ايمت٣مصمر )ت زمـ أمحد اهلل زمـ حمٚمد فمٌد 

 (.941زمـ ضمًكم ايم٘مرايز )خم٤م /زمـ أمحد اهلل زمـ حمٚمد فمٌد 

( ) أشمٛمك فمٙمٝمف 452قرس ايمٛمٝم٣ًمزمقري )تهمأزمق ؿمٝم٤م زمـ  زمـ ضمٝم٣من) أو ضم٣ٌمن( ايمٗم٣م  ايمٖمقردزمـ أمحد اهلل زمـ حمٚمد فمٌد 

 (.477( )ٞمٝم٣ًمزمقر/00احلدي٧م َمـ ؾمٟمٞمف( )س/ احل٣مىمؿ( )صدوق دم اجلٚمٙم٥م مل ي٘مـ

 (.263( )صف/372زمـ فم٣مَمر احلٚمغمي ىم٣من همٗمٝمٜم٣ًم َمُم٣مورًا )تزمـ أمحد اهلل زمـ حمٚمد فمٌد 

( 3/451اهلل أزمق حمٚمد ايميير اظمٗمري ) وم٣مل ازمـ أيب ايمٖمقارس: مل ي٘مـ زمذاك ( )يم٣ًمنفمٌد زمـ زمـ أمحد اهلل زمـ حمٚمد فمٌد 

 (.01/049)طمط

 (.0188( )ذىمر 493ايمقه٣مب أزمق فمٚمر ايمقراق )ت فمٌد زمـ أمحد  زمـاهلل زمـ حمٚمد فمٌد 

 (.0183( )ذىمر 493ايمقه٣مب أزمق فمٚمرو زمـ أيب زم٘مر اظمٗمرئ )ت فمٌد زمـ زمـ أمحد اهلل زمـ حمٚمد فمٌد 

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمـ أهؾ أداب ايمقاؽمٔم٥م 394زمـ فمريب اظمٔم٣مهمري أزمق حمٚمد اإلؾمٌٝمقم )ت زمـ أمحد اهلل زمـ حمٚمد فمٌد 

 (.243صٝم٣مٞم٥م وصماليم٥م...( )صف/ذا 

 (.01/044( )طمط481زهري ( )ت زمـ فمٗم٥ٌم أزمق حمٚمد ايمٗم٣م  )وشمٗمف إزمـ أمحد اهلل زمـ حمٚمد فمٌد 

( )وشمٗمف ايمًٚمٔم٣مين، ووم٣مل احل٣مىمؿ: مل ي٘مـ احلدي٧م َمـ ؾمٟمٞمف ( 489اهلل ايمٛمٌمي )ت فمٌد زمـ فمقم أزمق زمـ أمحد اهلل زمـ حمٚمد فمٌد 

 (.62)س /

 (.968زمـ حم٤م أزمق همّمؾ اظمٗمري )خم٤م /زمـ أمحد اهلل زمـ حمٚمد فمٌد 

 (.490( ) أشمٛمك فمٙمٝمف احل٣مىمؿ( )ٞمٝم٣ًمزمقر/470زمـ حمٌقب ايمت٣مصمر أزمق حمٚمد اظمحٌقيب اظمروزي )تزمـ أمحد اهلل زمـ حمٚمد فمٌد 
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 (.480زمـ حمٚمد ايمزاهد أزمق زممم اخلٝم٣مط ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ٞمٝم٣ًمزمقر/زمـ أمحد اهلل زمـ حمٚمد فمٌد 

 (.489( ) أشمٛمك فمٙمٝمف احل٣مىمؿ( )ٞمٝم٣ًمزمقر/480زمـ حمٚمد اظمحٚمل أزمق حمٚمد ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ت زمـ أمحداهلل زمـ حمٚمد فمٌد 

 (.449زمـ حيٝمك زمـ ضم٣مرث ايمًٔمدي: )فمٙمامء زمـ أمحد اهلل زمـ حمٚمد فمٌد 

 (.527اهلل زمـ حمٚمد زمـ إدريس زمـ فمٌٝمد اهلل ايمًٙمٚمل أزمق حمٚمد ايمٗمرؿمٌل روى فمٛمف اخلقٓين )صف/فمٌد 

 (.3/435إؽم٣مَمل ) اهتٚمف ايمٌخ٣مري وىمذزمف آطمرون ( )يم٣ًمناهلل زمـ حمٚمد زمـ أؽم٣مَم٥م فمٌد 

 (.3/680( )أصٌٜم٣من 989اهلل زمـ حمٚمد زمـ إؽمح٣مق أزمق حمٚمد إصٌٜم٣مين ) وشمٗمف أزمق ايمُمٝمخ وأزمق ٞمٔمٝمؿ( )ذىمر/فمٌد 

 (.491( )ٞمٝم٣ًمزمقر/450اهلل زمـ حمٚمد زمـ إؽمح٣مق ايمزاهد أزمق حمٚمد إٞمامؿمل ايمزجم٣مري ايمٛمٝم٣ًمزمقري صقدم )تفمٌد 

 (.5/021زمـ حمٚمد زمـ إؽمح٣مق ايمٖمٜمٚمل أزمق حمٚمقيف اظمٌمي)وشمٗمف أمحد زمـ ص٣ميما ( )ضم٣مسمؿ اهللفمٌد 

 (.40/024اهلل زمـ حمٚمد زمـ إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ أزمق حمٚمد ازمـ أيب ىم٣مَمؾ إؿمرازمٙمز ) جمٜمقل ضم٣مل ( )فم٣ًمىمر فمٌد 

ٙمٝمؾ ايمٔمٙمؿ ٞمٌٝمف ايمٌٝم٦م...( ( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من وم316اهلل زمـ حمٚمد زمـ إؽمح٣مق زمـ ؽمٙمٝمؿ ايمٗمرؿمٌل أزمق ويمٝمد )تفمٌد 

 (.529)صف/

اهلل زمـ حمٚمد زمـ إؽمح٣مق زمـ فم٣ٌمس ايمٖم٣مىمٜمل أزمق حمٚمد اظم٘مل )وم٣مل ايمذهٌل: اإلَم٣مم يمف سمِم٣مٞمٝمػ دم أطم٣ٌمر َم٘م٥م وىم٣من أؽمٛمد فمٌد 

 (.654( )ايمديمٝمؾ/02/33( )ايمًغم454َمـ زمٗمل هب٣م( )ت

 (.24اهلل زمـ حمٚمد زمـ إؽمح٣مق زمـ َمقؽمك زمـ ؿمٙمح٥م )ك /فمٌد 

ايمٌٕمدادي )وشمٗمف إهبري ووشمٗمف ايمذهٌل وازمـ  -ضم٣مَمض رأؽمف -ٚمد زمـ إؽمح٣مق زمـ يزيد أزمق وم٣مؽمؿ اظمروزي اهلل زمـ حمفمٌد 

 (.01/063( )طمط05/687( )ايمًغم653صمقزي، ووم٣مل ايمذهٌل َمرة: ايمُمٝمخ اجلٙمٝمؾ ايمثٗم٥م( )ايمديمٝمؾ/

 (.88اهلل زمـ حمٚمد زمـ أؽمد ايمرازي )َمٌم فمٌد 

 (.01/93)طمط اهلل زمـ حمٚمد زمـ إؽمامفمٝمؾ ايمت٣ٌمن اظمٌمي فمٌد 

 (.46/025اهلل زمـ حمٚمد زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ صدوم٥م أزمق حمٚمد ايمٕمزال اظمٌمي )فم٣ًمىمر فمٌد 

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من وومقرًا َمٜمٝم٣ٌمً 395اهلل زمـ حمٚمد زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ هُمقرسمش ايمنومًْمل أزمق حمٚمد إٞمديمز )تفمٌد 

 (.245فم٣موماًل هم٣مواًل...( )صف/

 (.01/83( )طمط616ؼ ايمٌزاز )وشمٗمف اخلْمٝم٤م( )ت اهلل زمـ حمٚمد زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ ٓضمفمٌد 

 (.46/024اهلل زمـ حمٚمد زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ يقؽمػ أزمق حمٚمد ايمْمرؽمقد )فم٣ًمىمر فمٌد 
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 (.46/022اهلل زمـ حمٚمد زمـ أؾمٔم٧م أزمق ايمدرداء دَمُمٗمل )جمٜمقل ضم٣مل ( )فم٣ًمىمر فمٌد 

 (.01/017اهلل زمـ حمٚمد زمـ أفمكم أزمق فم٣ٌمس )طمط فمٌد 

 (أطمذ ايمٛم٣مس فمٛمف دم ىمؾ زمٙمد ومدَمف وم٣ميمف ازمـ زمُم٘مقال)( 541اهلل زمـ حمٚمد زمـ أيقب ايمٖمٜمري أزمق حمٚمد ايمُم٣مؿمٌل )تفمٌد 

 (.237)صف/

( )ضم٣مسمؿ 01/80( )طمط  ، ووم٣مل احل٣مهمظ: شمٗم٥م( )صدوق وم٣ميمف ازمـ أيب ضم٣مسمؿ625اهلل زمـ حمٚمد زمـ أيقب اظمخرَمل )ت فمٌد 

 .(742)حتٖم٥م/ (06/659( )ؽمغم 5/00

 (.02/314( )ؽمغم46/027حمٚمد زمـ أيقب زمـ ضمٝم٣من أزمق حمٚمد ايمدَمُمٗمل ايمٗمْم٣من )روى فمٛمف مج٣مفم٥م ( )فم٣ًمىمراهلل زمـ فمٌد 

( 434اهلل زمـ حمٚمد زمـ زمديؾ أزمق زم٘مر ايمٌديقم ايمٌخ٣مري إؾمٗمر )ىم٣من ىمثغم احلدي٧م صحٝما ايمًامع: وم٣ميمف احل٣مىمؿ( )تفمٌد 

 (.470)ٞمٝم٣ًمزمقر/

 (.495( ) أشمٛمك فمٙمٝمف احل٣مىمؿ( )ٞمٝم٣ًمزمقر/471ي )تاهلل زمـ حمٚمد زمـ زمرزة ايمت٣مصمر أزمق حمٚمد ايمرازفمٌد 

 (.0146اهلل زمـ حمٚمد زمـ زم٘م٣مر ايمٖمٗمٝمف )ذىمر فمٌد 

( )فم٣ًمىمر 596فمٛمف مج٣مفم٥م، ووم٣مل اخلٙمٝمقم: ص٣مضم٤م نمرائ٤م وهق شمٗم٥م( )إرؾم٣مد/)اهلل زمـ حمٚمد زمـ هبٙمقل أزمق أؽم٣مَم٥م احلٙمٌل فمٌد 

46/028.) 

 (.8/452اهلل زمـ حمٚمد زمـ زمٝم٣مع أزمق حمٚمد )ضم٤م فمٌد 

 (.598( )صف/336هلل زمـ حمٚمد زمـ شمقازم٥م ايمٙمخٚمل أزمقحمٚمد اإلؾمٌٝمقم )تافمٌد 

 (.5/052اهلل زمـ حمٚمد زمـ صمٌغم )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 فمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ صمرير اظمخرَمل )حمدث َمُمٜمقر وم٣ميمف احل٣مهمظ(

 (.594)إرؾم٣مد/ -ؽمٌؼ خمتٌمًا دون ذىمر اؽمؿ اجلد -اهلل زمـ حمٚمد زمـ صمٔم٣ٌمن ايمٗم٣م  ايمِمٛمٔم٣مين ايم٘مذرايلفمٌد 

 (.991اهلل زمـ حمٚمد زمـ صمٔمد أزمق حمٚمد ايمٖمرؽم٣مين )ذىمر د فمٌ

طمٙمط دم  ، ووم٣مل احل٣مهمظ: ومد اهتؿ زم٣ميمقوع، ووم٣مل ازمـ يقٞمس:اهلل زمـ حمٚمد زمـ صمٔمٖمر أزمق وم٣مؽمؿ ايمٗمزويٛمل )ىمذزمف ايمدارومْمٛملفمٌد 

ٜمف آطمر فمٚمره وووع أضم٣مدي٧م فمعم َمتقن حمٖمقـم٥م َمٔمروهم٥م وزاد دم ٞمًخ َمٔمروهم٥م َمُمٜمقرة، هم٣مهمتّما وضمروم٦م ىمتٌف دم وصم

 .(748)حتٖم٥م/ (469( )ؽمٜمؿ 3/435)يم٣ًمن  (691( )نمرزم٣مء 405وؽمٗمط فمٛمد ايمٛم٣مس وسمرك( )ت

 (.46/073اهلل زمـ حمٚمد زمـ صمٔمٖمر أزمق حمٚمد ايمٛمٜم٣موٞمدي اظم٣ميم٘مل )فم٣ًمىمر فمٌد 
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اهلل زمـ حمٚمد زمـ صمٔمٖمر زمـ ضمٝم٣من أزمق ايمُمٝمخ إصٌٜم٣مين ص٣مضم٤م ايمْمٌٗم٣مت، إَم٣مم َمُمٜمقر، ورزمام ٞم٤ًم إلم صمده )ضم٣مهمظ شمٗم٥م فمٌد 

 .(749)حتٖم٥م/ (02/672()ؽمغم  ، ووم٣مل احل٣مهمظ: احل٣مهمظ ايم٘مٌغم شمٗم٥مَمتٗمـ وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ونمغمه

صمٔمٖمر زمـ حمٚمد أيت زمٔمد ، شمٗم٥م (  حمٚمد زمـ اهلل زمـ حمٚمد زمـ صمٔمٖمر زمـ ؾم٣مذان ايمٌزاز )ٓ ئمرف وم٣ميمف ايمذهٌل، زمؾ هق: ازمـفمٌد 

 (.3/432)يم٣ًمن

 (.01/049وشمٗمف ايمٔمتٝمٗمل ونمغمه ( )طمط اهلل زمـ حمٚمد زمـ صمٔمٖمر زمـ ومٝمس أزمق ضمًـ ايمٌزاز ) فمٌد 

 (.01/048اهلل زمـ حمٚمد زمـ صمٔمٖمر زمـ حمٚمد احلريب أزمق حمٚمد ايمرذان ) جمٜمقل ضم٣مل( )طمط فمٌد 

 (03/36اهلل زمـ حمٚمد زمـ صمٔمٖمر زمـ حمٚمد اخلرد ) ؽمغم فمٌد 

( 450( )ت اهلل زمـ حمٚمد زمـ صمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ َمقؽمك زمـ يزيد ازمـ ؾم٣مذان أزمق ضمًكم ايمٌزار) وشمٗمف اخلْمٝم٤مفمٌد 

 (.01/068)طمط

 (.207( ىم٣من يمف ضمظ واهمر دم ايمٖمرائض واحل٣ًمب.. )صف/324اهلل زمـ حمٚمد زمـ مج٣مهر احلجري أزمق حمٚمد ايمْمٙمٝمْمقم )تفمٌد 

 (.01/009اهلل زمـ حمٚمد زمـ ضم٣ٌمن زمـ ٞمٌم أزمق حمٚمد ايم٣ٌمهقم ؽمٚمرومٛمدي ) جمٜمقل ضم٣مل( )طمطفمٌد 

 (.01/84)وشمٗمف اخلْمٝم٤م( )طمط اهلل زمـ حمٚمد زمـ ضمٌٝم٤م أزمق هم٣مرفم٥م ايمٌٌمي ايمٔمدويفمٌد 

 (.22اهلل زمـ حمٚمد زمـ ضمٌٝمش ايمدَمُمٗمل )ك /فمٌد 

 (.53اهلل زمـ حمٚمد زمـ ضمج٣مج زمـ َمٛمٜم٣مل )ومط /فمٌد 

 (.0161( )ذىمر 3/652اهلل زمـ حمٚمد زمـ ضمج٣مج زمـ يقؽمػ )وشمٗمف أزمق ٞمٔمٝمؿ، وأزمق ايمُمٝمخ ( )أصٌٜم٣من فمٌد 

 (.3/448( )يم٣ًمن 8/439اهلل زمـ حمٚمد زمـ ضمجر ايمُم٣مَمل )ضم٤م فمٌد 

اهلل زمـ حمٚمد زمـ ضمزم زمـ ضمرب ايمتٝمٚمل إٞمديمز أزمق حمٚمد ؽم٘مـ َمٌم )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣مٞم٦م يمف فمٛم٣مي٥م ورواي٥م وىم٣من فمٌد 

 (.209( )صف/321فمٛمده أدب وضمالوة.. وىم٣من أزمق وم٣مؽمؿ اظمٗمرئ يثٛمل فمٙمٝمف ويرهمع زمذىمره( )ت ٞمحق

 .(01/065اهلل زمـ حمٚمد زمـ ضمزَم٣من أزمق وم٣مؽمؿ ايمِمٖم٣مر )جمٜمقل ضم٣مل ( )طمطفمٌد 

 اهلل زمـ حمٚمد زمـ ضمًـ أزمق حمٚمد ايم٘مالفمل هق: ازمـ حمٚمد زمـ ضمًكم زمـ ص٣ٌمح.فمٌد 

( 3/434)يم٣ًمن  )وم٣مل احل٣مهمظ: اطمتٙمؼ اؽمٚمف ازمـ ايمثالج( اهلل زمـ حمٚمد زمـ ضمًـ ايم٘م٣مسم٤م أزمق ضمًكم ايمٌٕمدادي ايمٛمٌٝمؾفمٌد 

 (.01/064)طمط

 (.82)إحت٣مف/اهلل زمـ حمٚمد زمـ ضمًـ اظمٜمرصم٣مين أزمق أمحد ايمٔمدل ؾمٝمخ ايمٌٝمٜمٗمل فمٌد 



1126 
 

 (.3/436اهلل زمـ حمٚمد زمـ ضمًـ اظمٝم٣مٞمحل )يم٣ًمن فمٌد 

 (.0/302اهلل زمـ حمٚمد زمـ ضمًـ اهلالرم )دفم٣مء فمٌد 

 (.46/075اهلل زمـ حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ إؽمامفمٝمؾ اهل٣مؾمٚمل )فم٣ًمىمر فمٌد 

 (.474( )ؿم٤م46/078اهلل زمـ حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ مجٔم٥م ايمدَمُمٗمل )جمٜمقل ضم٣مل( )فم٣ًمىمر فمٌد 

 (.05/531( )ؽمغم46/072زمـ ضمًـ زمـ طمِمٝم٤م أزمق زم٘مر إصٌٜم٣مين)روى فمٛمف مج٣مفم٥م( )فم٣ًمىمر  اهلل زمـ حمٚمدفمٌد 

 (01/008اهلل زمـ حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ فمقم زمـ زمٌمه ) جمٜمقل ضم٣مل ( )طمط فمٌد 

 (.5/026( )ضم٣مسمؿ  وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿاهلل زمـ حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ خمت٣مر أزمق ايمٗم٣مؽمؿ) صدوق فمٌد 

 (.3/436اهلٚمداين )يم٣ًمن اهلل زمـ حمٚمد زمـ ضمًكم اظمٝم٣مٞمجل فمٌد 

 (.968اهلل زمـ حمٚمد زمـ ضمًكم زمـ إزمراهٝمؿ أزمق وم٣مؽمؿ اجلقري )وشمٗمف ايمٖم٣مرد ( )خم٤م /فمٌد 

 (.0105زمـ حمٚمد )ذىمر /زمـ أمحد اهلل زمـ حمٚمد زمـ ضمًكم فمٌد 

( 993( ) وشمٗمف اخلْمٝم٤م أشمٛمك فمٙمٝمف أزمق ٞمٔمٝمؿ ( )ذىمر 401اهلل زمـ حمٚمد زمـ ضمًكم زمـ أؽمٝمد أزمق حمٚمد ايمثٗمٖمل )ت فمٌد 

 (.4/503( )أصٌٜم٣من 01/001)طمط

 (.595اهلل زمـ حمٚمد زمـ ضمًكم زمـ مجٔم٥م ايمدَمُمٗمل )جمٜمقل ضم٣مل( )إرؾم٣مد/فمٌد 

 (.3/453اهلل زمـ حمٚمد زمـ ضمًكم زمـ داود أزمق وم٣مؽمؿ زمـ أيب همتا )يم٣ًمن فمٌد 

 فمـ ايمدارومْمٛمل: شمٗم٥م اهلل زمـ حمٚمد زمـ ضمًكم زمـ ص٣ٌمح ايم٘مالفمل أزمق حمٚمد احلذاء ازمـ فمرة )وشمٗمف ايمدارومْمٛمل ووم٣مل ايمػموم٣مينفمٌد 

 (.05/635( )ؽمغم55( )ومط/01/066( )طمط 657مل ي٘مـ فمٛمده رء َمـ احلدي٧م إٓ صمزء واضمد فمـ ؾم٣مذان( )ايمديمٝمؾ/

 (.01/062اهلل ايمُمٝمٔمل )طمط فمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ ضمًكم زمـ فمٌد 

 (.5/058اهلل زمـ حمٚمد زمـ ضم٘مٝمؿ ايمْم٣مئل )ضم٣مسمؿ فمٌد 

ًٓ فمٛمد ايمٗمّم٣مة وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( )يقٞمساهلل زمـ حمٚمد زمـ ضم٘مٝمؿ زمـ أيب ؽمٔمد ايمفمٌد   (.770دهٛمل َمٌمي )ىم٣من َمٗمٌق

 (.440ايمِمٚمد زمـ فمقم ايمِمغمدم: )فمٙمامء فمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ ضم٘مٝمؿ زمـ فمٌد 

 (.475اهلل زمـ حمٚمد زمـ محدان ايمدهٗم٣من أزمق ؿم٣مهر اجلقين ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ٞمٝم٣ًمزمقر/فمٌد 

 محدان.اهلل زمـ حمٚمد زمـ محدان، يٟميت دم حمٚمد زمـ فمٝمًك زمـ فمٌد 

 (.46/078اهلل زمـ حمٚمد زمـ محزة أزمق ئمعم ايمِمٝمداوي )روى فمٛمف مج٣مفم٥م( )فم٣ًمىمر فمٌد 
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اهلل زمـ حمٚمد زمـ محقيف أزمق حمٚمد ايمٛمٝم٣ًمزمقري )أو محدويف( وايمد احل٣مىمؿ..)وم٣مل احل٣مىمؿ: أذن شمالث وؽمتكم ؽمٛم٥م حمت٣ًٌمً وضم٨م فمٌد 

( 449عم ايمٔمٙمامء وايمزه٣مد أىمثر َمـ َم٣مئ٥م أيمػ( )تشمالث ضمج٨م ونمزا اشمٛمتكم وفممميـ نمزوة وَم٣م سمرك ومٝم٣مم ايمٙمٝمؾ وأٞمٖمؼ فم

 (.01/010)طمط  (428)ٞمٝم٣ًمزمقر/

 (.01/016اهلل زمـ حمٚمد زمـ محٝمد أزمق حمٚمد اخلٝم٣مط اإلَم٣مم )جمٜمقل ضم٣مل ( )طمط فمٌد 

 (.5/059( )ضم٣مسمؿ 01/238اهلل زمـ حمٚمد زمـ محٝمد زمـ أيب أؽمقد أزمق زم٘مر )ؽمغم فمٌد 

 (.9/81ٌٛم٣م )طمطايمق زم٘مر زمـ اهلل أزمفمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ محٝمد زمـ فمٌد 

 (5/095اهلل زمـ حمٚمد زمـ ضمٛمٖمٝمف ايمٕم٣مري ) ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.696( )نمرزم٣مء/464اهلل زمـ حمٚمد زمـ ضمٛمكم أٞمديمز أزمق حمٚمد ازمـ أطمل رزمٝمع )تفمٌد 

 فمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ ضمٝم٣من إصٌٜم٣مين: هق ازمـ حمٚمد زمـ صمٔمٖمر زمـ ضمٝم٣من.

 ( .01/069( )طمط410ايمدارومْمٛمل( )ت اهلل زمـ حمٚمد زمـ ضمٝم٣من ايمٛمٝم٣ًمزمقري )فمٛمف فمٌد 

 (.0186اهلل زمـ حمٚمد زمـ طم٣ميمد أزمق حمٚمد )ذىمر فمٌد 

 (.8/428اهلل زمـ حمٚمد زمـ طمالد ايمقاؽمْمل )ضم٤م فمٌد 

 (.559فمٛمف ازمـ أزمٝمض )صف/ -ازمـ أيب رصم٣مء -اهلل زمـ حمٚمد زمـ طمٙمػ زمـ فمْمٝم٥م إزديفمٌد 

 )وشمٗمف ايمذهٌل( . -سمٗمدم –٘مالفمل اهلل زمـ حمٚمد زمـ طمٛمٝمس ايم٘مالفمل، هق: ازمـ حمٚمد زمـ ضمًـ ايمفمٌد 

 ( 6/451اهلل زمـ حمٚمد زمـ داود ايمػماد أزمق حمٚمد اظمديٛمل) أصٌٜم٣من فمٌد 

 (.5/059( )ضم٣مسمؿ  وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿاهلل زمـ حمٚمد زمـ داود زمـ أيب أَم٣مَم٥م) ؾمٝمخ فمٌد 

إدب ومديؿ ايمْمٙم٤م ؽمٚمع ( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمـ أهؾ 504)ت -ايمرىمقم -اهلل زمـ حمٚمد زمـ درّى ايمتجٝمٌل أزمق حمٚمدفمٌد 

 (.231َمٛمف أصح٣مزمٛم٣م ووشمٗمقه( )صف/

 (.734فمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ ديٛم٣مر )ٓ ئمرف وم٣ميمف احل٣مهمظ( )حتٖم٥م/

 (.344حمٚمد زمـ رزمٝمع اجلرصم٣مين )صمر  زمـ اهللفمٌد 

 (.463اهلل زمـ حمٚمد زمـ رزمٝمع زمـ ؽمٙمٝمامن اجلٝمزي: )فمٙمامء فمٌد 

 .(732)حتٖم٥م/ (3/445)يم٣ًمن  )وم٣مل احل٣مهمظ: ؤمٝمػ(ِمٝميصاهلل زمـ حمٚمد زمـ رزمٝمٔم٥م زمـ ومداَم٥م ايمٗمداَمل اظمفمٌد 

 (.01/80اهلل زمـ حمٚمد زمـ رؽمتؿ أزمق حمٚمد )وشمٗمف اخلْمٝم٤م ( )طمطفمٌد 
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 (.46/080اهلل زمـ حمٚمد زمـ رَم٣مح )فم٣ًمىمر فمٌد 

 (.46/080اهلل زمـ حمٚمد زمـ روززمف ايم٘منوي )فم٣ًمىمر فمٌد 

٥م، شمؿ إٞمف مل يٗمتٌم فمعم ؽمامفم٣مسمف دم ىمت٤م أزمٝمف وزاد همٝمٜم٣م( )ؽمغم اهلل زمـ حمٚمد زمـ روَمل ايمٛمٝم٣ًمزمقري) وم٣مل احل٣مىمؿ: حمدث شمٗمفمٌد 

 .(4/319)يم٣ًمن (02/370

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من شمٗم٥م ديٛم٣ًم شمٌت٣ًم 305اهلل زمـ حمٚمد زمـ ريٌع زمـ ص٣ميما زمـ َمًٙمٚم٥م ايمتٚمٝمٚمل أزمق حمٚمد ايمٗمرؿمٌل )ت فمٌد 

فمٛم٣مي٥م ومديٚم٥م َمُمٜمقرة َمٔمٙمقَم٥م. ووم٣مل أزمق حمٚمد زمـ هم٣مواًل، ووم٣مل اخلقٓين: ىم٣من َمـ أهؾ ايمٔمٙمؿ واحلدي٧م َمع ايمٔمدايم٥م، ويمف 

 (.581فمت٣مب: ىمثغم ايمرواي٥م َمٗمٝمد هل٣م فم٣مرم ايمدرصم٥م همٝمٜم٣م، شمٗم٥م َمٟمَمقٞم٣ًم ذا ديـ وهمّمؾ( )صف/

( 5/058اهلل زمـ حمٚمد زمـ زاذان اظمديٛمل)وم٣مل ازمـ فمدي: أضم٣مديثف نمغم حمٖمقـم٥م، ووم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: ؤمٝمػ احلدي٧م ( )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.4/479)يم٣ًمن 

 (.3/444زمـ حمٚمد زمـ زرومقيف )وم٣مل َمًٙمٚم٥م: يمٝمس زمًمء، روى أضم٣مدي٧م َمٛم٘مرة ( )يم٣ًمن  اهللفمٌد 

 (.905اهلل زمـ حمٚمد زمـ زىمري٣م أزمق زم٘مر اجلقهري ) وشمٗمف ايمٖم٣مرد ( )خم٤م فمٌد 

 (.46/089اهلل زمـ حمٚمد زمـ زىمري٣م أزمق وم٣مؽمؿ إزدي )فم٣ًمىمر فمٌد 

 (.973( )ذىمر/4/474جمٜمقل ضم٣مل ( )أصٌٜم٣من ( )682اهلل زمـ حمٚمد زمـ زىمري٣م أزمق حمٚمد إصٌٜم٣مين )ت فمٌد 

 (.3/301( )همٝمف ٞمٓمر وم٣ميمف ازمـ ص٣مزمر ( )يم٣ًمن 487اهلل زمـ حمٚمد زمـ زي٣مد إٞمديمز )ت فمٌد 

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمـ أهؾ اخلغم وايمِمالح وايمِمٝم٣مٞم٥م 345اهلل زمـ حمٚمد زمـ زي٣مد إٞمِم٣مري أزمق حمٚمد ايمٗمرؿمٌل )تفمٌد 

 (.595ٌالنم٥م شمؿ يمزم ايمٛمًؽ وايمٔم٣ٌمدة..( )صف/وَمـ أهؾ ايم٘مت٣مزم٥م وايمٛم٣ٌمه٥م وايم

 (.412اهلل زمـ حمٚمد زمـ زي٣مد ايمًٚمدي )ت فمٌد 

ايمٌِمغم يدهمٔمف فمـ ايمًامع ويٛمًٌف إلم فمٌد اهلل زمـ فمٌد ىم٣من أمحد زمـ )ٝمخٝمٚمل ايماهلل زمـ حمٚمد زمـ زي٣مد ايمٗمرؿمٌل أزمق حمٚمد ازمـ فمٌد 

 (.89()ذيؾ489)ت (ايم٘مذب

أزمق زم٘مر ايمٖمٗمٝمف ايمٛمٝم٣ًمزمقري ) ضم٣مهمظ َمتٗمـ شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م، ونمغمه، ووم٣مل ايمدارومْمٛمل: َم٣م اهلل زمـ حمٚمد زمـ زي٣مد زمـ واصؾ فمٌد 

 .(733)حتٖم٥م/ (05/25( )ؽمغم46/084( )فم٣ًمىمر01/061( )طمط 463رأي٦م أضمٖمظ َمٛمف( ) ت 

 (.5/057اهلل زمـ حمٚمد زمـ زيد اظمٙمٝم٘مل )جمٜمقل ضم٣مل ( )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.46/084محـ )فم٣ًمىمر ايمرفمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ زيد فمـ أيب ؽمٔمٝمد فمٌد 
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 (.971اهلل زمـ حمٚمد زمـ ؽم٣ممل أزمق حمٚمد اهلٚمداين )وشمٗمف أزمق ٞمٔمٝمؿ ( )ذىمر فمٌد 

 (.592( )إرؾم٣مد/415اهلل اظمٔمدل ايمُمغمازي )تفمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ ؽمخت٣من ايمًخت٣مين أزمق فمٌد 

)وم٣مل احل٣مهمظ دم ؽمٛمد هذا  ويٌد ٔم( وفمٛمف احل٣مىمؿ وايم422اهلل زمـ حمٚمد زمـ هي زمـ ص٣ٌمح ايم٘مرَم٣مين أزمق حمٚمد ايمٗم٣ٌمين )تفمٌد 

 (.488)ٞمٝم٣ًمزمقر/همٝمف: ضمدي٧م ٞمٓمٝمػ اإلؽمٛم٣مد( 

 (.01/008اهلل زمـ حمٚمد زمـ ؽمٔمدان أزمق وم٣مؽمؿ اإلؽم٘م٣مدم )طمط فمٌد 

 ( .01/018() طمط 0118اهلل زمـ حمٚمد زمـ ؽمٔمٝمد إصٌٜم٣مين )ذىمر فمٌد 

( 320زمُم٘مقال: ىم٣من شمٗم٥م همٝمام رواه شمٌت٣مً همٝمف( )تاهلل زمـ حمٚمد زمـ ؽمٔمٝمد إَمقي أزمق حمٚمد ايمٌُم٘مالري أٞمديمز )وم٣مل ازمـ فمٌد 

 (.203)صف/

 (.599اهلل زمـ حمٚمد زمـ ؽمٔمٝمد ايمٛم٣مومد ايمًٚمري فمٛمف ايمْمػماين ونمغمه )إرؾم٣مد/فمٌد 

( )سم٘مٙمؿ همٝمف ازمـ فمدي همٗم٣مل: ضمدث فمـ ايمٕمرزم٣مين زمٌقاؿمٝمؾ 680اهلل زمـ حمٚمد زمـ ؽمٔمٝمد زمـ أيب َمريؿ أزمق زم٘مر اظمٌمي )ت فمٌد 

 .(737)حتٖم٥م/ (3/448( )يم٣ًمن  ، ووم٣مل احل٣مهمظ: ؤمٝمػأو َمتٔمٚمدًا هم١مين رأي٦م يمف َمٛم٣مىمغم.. وأَم٣م أن ي٘مقن َمٕمٖماًل 

 (.01/061( )طمط464اهلل زمـ حمٚمد زمـ ؽمٔمٝمد زمـ زي٣مد اجلامل أزمق حمٚمد اظمٗمري )وم٣مل ايمدراومْمٛمل: ىم٣من َمـ ايمثٗم٣مت( )تفمٌد 

 (.46/089اهلل زمـ حمٚمد زمـ ؽمٔمٝمد زمـ ؽمٛم٣من أزمق حمٚمد احلٙمٌل ايمُم٣مفمر )فم٣ًمىمر فمٌد 

اهلل زمـ حمٚمد زمـ ؽمٔمٝمد زمـ حم٣مرب أزمق حمٚمد إٞمِم٣مري )وم٣مل اخلْمٝم٤م: أىمثر مم٣م يروي فمٛمٜمؿ جم٣مهٝمؾ ٓ ئمرهمقن وأضم٣مديثف ٌد فم

 (.3/451( )يم٣ًمن 01/044فمـ أيب طمٙمٝمٖم٥م َمٗمٙمقزم٥م( )طمط

 (.01/064( )طمط465اهلل زمـ حمٚمد زمـ ؽمٖمٝم٣من أزمق ضمًـ اخلزاز ايمٛمحقي )وشمٗمف اخلْمٝم٤م( )ت فمٌد 

 (.927( )ذىمر 3/454( )همٝمف يمكم وم٣ميمف أزمق ٞمٔمٝمؿ ( )يم٣ًمن 680ؽمالم أزمق زم٘مر )ت  اهلل زمـ حمٚمد زمـفمٌد 

 (.976اهلل زمـ حمٚمد زمـ ؽمالَمل أزمق حمٚمد ايمْمػمي )خم٤م فمٌد 

اهلل زمـ حمٚمد زمـ ؽمٙمؿ زمـ ضمٌٝم٤م أزمق حمٚمد ايمٖمري٣ميب اظمٗمدد ) وم٣مل ايمذهٌل اإلَم٣مم اظمحدث ايمٔم٣مزمد ايمثٗم٥م وم٣مل ازمـ َمٗمري: ؾمٝمخ فمٌد 

٣مين: ىم٣من َم٘مثرًا َمـ احلدي٧م يمف رضمٙم٥م.. ووم٣مل إيم٣ٌمين: شمٗم٥م إَم٣مم حمدث .وروى فمٛمف مجع نمٖمغم ( )ؽمغم ص٣ميما، ووم٣مل ايمًٚمٔم

 (.211( ( )إرؾم٣مد/4/0519()ضم٣ٌمن46/094( )فم٣ًمىمر 3/634( )أصٌٜم٣من03/412

قدًا َمع )وم٣مل أزمق فمٚمر زمـ َمٜمدي: ىم٣من ضم٣مهمٓم٣ًم يم٘مت٣مب اهلل، جم -ازمـ ضم٣مج -اهلل زمـ حمٚمد زمـ ؽمٙمٝمامن ايمٗمرؿمٌل أزمق حمٚمدفمٌد 

 (.584( )صف/309ضمالوة صقسمف وؿمٌٔمف، وىم٣من ىمثغم ايمرواي٥م يمٙمحدي٧م..( )ت
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 (.8/471اهلل زمـ حمٚمد زمـ ؽمٙمٝمامن اظمروزي )فم٣ًمىمر فمٌد 

 (.70اهلل زمـ حمٚمد زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ إزمراهٝمؿ اإلؽم٘مٛمدراين )ك /فمٌد 

 (.76اهلل زمـ حمٚمد زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ صمٔمٖمر اهل٣مؾمٚمل )ك /فمٌد 

 .-هق أيت-ايمروضمل ايمقاؽمْمل  اهلل زمـ حمٚمد زمـ ؽمٛم٣منفمٌد 

( 959( )ذىمر4/059اهلل زمـ حمٚمد زمـ ؽمٛم٣من زمـ ؽمٔمد أزمق حمٚمد ايمٌٌمي ايمروضمل )ىمذزمف أزمق ايمُمٝمخ ونمغمه ( )أصٌٜم٣من فمٌد 

 .(3/442)يم٣ًمن (88– 9/87)طمط

 (.01/017اهلل زمـ حمٚمد زمـ ؽمٜمؾ أزمق حمٚمد ايمقراق احلريب )طمط فمٌد 

 (.0147حمٚمد )ذىمر اهلل زمـ حمٚمد زمـ ؽمٜمؾ زمـ ص٣ٌمح أزمق فمٌد 

 (.0124اهلل زمـ حمٚمد زمـ ؽمٜمؾ زمـ حمٚمد أزمق وم٣مؽمؿ ايمّمٌل )ذىمر فمٌد 

 (.002( )ىمؼ 460اهلل زمـ حمٚمد زمـ ؽمقار اهل٣مؾمٚمل َمقٓهؿ)وشمٗمف ايمدارومْمٛمل ( )ؽمٜمؿ فمٌد 

 (.01/81( )طمط458اهلل زمـ حمٚمد زمـ ؽمقرة زمـ حمٚمد أزمق حمٚمد ايمٌٙمخل )وشمٗمف اخلْمٝم٤م ( )ت فمٌد 

( 03/032( )ؽمغم46/095) جمٜمقل ضم٣مل ( )فم٣ًمىمر –أو ايمٖمرهٝم٣مين–اهلل زمـ حمٚمد زمـ ؽمٝم٣مر أزمق حمٚمد ايمٖمره٣مذاين فمٌد 

 (.74)ك

 (.69( )همٜمرس/500اهلل زمـ حمٚمد زمـ ؽمٝمد ايمٌْمٙمٝمقد ايم٣ًمىمـ زمٌٙمٛمًٝم٥م ايمٖمٗمٝمف )تفمٌد 

ظم٣ًم زم٣ميمٙمٕم٣مت زمحرًا همٝمٜم٣م وىم٣من شمٗم٥م ( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من فم٣م360اهلل زمـ حمٚمد زمـ ؽمٝمد ايمٛمحقي أزمق حمٚمد إٞمديمز )تفمٌد 

 (.234و٣مزمْم٣ًم..( )صف/

 (.5/057( )ضم٣مسمؿ 7/30اهلل زمـ حمٚمد زمـ ؽمغميـ، وفمٛمف ازمـ فمقن )ضم٤م فمٌد 

( 007( )صدوق وم٣ميمف ازمـ أيب ضم٣مسمؿ وايمدار ومْمٛمل ( )ىمؼ617اهلل زمـ حمٚمد زمـ ؾم٣مىمر ايمٔمٛمػمي أزمق زمخؼمي زمٕمدادي )ت فمٌد 

 (.01/86( )طمط04/44( )ؽمغم 5/026)ضم٣مسمؿ

 (.01/31( )ؽمغم 694)ت  -ؽمٝمٟميت همٝمٚمـ صمده: فمٌد اهلل زمـ َم٣ميمؽ -إٞم٣ٌمري ايمٛم٣مؾمئ فم٣ٌمساهلل زمـ حمٚمد زمـ ذؾمغم أزمق فمٌد 

 (.461اهلل زمـ حمٚمد زمـ ذف ايمًٜمٚمل: )فمٙمامء فمٌد 

 (.3/436اهلل زمـ حمٚمد زمـ ذومل أزمق حمٚمد ايمٛمٝم٣ًمزمقري) سم٘مٙمٚمقا همٝمف يمممب اظمً٘مر ( )يم٣ًمن فمٌد 

 (.0/302)دفم٣مء  (210ؾمٔمٝم٤م ايمرصم٣مين )إرؾم٣مد/ اهلل زمـ حمٚمد زمـفمٌد 
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 (.0154اهلل زمـ حمٚمد زمـ ؾمٜمٚمردان أزمق زم٘مر )ذىمر فمٌد 

 (.01/010)طمط (وشمٗمف اخلْمٝم٤م) -ايمٌ٘مري –اهلل زمـ حمٚمد زمـ ص٣ميما ايمًٚمرومٛمدي أزمق حمٚمد ايم٣ٌمهقم فمٌد 

 (.01/87 اهلل زمـ حمٚمد زمـ ص٣ميما زمـ ؾمٝمخ زمـ فمٚمغم أزمق زم٘مر إؽمدي ) صدوق وم٣ميمف أزمق زرفم٥م( )طمطفمٌد 

 (.539( ضمدث فمٛمف ايمِم٣مضم٣ٌمن )صف/483اهلل زمـ حمٚمد زمـ ص٣ميما زمـ فمٚمران ايمتٚمٝمٚمل أزمق حمٚمد ايمْمٙمٝمْمقم )تفمٌد 

 (.005اهلل زمـ حمٚمد زمـ ؿم٣ميم٤م ايمٌزاز )َمٌم فمٌد 

 اهلل زمـ حمٚمد زمـ ؿمقي٦م ايمرَمقم ايمٌزاز: هق ازمـ حمٚمد زمـ ٞمٌم زمـ ؿمقي٦م.فمٌد 

 (.0131اهلل زمـ حمٚمد زمـ فم٣مصؿ )ذىمر فمٌد 

 (.0003هلل زمـ حمٚمد زمـ فم٣مصؿ أزمق ؽمٔمٝمد اإلؽمؼمازم٣مذي )سم٘مٙمٚمقا همٝمف( )صمر افمٌد 

 ) وم٣مل أزمق أمحد احل٣مىمؿ: همٝمف ٞمٓمر (.: اؽمؿ صمده: فم٣ٌمس زمـ زمٝم٣مناهلل زمـ حمٚمد زمـ فم٣ٌمس ايمٌزارفمٌد 

 (.0/302اهلل زمـ حمٚمد زمـ فم٣ٌمس اجلٚمري ايمٌٌمي )دفم٣مء فمٌد 

 (.214اجلٚمري ايمٌٌمي فمٛمف ايمْمػماين )إرؾم٣مد/ايمرمحـ فمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ فم٣ٌمس ايمّمٌل أزمق فمٌد 

 (.357( )صمر 311اهلل زمـ حمٚمد زمـ فم٣ٌمس ايمْمرزي أزمق حمٚمد )ت فمٌد 

 (.02/33اهلل زمـ حمٚمد زمـ فم٣ٌمس ايمٖمٜم٣مىمٜمل، هق: ازمـ حمٚمد زمـ إؽمح٣مق )ؽمغم فمٌد 

هم٣مواًل ورفم٣ًم وَمٖمتٝم٣ًم...(  ( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من ديٛم٣مً 324)ت -ازمـ أدزم٣مغ -اهلل زمـ حمٚمد زمـ فم٣ٌمس ايمٗمرؿمٌل أزمق حمٚمدفمٌد 

 (.202)صف/

 (.970اهلل زمـ حمٚمد زمـ فم٣ٌمس ايمقزان )ذىمر فمٌد 

 (01/012اهلل زمـ حمٚمد زمـ فم٣ٌمس زمـ زمٝم٣من أزمق وم٣مؽمؿ ايم٘مقدم ايمٌزاز ) ؤمٖمف أزمق أمحد احل٣مىمؿ وم٣مل: همٝمف ٞمٓمر ( )طمطفمٌد 

 .(3/47)يم٣ًمن

صٌٜم٣مين )فمٛمف مج٣مفم٥م، ووم٣مل أزمق ٞمٔمٝمؿ: ص٣مضم٤م أصقل( اهلل زمـ حمٚمد زمـ فم٣ٌمس زمـ طم٣ميمد أزمق حمٚمد ايمًٜمٚمل )ايمًٙمٚمل( إفمٌد 

 (.216( )إرؾم٣مد/972( رومؿ)6/26( )ذىمر 4/470( )أصٌٜم٣من 692)ت 

أزمق حمٚمد ايمٗمرؿمٌل ومل يًٚمع َمٛمف ازمٛمف وإٞمام ضمدث فمٛمف  -ايمػمفمٌد وايمد احل٣مهمظ ازمـ  -ايمػم ايمٛمٚمريفمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ فمٌد 

 (.537( )صف/441وصم٣مدة )ت

 (.473ايمرمحـ ايمِمقدم أزمق حمٚمد احلغمي ايمٛمٝم٣ًمزمقري ايمرازي )ٞمٝم٣ًمزمقر/فمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ فمٌد 
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 (.592( )صف/342ىمت٤م زمخْمف فمٙماًم ورواه.. )ت  -ازمـ صمٝم٣َّمر -ايمرمحـ ايمٗمٝمز أزمق حمٚمد ايمٗمرؿمٌلفمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ فمٌد 

 (.8/426ايمرمحـ زمـ أيب أؽمقد )ضم٤م فمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ فمٌد 

 (.07/84( )ؽمغم01/033( طمط332ايمتٝمٚمل ازمـ يم٣ٌمن) وشمٗمف اخلْمٝم٤م( )ت زمـ أمحد ايمرمحـ فمٌد زمـ حمٚمد زمـ اهلل فمٌد 

 (.01/035( )ؽمامفم٥م صحٝما وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )طمط338زمٕمدادي )ت زمـ أمحد ايمرمحـ فمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ فمٌد 

ازمـ ضمذاء: ىم٣من ؾمٝمخ٣مً هم٣مواًل، رهمٝمع ( )وم٣مل 495ايمرمحـ زمـ أؽمد اجلٜمٛمل أزمق حمٚمد ايمْمٙمٝمْمقم )تفمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ فمٌد 

ايمٗمدر، َم٣م رأي٦م أوٌط يم٘متٌف وروايتف َمٛمف، وٓ أؾمد حتٖمٓم٣مً هب٣م ورفم٣مي٥م هل٣م... ووم٣مل اخلقٓين: ىم٣من ؾمٝمخ٣ًم ذىمٝم٣ًم َمـ أهؾ ايمٔمٙمؿ 

 (.07/84)ؽمغم  (557َمتٗمدَم٣ًم دم ايمٖمٜمؿ... ووم٣مل ازمـ ضمٝم٣من: ىم٣من ضمًـ احلدي٧م، همِمٝما ايمٙم٣ًمن، نمزير اإلهم٣مدة...( )صف/

 (.03/414( )ؽمغم01/007ايمرمحـ زمـ أؾمٗمر أزمق ايمٗم٣مؽمؿ) صدوق وم٣ميمف ايمذهٌل( )طمطفمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ فمٌد 

 (.03/055ايمرمحـ زمـ ضم٘مؿ أزمق حمٚمد إَمقي )ؽمغم فمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ فمٌد 

( 3/88نايمرمحـ زمـ طمٙمٝمؾ أزمق وم٣مؽمؿ ايمٌٕمدادي ) يدل ضمديثف فمعم ايمِمدق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ( )أصٌٜم٣مفمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ فمٌد 

 (.01/007( )طمط 992)ذىمر 

( )وم٣مل احل٣مىمؿ: أضمد ىمػماء 415ايمرمحـ زمـ ؾمغمويف أزمق حمٚمد ايمٗمرر ايمٛمٝم٣ًمزمقري اظمْمٙمٌل اظمدين)ت فمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ فمٌد 

ٞمٝم٣ًمزمقر يمف َمِمٛمٖم٣مت ىمثغمة سمدل فمعم صدومف واؽمتٗم٣مَمتف روى فمٛمف ضمٖم٣مظ زمٙمدٞم٣م واضمتجقا زمف، ووم٣مل ايمذهٌل: اإلَم٣مم احل٣مهمظ شمٗم٥م 

 (.٣03/022مق ، ووشمٗمف ازمـ ٞمٗمْم٥م ووم٣مل أزمقحمٚمد ايمٌزار :شمٗم٥م َمٟمَمقن... ()ايمًغمزم٣مسمٖم

(  ، ووم٣مل احل٣مهمظ: ىم٣من َمٔمروهم٣ًم زمقوع احلدي٧م) ىمذزمف ايمدارومْمٛملاظم٠مدب  ايمرمحـ زمـ نمزوان أزمق زم٘مرفمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ فمٌد 

 .(739)حتٖم٥م/ (01/018( )طمط068)ىمؼ 

 (.01/82ايمرمحـ زمـ همٜمؿ )طمط فمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ فمٌد 

 (.01/009ايمًالم ايمٌٙمخل )جمٜمقل ضم٣مل ( )طمطفمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ فمٌد 

 (.340ايمٔمزيز اجلرصم٣مين أزمق اخلْمٝم٤م ايمٗم٣م  )صمر فمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ فمٌد 

 (.895ايمٔمزيز زمـ فمقم أزمق وم٣مؽمؿ اخل٣مزن) وشمٗمف ايمٖم٣مرد( )خم٤م فمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ فمٌد 

احل٣مهمظ )أشمٛمك فمٙمٝمف ايمدارومْمٛمل وأزمق َمٓمٖمر فمعم  -ازمـ ؽمٗم٣مء -٣مر اظمزين أزمق حمٚمد ايمقاؽمْملايمٔمزيز زمـ خمتفمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ فمٌد 

ضمٖمٓمف وإسمٗم٣مٞمف ووم٣مل اظمٕم٣مزرم: هق َمـ أئٚم٥م احلٖم٣مظ اظمتٗمدَمكم زمقاؽمط، ووم٣مل اخلْمٝم٤م: ىم٣من همٜماًم ضم٣مهمٓم٣ًم، ووم٣مل ايمًٚمٔم٣مين: ىم٣من َمـ 
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ايمذهٌل: اإلَم٣مم احل٣مهمظ ايمثٗم٥م ايمرضم٣مل حمدث واؽمط..(  أهؾ احلٖمظ واظمٔمرهم٥م، ووم٣مل ازمـ ٞمٗمْم٥م: هق َمـ احلٖم٣مظ ايمثٗم٣مت، ووم٣مل

 (.02/450( )ايمًغم01/041( )طمط624)ايمديمٝمؾ/

ايمٔمزيز زمـ َمرززم٣من أزمق وم٣مؽمؿ ايمٌٕمقي)وم٣مل ايمدارومْمٛمل: شمٗم٥م صمٌؾ إَم٣مم َمـ إئٚم٥م شم٦ٌم أومؾ اظمُم٣ميخ فمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ فمٌد 

طمْمًٟم، ووم٣مل اخلْمٝم٤م: ىم٣من شمٗم٥م شمٌت٣ًم َم٘مثرًا همٜماًم فم٣مرهم٣ًم، ووم٣مل اخلٙمٝمقم: شمٗم٥م ىمٌغم ىمت٤م فمٛمف ايمٔمٙمامء ومدياًم، ووم٣مل َمًٙمٚم٥م: شمٗم٥م وىم٣مٞم٦م 

ف زمٔمّمٜمؿ زمال ضمج٥م، ووم٣مل ازمـ صمقزي زمٔمد ذىمر ىمالم ازمـ فمدي همٝمف: هذا إيمٝمف ايمرضمٙم٥م دم زَم٣مٞمف، ووم٣مل ايمذهٌل: شمٗم٥م سم٘مٙمؿ همٝم

حت٣مَمؾ َمـ ازمـ فمدي وَم٣م يمٙمْمٔمـ همٝمف وصمف زمف، وسم٘مٙمؿ همٝمف ازمـ فمدي زم٘مالم ؾمديد شمؿ وم٣مل: ويمقٓ أين اؾمؼمؿم٦م أن ىمؾ َمـ سم٘مٙمؿ 

اضمت٨م زمف فم٣مَم٥م َمـ طمرج ان: يدطمؾ دم ايمِمحٝما، وم٣مل ايمذهٌل: فمٌد همٝمف أذىمره وإٓ ىمٛم٦م ٓ أذىمره، ووم٣مل ازمـ أيب ضم٣مسمؿ وازمـ 

( 3/449( )يم٣ًمن03/331( )ؽمغم213ايمِمحٝما...، ووشمٗمف َمقؽمك زمـ ه٣مرون وأزمق َمًٔمقد ايمٌجقم ونمغمهؿ( )إرؾم٣مد/

 (.01/000)طمط

 (.3/450ايمٕمٖم٣مر زمـ ذىمقان أزمق حمٚمد ايمٌٔمٙمٌ٘مل )سم٘مٙمؿ همٝمف ايم٘مت٣مين ( )يم٣ًمن فمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ فمٌد 

 (.٥5/021م ايمِمٛمٔم٣مين ) جمٜمقل ضم٣مل ( )ضم٣مسمؿ ايم٘مريؿ أزمق ضمذيٖمفمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ فمٌد 

ايم٘مريؿ زمـ يزيد زمـ همروخ زمـ داود أزمق وم٣مؽمؿ ايمرازي )وشمٗمف أزمق ايمُمٝمخ وأزمق ٞمٔمٝمؿ ( )أصٌٜم٣من فمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ فمٌد 

 (.05/644)ؽمغم  (0101( )ذىمر3/659

 .(46/665اهلل أزمق وم٣مؽمؿ ايمٗمرر احلراين )جمٜمقل ضم٣مل( )فم٣ًمىمر فمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ فمٌد 

 (.46/640اهلل أزمق حمٚمد إٞمديمز )فم٣ًمىمر فمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ فمٌد 

 (.214( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من رصمالً هم٣مواًل..( )صف/333)ت -ازمـ زهم٦م -اهلل اجلدرم أزمق حمٚمدفمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ فمٌد 

 ( 0/015اهلل احلٚمٝمد أزمق زم٘مر ايمٗمْم٣من ) وشمٗمف اخلْمٝم٤م ()طمط فمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ فمٌد 

 (.479( ) أشمٛمك فمٙمٝمف احل٣مىمؿ( )ٞمٝم٣ًمزمقر/471اهلل احلغمازي ايمرازي )تفمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ فمٌد 

 (.481( )ٞمٝم٣ًمزمقر/470اهلل ايمُمٝم٣ٌمين ايمذهقم ايمٛمٝم٣ًمزمقري )تفمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ فمٌد 

 (.755فمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل ايم٘مٛم٣مين احلُمٚمل )وم٣مل احل٣مهمظ: ومد ىمذزمقه( )حتٖم٥م/

، الج) اهتٚمف ايمدارومْمٛمل ونمغمه زمقوع احلدي٧م (ايمثاهلل زمـ إزمراهٝمؿ أزمق وم٣مؽمؿ ايمُم٣مهد اظمٔمروف زمـ ازمـ فمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ فمٌد 

 (.01/042)طمط وومد ؽمٌؼ همٝمٚمـ صمده إزمراهٝمؿ
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ء، ايمقاضمد إؽمدي: يمٝمس زمًمفمٌد ( ) وم٣مل 355اهلل زمـ إزمراهٝمؿ أزمق حمٚمد إؽمدي ازمـ أىمٖم٣مين )ت فمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ فمٌد 

 (.01/030( )طمط07/050( )ؽمغم3/350وم٣مل اخلْمٝم٤م: وؽمٚمٔم٦م نمغمه يثٛمك فمٙمٝمف شمٛم٣مء ضمًٛم٣ًم ويذىمره ذىمرًا مجٝمالً( )يم٣ًمن 

 (.46/655اهلل زمـ أيب ذر ايمًقد )فم٣ًمىمر فمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ فمٌد 

 .(01/034اهلل أزمق حمٚمد ايمًٌْم٣مَمل )وشمٗمف اخلْمٝم٤م ( )طمط فمٌد اهلل زمـ أيب فمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ فمٌد 

)وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من ضم٣مهمٓم٣مً يمٙمٖمٗمف فمعم  -ازمـ أيب صمٔمٖمر -اخُلُمٛمل أزمق حمٚمد اظمردزمـ أمحد اهلل فمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ فمٌد 

( 337َمذه٤م َم٣ميمؽ زمِمغمًا زم٣ميمٖمتقى، ي٠مطمذ فمٛمف احلدي٧م، اٞمتٖمع ؿمالب ايمٔمٙمؿ زمِمحٌتف وفمٙمؿ وؾمٜمر زم٣ميمٔمٙمؿ وايمٖمّمؾ...( )ت

 (.232)صف/

 (.4/300( )يم٣ًمن01/032( ) ىمذزمف ازمـ طمغمون( )طمط357زمـ زمٛمدار احلذاء )ت  اهللفمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ فمٌد 

 (.8/453اهلل زمـ صمٔمٖمر اجلٔمٖمل )ضم٤م فمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ فمٌد 

 (.7/39اهلل زمـ ضم٣مرث إصٖمر )ضم٤م فمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ فمٌد 

 (.01068ط( )طم437اهلل زمـ ضمًـ أزمق ؿم٣ميم٤م ايمٔم٘مػمي )وشمٗمف اخلْمٝم٤م ( )ت فمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ فمٌد 

 (.5/021اهلل زمـ داهر) وم٣مل أمحد: يمٝمس زمًمء ( )ضم٣مسمؿ فمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ فمٌد 

 (.482اهلل زمـ ديٛم٣مر أزمق حمٚمد ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ٞمٝم٣ًمزمقر/فمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ فمٌد 

 (.46/641اهلل زمـ ؽمٔمٝمد أزمق حمٚمد ايمٌزار) جمٜمقل ضم٣مل( )فم٣ًمىمر فمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ فمٌد 

 (.46/667اهلل زمـ ؽمٙمٝمامن أزمق حمٚمد ايمِمٝمداوي )فم٣ًمىمر فمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ فمٌد 

 (.303ازمـ َمٖمن )َمٌم  -اهلل زمـ ؾمج٣مع فمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ فمٌد 

() همٜمؿ ضم٣مهمظ وم٣ميمف اخلْمٝم٤م 474ًٗم٣مء )تايماهلل زمـ فمثامن زمـ خمت٣مر أزمق حمٚمد اظمزين ايمقاؽمْمل، ازمـ فمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ فمٌد 

 (.01/040( )طمط 02/450)ؽمغميمٔمزيز زمـ خمت٣مرؽمٌؼ همٝمٚمـ صمده فمٌد اووشمٗمف ايمذهٌل( 

( 490اهلل زمـ فمقم أزمق وم٣مؽمؿ ايمًٚمذي ايمٛمٝم٣ًمزمقري )وم٣مل احل٣مىمؿ: ضمدث َمـ أصقل صحٝمح٥م( )تفمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ فمٌد 

 (.486)ٞمٝم٣ًمزمقر/

 (.01/032اهلل زمـ فمٚمر أزمق حمٚمد ايمٔمٌميٖمٝمٛمل )صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ( )طمطفمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ فمٌد 

(  َمُمٜمقر حت٣مَمؾ فمٙمٝمف ازمـ ايمٛمديؿ، ورد فمٙمٝمف احل٣مهمظ) (694)ت -ذؾمغم – اهلل زمـ َم٣ميمؽ ايمٛم٣مرفمٌد حمٚمد زمـ اهلل زمـ فمٌد 

 .(01/31)ؽمغم (3/445)يم٣ًمن 
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 (.01/85اهلل زمـ حمٚمد أزمق حمٚمد ايمٌ٘مراوي )جمٜمقل ضم٣مل ( )طمط فمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ فمٌد 

 (.٤932م اهلل زمـ حمٚمد أزمق حمٚمد ايمْمقد )خمفمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ فمٌد 

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من رصماًل ص٣محل٣ًم وىمت٤م ايمٖمّمٝمؾ زمـ 548اهلل زمـ حمٚمد ايمٛمٖمري اظمرد )تفمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ فمٌد 

 (.239فمٝم٣مض إرّم يقشمٗمف ويثٛمل فمٙمٝمف وأطمذ ايمٛم٣مس فمٛمف..( )صف/

 (.01/034اخلْمٝم٤م ( )طمط أزمق وم٣مؽمؿ إصٌٜم٣مين )ٓ زمٟمس زمف وم٣ميمف زمـ أمحد اهلل زمـ حمٚمد فمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ فمٌد 

 (.0105اهلل زمـ حمٚمد زمـ هبرام )ذىمر فمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ فمٌد 

 (.497اهلل زمـ حمٚمد زمـ محدويف أزمق ضمًـ ايمّمٌل ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ٞمٝم٣ًمزمقر/فمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ فمٌد 

 (.0117اهلل زمـ َمٛمِمقر ايمُمٕم٣مر )ذىمر فمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ فمٌد 

 (.0126َمقهمؼ )ذىمر اهلل زمـ فمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ فمٌد 

( ) روى فمٛمف مجع نمٖمغم ووم٣مل ايمذهٌل: اإلَم٣مم اظمًٛمد اظمٖمتل 425اهلل زمـ ٞم٣مصا أزمق أمحد ايمدَمُمٗمل )ت فمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ فمٌد 

 (.625( )ايمديمٝمؾ/46/664( )فم٣ًمىمر02/686ايمٖمٗمٝمف، اٞمتٗمك فمٙمٝمف ايمدارومْمٛمل وضمدث فمٛمف احلٖم٣مظ( )ؽمغم 

( 07/039( )ؽمغم310أزمق زم٘مر ايمّمٌل احلٛم٣مئل )وشمٗمف اخلْمٝم٤م ( )تاهلل زمـ هالل فمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ فمٌد 

 (.01/031)طمط

 (.01/068اهلل زمـ هٝمثؿ أزمق حمٚمد ايمٌٕمدادي )طمط فمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ فمٌد 

 (.8/430اهلل زمـ يزيد اهلذرم )ضم٤م فمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ فمٌد 

 (.46/660( )فم٣ًمىمر03/093صمزرة ( )ؽمغماهلل زمـ يقٞمس ايمًٚمٛم٣مين) سم٘مٙمؿ همٝمف ص٣ميما فمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ فمٌد 

 (.3/456اظم٠مَمـ ايمٗمرؿمٌل )يم٣ًمن فمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ فمٌد 

 (.980اظمٙمؽ أزمق حمٚمد )ذىمر فمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ فمٌد 

اظمٙمؽ زمـ صمٜمقر ايمٗمرؿمٌل فمٛمف ازمـ ضمزم )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمـ أهؾ إدب وايمٌٝم٦م اجلٙمٝمؾ فمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ فمٌد 

 (.575/وايمٛم٣ٌمه٥م( )صف

 (.02/367ؽمغم )ايمقه٣مب زمـ ٞمّمغم أزمق ؽمٔمٝمد ايمٗمرر ايمرازي، )يٛمٓمر( فمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ فمٌد 

 (.0111( )ذىمر3/036( )أصٌٜم٣من 465ان أزمق َمًٔمقد ايمٔمً٘مري )ت فمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ فمٌد 

 (.924( )ذىمر4/686ه أزمق إؽمامفمٝمؾ )أصٌٜم٣من فمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ فمٌد 
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 (.01/007( )جمٜمقل ضم٣مل( )طمط407وس أزمق وم٣مؽمؿ اظمٗمرئ ايمٔمْمًم، )ت فمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ فمٌد 

 (01/062اهلل زمـ حمٚمد زمـ فمٌٝمد ايمزصم٣مج ) طمط فمٌد 

 (.01/062اهلل زمـ حمٚمد زمـ فمٌٝمد اهلل أزمق فم٣مصؿ إٞمِم٣مري )طمط فمٌد 

 (.03/373اهلل زمـ حمٚمد زمـ فمٌٝمد اهلل زمـ حيٝمك أزمق وم٣مؽمؿ ايمقزير )ؽمغم فمٌد 

 (.01/82فمٌٝمدة أزمق حمٚمد )جمٜمقل ضم٣مل ( )طمط  اهلل زمـ حمٚمد زمـفمٌد 

 (.01/95اهلل زمـ حمٚمد زمـ فمٌٝمدة ايمٗمقَمز )طمط فمٌد 

 اهلل زمـ فمثامن.فمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ فمثامن أزمق حمٚمد ايمقاؽمْمل ازمـ ؽمٗم٣مء )وشمٗمف ايمذهٌل ونمغمه ( اؽمؿ صمده: فمٌد 

ق زرفم٥م، ووم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن: ٓ حيؾ ىمت٣مزم٥م ضمديثف إٓ فمعم اهلل زمـ حمٚمد زمـ فمجالن اظمدين )َمٛم٘مر احلدي٧م وم٣ميمف ايمٔمٗمٝمقم، ووه٣مه أزمفمٌد 

( 3/446صمٜم٥م ايمتٔمج٤م، روى فمـ أزمٝمف ٞمًخ٥م َمقوقفم٥م، ووم٣مل أزمق ٞمٔمٝمؿ: ص٣مضم٤م َمٛم٣مىمغم وزمقاؿمٝمؾ ( )يم٣ًمن

 (.5/052)ضم٣مسمؿ

 (.479( )ؿم٤م01/96( )وشمٗمف اخلْمٝم٤م ( )طمط 688اهلل زمـ حمٚمد زمـ فمزيز ايمتٚمٝمٚمل اظمقصقم )ت فمٌد  

 (.472( وىم٣من َمـ ايمِم٣محلكم )ٞمٝم٣ًمزمقر/٣448مم ايمرطمل أزمق وم٣مؽمؿ احلغمي ايمٛمٝم٣ًمزمقري )تاهلل زمـ حمٚمد زمـ فمِمفمٌد 

 (.7/35اهلل زمـ حمٚمد زمـ فمٗم٥ٌم ايمٖمرـمل )ضم٤م فمٌد 

 (.3/456( )يم٣ًمن 305اهلل زمـ حمٚمد زمـ فمٗمٝمؾ ايم٣ٌموردي )ت فمٌد 

 (.01/018اهلل زمـ حمٚمد زمـ فمقم أزمق وم٣مؽمؿ ايمّمخؿ )طمط فمٌد 

 (.02/477ٚمد اإلؾمٌٝمقم ازمـ زم٣مصمل )ضم٣مهمظ و٣مزمط وم٣ميمف ازمـ همر  ( )ؽمغماهلل زمـ حمٚمد زمـ فمقم أزمق حمفمٌد 

 (.408اهلل زمـ حمٚمد زمـ فمقم ايمٙمخٚمل )ايم٣ٌمصمل(: )فمٙمامء فمٌد 

 (.01/93( )طمط695اهلل زمـ حمٚمد زمـ فمقم زمـ صمٔمٖمر أزمق فمقم ايمٌٙمخل )ضم٣مهمظ شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ()ت فمٌد 

 (.471( ) أشمٛمك فمٙمٝمف احل٣مىمؿ( )ٞمٝم٣ًمزمقر/٣422مزمقري )تاهلل زمـ حمٚمد زمـ فمقم زمـ زي٣مد أزمق حمٚمد ايمٔمدل ايمٛمٝمًفمٌد 

 (.017 2اهلل زمـ حمٚمد زمـ فمقم زمـ ذيس أزمق أمحد اظمٔمدل )ذىمرفمٌد 

 ( .01/54( )طمط 945( )ذىمر058اهلل أزمق صمٔمٖمر اظمٛمِمقر )ت فمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ فمقم زمـ فمٌد 

 (.948اهلل زمـ حمٚمد زمـ فمقم زمـ حمٚمد أزمق إؽمامفمٝمؾ إٞمِم٣مري )خم٤م فمٌد 
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 همٝمف أنمالط يمٝمتف مل ي٠ميمٖمف (اظمٛم٣مزل)زمف ٣مفمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ فمقم زمـ حمٚمد إٞمِم٣مري أزمق إؽمامفمٝمؾ اهلروي همٝمف سمِمقف، وىمت

: إَم٣مم ضم٣مهمظ( )ت واحل٣مهمظ )اإلَم٣مم ايمٗمدوة احل٣مهمظ ايم٘مٌغم وم٣ميمف ايمذهٌل، ووم٣مل ايم٣ًمصمل: ىم٣من ضم٣مهمٓم٣ًم يمٙمحدي٧م ووم٣مل ايمًٚمٔم٣مين

 (.08/514( )ؽمغم 380

 (.217زمـ فمقم] ازمـ أطمل رواد زمـ صمراح[ )إرؾم٣مد/ اهلل زمـ حمٚمدفمٌد 

 (.5/057( )ضم٣مسمؿ3/447اهلل زمـ حمٚمد زمـ فمامر زمـ ؽمٔمد ايمٗمرظ ) وم٣مل ازمـ َمٔمكم: يمٝمس زمًمء( )يم٣ًمن فمٌد 

 (.5/058( )ضم٣مسمؿ3/447اهلل زمـ حمٚمد زمـ فمامرة ايمٗمداح إٞمِم٣مري )يم٣ًمن فمٌد 

 (.897( )خم٤م /اهلل زمـ حمٚمد زمـ فمٚمر أزمق وم٣مؽمؿ احل٣مزَمل )وشمٗمف ايمٖم٣مردفمٌد 

 (.4/0548اهلل زمـ حمٚمد زمـ فمٚمر أزمق حمٚمد ايمٗمٛمْمري ايمٛمٝم٣ًمزمقري روى فمٛمف أزمق فمقم احل٣مهمظ وازمـ ضم٣ٌمن )ضم٣ٌمن فمٌد 

 (ؽمٚمع ايمٛم٣مس َمٛمف. وم٣ميمف ازمـ زمُم٘مقال)( 381)ت زمٔمد -ازمـ أدي٤م –اهلل زمـ حمٚمد زمـ فمٚمر ايمْمٙمٝمْمقم أزمق حمٚمد فمٌد 

 (.267)صف/

 (.476حمٚمد ايمٌخ٣مري )ٞمٝم٣ًمزمقر/ اهلل زمـ حمٚمد زمـ فمٚمر ايمٖمٗمٝمف أزمقفمٌد 

 (.0151اهلل زمـ حمٚمد زمـ فمٚمر زمـ إزمراهٝمؿ ايمٔمٗمٝمقم )ذىمر فمٌد 

 (.46/421اهلل زمـ حمٚمد زمـ فمٚمر زمـ فم٣ٌمس أزمق فم٣ٌمس ازمـ صمٙمٝمد إؽمدي )جمٜمقل ضم٣مل( )فم٣ًمىمرفمٌد 

 (.0139اهلل ايمٗم٣م  أزمق حمٚمد )ذىمر فمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ فمٚمر زمـ فمٌد 

 (.990زمـ يزيد )ذىمر اهلل زمـ حمٚمد زمـ فمٚمر فمٌد 

( )أصٌٜم٣من 218( )فمٛمف مج٣مفم٥م وأشمٛمك فمٙمٝمف أزمق ايمُمٝمخ و أزمق ٞمٔمٝمؿ( )إرؾم٣مد/413اهلل زمـ حمٚمد زمـ فمٚمران زمـ أيقب )ت فمٌد 

 (.6/36( )ذىمر 4/428

 (.902اهلل زمـ حمٚمد زمـ فمٚمرو أزمق وم٣مؽمؿ ايمزي٣مدي )خم٤م فمٌد 

 (.332اهلل زمـ حمٚمد زمـ فمٚمرو ايمٔمِم٣مر اجلرصم٣مين أزمق حمٚمد )صمر فمٌد 

 (.8/429( )ضم٤م 3/430)يم٣ًمن -اؽمؿ صمده ضمٌٝم٤م  –اهلل زمـ حمٚمد زمـ فمٚمرو زمـ ضمٌٝم٤م أزمق رهم٣مفم٥م ايمٗم٣م  يمٔمٙمف اظمتٗمدم فمٌد 

( )صدوق وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( 416اهلل زمـ حمٚمد زمـ فمٚمرو زمـ طمٙمٝمؾ ايمتٚمٝمٚمل أزمق فمٚمرو َمٌمي زمٌمي إصؾ )تفمٌد 

 (.774)يقٞمس

 (.0136اهلل زمـ حمٚمد زمـ فمٝمًك اخلُم٣مب اظمديٛمل )ذىمر فمٌد 
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ايمرمحـ إصٌٜم٣مين )فمٛمف مج٣مفم٥م، ووم٣مل أزمق ٞمٔمٝمؿ: ىمثغم احلدي٧م ضمًـ فمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ فمٝمًك زمـ إزمراهٝمؿ اظمٗمرئ أزمق فمٌد 

 (.219اظمٔمرهم٥م. وىمذا وم٣مل ايمذهٌل( )إرؾم٣مد/

 (.01/048اهلل زمـ حمٚمد زمـ فمٝمًك زمـ محدان أزمق ؿمٝم٤م ايمٗم٣مرئ ايمً٘مري )وشمٗمف اخلْمٝم٤م ( )طمطفمٌد 

)ىم٣من َمـ أهؾ ايمٔمٙمؿ زم٣ميمٔمري٥ٌم وايمٙمٕم٥م، وَمٔمرهم٥م زم٣محلدي٧م  -ازمـ أؽمٙمٚمل -زمـ فمٝمًك زمـ ويمٝمد ايمٛمحقي أزمق حمٚمداهلل زمـ حمٚمد فمٌد 

 (.578وراي٥م يمف وَمُم٣مرىم٥م دم ايمٖمٗمف، وىم٣من َمـ أهؾ احلٖمظ وايمذىم٣مء. وم٣ميمف ازمـ زمُم٘مقال( )صف/

 (.01/87اهلل زمـ حمٚمد زمـ هم٣مذا احلتقم )طمط فمٌد 

 (.46/424ل ايميير )فم٣ًمىمر ٚمخفمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ همرج زمـ وم٣مؽمؿ ايمٙم

اهلل زمـ حمٚمد زمـ همرخ اظمٗمرئ أزمق ؿمٝم٤م اجلذوفمل ايمقاؽمْمل )وم٣مل مخٝمس احلقزي: روايتف َمًتٗمٝمٚم٥م وٓ أفمٙمؿ فمٙمٝمف إٓ طمغمًا( فمٌد 

 (.623( )ايمديمٝمؾ/461)ت زمٔمد 

 (.5/024( )ضم٣مسمؿ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿاهلل زمـ حمٚمد زمـ همّمؾ زمـ ؾمٝمخ أزمق زم٘مر إؽمدي ايمِمٝمدوي )صدوق فمٌد 

 (.487اهلل زمـ حمٚمد زمـ همّمٙمقيف أزمق حمٚمد ايمٛمٝم٣ًمزمقري صقدم )ٞمٝم٣ًمزمقر/ فمٌد

( غم َمًٛمد أصٌٜم٣من َم٣م أفمٙمؿ زمف زمٟمؽم٣مً ( ) وم٣مل ايمذهٌل: اإلَم٣مم ايم٘م471ٌاهلل زمـ حمٚمد زمـ همقرك أزمق زم٘مر ايمٗم٣ٌمب إصٌٜم٣مين )ت فمٌد 

 (.02/657)ؽمغم

 (0/007صدوق ( )طمط ) –همقزان -اهلل زمـ حمٚمد زمـ فمٌد 

 (.4/313حمٚمد زمـ وم٣مؽمؿ )وم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن: ٓ حيت٨م زمف ( )يم٣ًمن اهلل زمـ فمٌد 

اهلل زمـ حمٚمد زمـ وم٣مؽمؿ أزمق حمٚمد ايمٗمٙمٔمل إٞمديمز احل٣مهمظ ) وم٣مل ازمـ فم٣ًمىمر: ىم٣من ؾمٝمخ٣ًم صمٙمٝمالً َمـ أهؾ ايمٔمٙمؿ، ووم٣مل فمٌد 

 (.46/423( )فم٣ًمىمر 02/333ايمذهٌل: اإلَم٣مم احل٣مهمظ ( )ؽمغم 

 (.01/068( )طمط434زمق زم٘مر ايمْمرائٖمل )وشمٗمف اخلْمٝم٤م ( )ت اهلل زمـ حمٚمد زمـ وم٣مؽمؿ زمـ أيب طمالد أفمٌد 

 اهلل زمـ حمٚمد زمـ ومحْم٥ٌم: سمٗمدم دم ازمـ ومحْم٥ٌم زمـ َمرزون.فمٌد 

 (.0152اهلل زمـ حمٚمد زمـ ومداَم٥م أزمق حمٚمد ايمٖمٗمٝمف )ذىمر فمٌد 

 (.4/315اهلل زمـ حمٚمد زمـ ومراد أزمق زم٘مر اخلزافمل) َمؼموك وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل ( )يم٣ًمن فمٌد 

٣مري اظمٗمرئ أزمق حمٚمد ايمٗمرؿمٌلفمٌد  )ووم٣مل اخلقٓين: َمـ  -ايمريقيم٥م -اهلل زمـ حمٚمد زمـ يُم٤م زمـ ص٣ميما زمـ َمٝمٚمقن إَمقي احلجَّ

 (.520واخلغم جمقدًا يمٙمٗمرآن ضمًـ ايمِمقت زمف( )صف/ أهؾ ايمٖمّمؾ
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 (.03/00 ( ) وم٣مل ايمذهٌل: احل٣مهمظ ايم٘مٌغم( )ؽمغم686وس ايمٛمٝم٣ًمزمقري احل٣مهمظ )ت فمٌد  زمـ اهلل زمـ حمٚمد زمـ َم٣ميمؽفمٌد 

( )سم٘مٙمٚمقا همٝمف وم٣ميمف ايمِمغمدم أو ايمّمٚمغمي ( 483اهلل زمـ حمٚمد زمـ حم٣مرب إٞمِم٣مري أزمق حمٚمد اإلصْمخري )ت فمٌد 

 (.3/451)يم٣ًمن

 (.937اهلل زمـ حمٚمد زمـ حمٚمد أزمق وم٣مؽمؿ ايمده٣من )خم٤م فمٌد 

 (.900أزمق زم٘مر ايم٘مريزي ) وشمٗمف ايمٖم٣مرد ()خم٤م زمـ أمحد اهلل زمـ حمٚمد زمـ حمٚمد فمٌد 

 (.01/036أزمق زم٘مر ايم٘مًم ) ؽمامفم٥م صحٝما وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ( )طمطزمـ أمحد  زمـ حمٚمد زمـ حمٚمد اهللفمٌد 

 (.904اهلل زمـ حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ إؽمامفمٝمؾ أزمق حمٚمد ايمٌٝمع )خم٤م فمٌد 

 (.915اهلل زمـ حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ إؽمامفمٝمؾ أزمق حمٚمد ايمْمقد اظمْمقفمل )خم٤م فمٌد 

 (.906قر )خم٤م اهلل زمـ حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ زمديؾ أزمق زم٘مر اخلفمٌد 

 (.908اهلل زمـ حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ صمٔمٖمر أزمق وم٣مؽمؿ )خم٤م فمٌد 

 (.474( )ٞمٝم٣ًمزمقر/433اهلل زمـ حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ محقيف أزمق وم٣مؽمؿ ايمْمٜمامين )واهل احلدي٧م: وم٣ميمف احل٣مىمؿ( )تفمٌد 

ٙمٝمؾ شمٗم٥م َمُمٜمقر ضمدث ( )وم٣مل ايمٖم٣مرد: صم305اهلل زمـ حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ ؽمٔمٝمد أزمق زم٘مر ايمً٘مري ايمٛمٝم٣ًمزمقري ايمٔمدل )تفمٌد 

 (.896( )خم٤م 9/654( )سم٣مريخ اإلؽمالم87ؽمٛمكم فمعم ايمِمح٥م، ووم٣مل ايمذهٌل: شمٗم٥م( )إحت٣مف/

 (.484( )ٞمٝم٣ًمزمقر/475وس ايمٔمدل أزمق حمٚمد احلريب )تفمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ فمٌد 

 (.01/046اهلل زمـ حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ فمٌٝمد اهلل أزمق حمٚمد اجلرصم٣مين )شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ سمقزي ( )طمطفمٌد 

 (.0105ذىمر ) –سمٗمدم همٝمٚمـ صمده همقرك  –اهلل زمـ حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ همقرك اظمٜمٝم٣مر أزمق زم٘مر ايمٗم٣ٌمب فمٌد 

ديـ صح٤م ايمِم٣محلكم ( ٔمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ َمرززم٣من زمـ َمٛمجقيف أزمق حمٚمد )وم٣مل أزمق ٞمٔمٝمؿ: ؾمٝمخ َمتفمٌد 

 (.0182)ذىمر

 (.46/422)فم٣ًمىمر اهلل زمـ حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ َمٔم٣مذ أزمق زم٘مر ايمتٝمٚمل فمٌد 

 (.966اهلل زمـ حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ ه٣مرون أزمق زممم ايمٛمٝم٣ًمزمقري )خم٤مفمٌد 

 (.662اهلل زمـ حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ وراق اخلرومل )َمٌم فمٌد 

 (.3/444اهلل زمـ حمٚمد زمـ حمٚمقد ايمٌٙمخل ايم٘مٔمٌل )يم٣ًمنفمٌد 
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)ضم٣ٌمن  --دم ازمـ حمٚمقد زمـ ؽمٙمٝمامن  ؽمٝمٟميت -ايمرمحـ ايمًٔمدي اظمروزي فمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ حمٚمقد زمـ ؽمٙمٝمامن أزمق فمٌد 

4/0549.) 

 .(4/0533)ضم٣ٌمن  (201ظمري فمٛمف ايمْمػماين وازمـ أيب فمدي ونمغممه٣م )إرؾم٣مد/ا اهلل زمـ حمٚمد زمـ َمرة أزمق ؿم٣مهر ايمٌٌميفمٌد 

 (.996اهلل زمـ حمٚمد زمـ َمزيد إصٌٜم٣مين )ذىمر فمٌد 

 (.03/537( )ؽمغم46/427( )فم٣ًمىمر22اإلؽمامفمٝمقم ( )ؽمٜمؿ اهلل زمـ حمٚمد زمـ َمًٙمؿ اجلقرزمذي أزمق زم٘مر )صدوق وم٣ميمف فمٌد 

 (.0148سمٗمدم )ذىمر  –اهلل زمـ حمٚمد زمـ َمٔم٣مذ، أـمٛمف: ازمـ حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ َمٔم٣مذ فمٌد 

 (.46/471زمـ أيب ىمريٚم٥م )فم٣ًمىمرزمـ أمحد اهلل زمـ حمٚمد زمـ َمٔم٣مذم فمٌد 

 (.754فمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ َمٔمٌد اظمرادي )شمٗم٥م وم٣ميمف احل٣مهمظ( )حتٖم٥م/

 (.587( )أشمٛمك فمٙمٝمف ازمـ زمُم٘مقال( )صف/362اهلل زمـ حمٚمد زمـ َمٔمدان ايمٗمرؿمٌل أزمقزم٘مر )تفمٌد 

 (.8/51اهلل زمـ حمٚمد زمـ َمٔمـ )ضم٤م فمٌد 

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمـ أهؾ ايمٛم٣ٌمه٥م 456اهلل إٞمِم٣مري أزمق حمٚمد ايمٗمرؿمٌل )تفمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ َمٕمٝم٧م زمـ فمٌد 

 (.532وايمذىم٣مء وايمٝمٗمٓم٥م واحلذق وايمٖمٜمؿ..( )صف/

اهلل زمـ حمٚمد زمـ َمٕمغمة ايم٘مقدم ٞمزيؾ َمٌم )وم٣مل ازمـ يقٞمس: َمٛم٘مر احلدي٧م ووم٣مل ازمـ فمدي: فم٣مَم٥م َم٣م يرويف ٓ يت٣مزمع فمٙمٝمف فمٌد 

 (.694)نمرزم٣مء (5/058( )ضم٣مسمؿ 3/444ووم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: يمٝمس زمٗمقي وؤمٖمف ازمـ َمديٛمل وايمٛم٣ًمئل ونمغمهؿ( )ايمٙم٣ًمن 

 (.3/443وومٝمؾ هق ايم٘مقدم )يم٣ًمن  اهلل زمـ حمٚمد زمـ َمٕمغمة اظمدين) همٝمف ىمالم(فمٌد 

 (.00اهلل زمـ حمٚمد زمـ َم٘مل زمـ رصم٣مء )َمٌم فمٌد 

( )صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ( 333اهلل أزمق حمٚمد ايمًقاق اظمٗمرئ ازمـ َم٣مردة )ت فمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ َم٘مل زمـ فمٌد 

 (.01/034)طمط

 (.0143اهلل زمـ حمٚمد زمـ ممُم٣مذ ايمٔم٣ًمل )ذىمر فمٌد 

 (.0147اهلل زمـ حمٚمد زمـ َمٛمدة )ذىمر فمٌد 

 (.0129اهلل زمـ حمٚمد زمـ َمٛمدويف أزمق حمٚمد ايممموؿمل )ذىمر فمٌد 

 (.46/471اهلل زمـ حمٚمد زمـ َمٛمِمقر أزمق َمٛمِمقر اهلروي ايمٌزاز )فم٣ًمىمر فمٌد 

 (..345)صمر  (0018اهلل زمـ حمٚمد زمـ َمٛمٜم٣مل أزمق حمٚمد اإلؽمؼمازم٣مذي )جمٜمقل ضم٣مل( )صمر فمٌد 
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 (.483( )ٞمٝم٣ًمزمقر/474ر ) أشمٛمك فمٙمٝمف احل٣مىمؿ( )تاهلل زمـ حمٚمد زمـ َمٜمٝمٚمـ ايمٝمزدي أزمق حمٚمد ايمت٣مصمفمٌد 

 (.5/024اهلل زمـ حمٚمد زمـ َمقؽمك )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 ( 999اهلل زمـ حمٚمد زمـ َمقؽمك ايم٣ٌمززم٣من ) ذىمر فمٌد 

( )وم٣مل احل٣مىمؿ: حمدث ىمثغم ايمرضمٙم٥م وايمًامع، صحٝما 439اهلل زمـ حمٚمد زمـ َمقؽمك زمـ ىمٔم٤م أزمق حمٚمد ايم٘مٔمٌل )تفمٌد 

 (.05/451)ايمًغم (429ايمًامع( )ٞمٝم٣ًمزمقر/

 (.469اهلل زمـ حمٚمد زمـ َمقؽمك زمـ خمت٣مر: )فمٙمامء فمٌد 

 (.01/017اهلل زمـ حمٚمد زمـ َمٝمٚمقن اخلقاص ايمِمقدم )طمطفمٌد 

اهلل زمـ حمٚمد زمـ ٞم٣مصمٝم٥م زمـ ٞمجٝم٥م أزمق حمٚمد ايمػمزمري )وم٣مل اخلْمٝم٤م: ىم٣من شمٗم٥م شمٌت٣ًم، ووم٣مل ايمذهٌل: اإلَم٣مم احل٣مهمظ ايمِم٣مدق، فمٌد 

 (.23( )ؽمٜمؿ 03/023(. )ؽمغم 01/013طمط ووم٣مل أزمق زم٘مر اإلؽمامفمٝمقم: ايمث٦ٌم( )

 (.524اهلل زمـ حمٚمد زمـ ٞمزار ايمٗمرؿمٌل أزمق زم٘مر ضمدث فمٛمف ايمِم٣مضم٣ٌمن )صف/فمٌد 

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ؽمٚمع ايمٛم٣مس َمٛمف ىمثغمًا َمـ روايتف، وىم٣من 495اهلل زمـ حمٚمد زمـ ٞمٌم إؽمٙمٚمل أزمق حمٚمد ايمٗمرؿمٌل )تفمٌد 

 (.558شمٗم٥م همٝمام رواه..( )صف/

زمـ ٞمٌم زمـ أزمٝمض زمـ حمٌقب إَمقي ايمٛمحقي أزمق حمٚمد إٞمديمز )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: وفمٛمل زم٣محلدي٧م ومجٔمف  اهلل زمـ حمٚمدفمٌد 

 (.523( )صف/499وسمٗمٝمٝمده ووٌْمف، وىم٣من أدي٣ًٌم ضم٣مهمٓم٣ًم ٞمٌٝمالً...( )ت

 (.82)ك( 46/470اهلل زمـ حمٚمد زمـ ٞمٌم زمـ ؿمقيط ايمرَمقم أزمق همّمؾ ايمْمقيْمل ايمٌزار احل٣مهمظ )روى فمٛمف مجع( )فم٣ًمىمر فمٌد 

 (.3/622( )أصٌٜم٣من0103اهلل زمـ حمٚمد زمـ ٞمٌم زمـ فمػمة أزمق حمٚمد) وشمٗمف أزمق ايمُمٝمخ وأزمق ٞمٔمٝمؿ( )ذىمرفمٌد 

 (.0140اهلل اظمديٛمل )ذىمرفمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ ٞمِمغم زمـ فمٌد 

 (.01/019)صمٜمقل ضم٣مل( )طمط   زمـ حمٚمد زمـ ٞمي اجلرار ايمٌٌمياهللفمٌد 

 (.204)إرؾم٣مد/ -يٛمٓمر -حمٚمد ايمٌٌمياهلل زمـ حمٚمد زمـ ٞمٔمامن ايمٗمزاز أزمق فمٌد 

 (.923( )ذىمر4/689ايمًالم أزمق زم٘مر) شمٗم٥م َمٟمَمقن، وم٣ميمف أزمق ايمُمٝمخ وأزمق ٞمٔمٝمؿ ( )أصٌٜم٣من فمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ ٞمٔمامن زمـ فمٌد 

 (.4/0532اهلل زمـ حمٚمد زمـ ه٣مصمؽ اهلروي )ضم٣ٌمن فمٌد 

 ( 01/019اهلل زمـ حمٚمد زمـ ه٣مرون زمـ صمٔمٖمر اظمٛمِمقر ) طمط فمٌد 

 (.4/0537()ضم٣ٌمن01/76( )وشمٗمف اخلْمٝم٤م()طمط642ايمرمحـ ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ت فمٌد زمـ حمٚمد زمـ ه٣مٞمئ أزمق اهلل فمٌد 
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 (.01/065اهلل زمـ حمٚمد زمـ هٝمثؿ ايمٌخ٣مري )طمطفمٌد 

 (.951اهلل زمـ حمٚمد زمـ هٝمِمؿ أزمق زم٘مر )خم٤م فمٌد 

 (.05/25( )جمٜمقل ضم٣مل ( )ؽمغم453اهلل زمـ حمٚمد زمـ واصؾ زمـ زي٣مد ايمٛمٝم٣ًمزمقري )تفمٌد 

 (.8/420هلل زمـ حمٚمد زمـ واومد ايم٣ٌمهقم )ضم٤مافمٌد 

 (.01/069اهلل زمـ حمٚمد زمـ وروم٣مء أزمق أمحد ايمُمٝم٣ٌمين )طمطفمٌد 

 (.977( )ذىمر4/569( )أصٌٜم٣من690اهلل زمـ حمٚمد زمـ ويمٝمد زمـ ضم٣مزم ايمٛمٖمٝمقم )ت فمٌد 

( 3/433( ) َمؼموك وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل ( )يم٣ًمن458اهلل زمـ حمٚمد زمـ وه٤م ايمديٛمقري احل٣مهمظ )تفمٌد 

 (.46/476()فم٣ًمىمر03/311غم)ايمً

 (.27( )روى فمٛمف مج٣مفمف ( )ومط410اهلل زمـ حمٚمد زمـ وهٝم٤م ايمٕمزي أزمق فم٣ٌمس اجلذاَمل )ت فمٌد 

 (.461( )ؽمٜمؿ01/012اهلل زمـ حمٚمد زمـ ي٣مؽمكم أزمق ضمًـ ايمدوري )وشمٗمف ايمدراومْمٛمل واإلؽمامفمٝمقم ( )طمطفمٌد 

 (.01/065( )طمط480ارومْمٛمل ( )اهلل زمـ حمٚمد زمـ حيٝمك أزمق ؿمٝم٤م ايمٌزاز، )ضم٣مهمظ شمٗم٥م وم٣ميمف ايمدفمٌد 

 .-هق ايمذي زمٔمده –ايمرمحـ ايم٘مرَم٣مين فمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ حيٝمك زمـ أيب زم٘مر أزمق فمٌد 

اهلل زمـ حمٚمد زمـ حيٝمك زمـ أيب زم٘مغم أزمق حمٚمد ايم٘مرَم٣مين) صدوق وم٣ميمف أزمق ايمُمٝمخ ووشمٗمف اخلْمٝم٤م ووم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن : يٕمرب ، فمٌد 

 (.3/434)يم٣ًمن (4/0551()ضم٣ٌمن01/81( )طمط939ذىمر )( 6/451ووم٣مل َمرة : َمًتٗمٝمؿ احلدي٧م ( )أصٌٜم٣من

 (.46/472اهلل زمـ حمٚمد زمـ حيٝمك زمـ محزة احليَمل )فم٣ًمىمر فمٌد 

 (.3/448( )يم٣ًمن  احل٣مهمظهلل زمـ حمٚمد زمـ حيٝمك زمـ داهر ايمرازي) واه وم٣ميمف افمٌد 

 .(752)حتٖم٥م/ (3/446( )يم٣ًمن  واحل٣مهمظ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿاهلل زمـ حمٚمد زمـ حيٝمك زمـ فمروة زمـ ززمغم َمدين)َمؼموك فمٌد 

 (.434اهلل زمـ حمٚمد زمـ حيٝمك زمـ َم٘مل زمـ رصم٣م: )فمٙمامء فمٌد 

 (.01/017( )طمط06/449( )ؽمغم988 )ذىمر اهلل زمـ حمٚمد زمـ يزداد إصٌٜم٣مينفمٌد 

 (.0000)صمر  -ازمـ ؽمجزي  -اهلل زمـ حمٚمد زمـ يزيد فمٌد 

 (.01/85( )وشمٗمف اخلْمٝم٤م ( )طمط675اهلل زمـ حمٚمد زمـ يزيد احلٛمٖمل أزمق حمٚمد اظمروزي )ت فمٌد 

 (.4/0554()ضم٣ٌمن8/428اهلل زمـ حمٚمد زمـ يزيد ايمٕمٛمقي )ضم٤م فمٌد 

 (.8/450)ضم٤ماهلل زمـ حمٚمد زمـ يزيد اهلذرم فمٌد 
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( 3/439( )وم٣مل إزهري: يمٝمس زمحج٥م وَمٛمٜمؿ َمـ يتٜمٚمف ( )يم٣ًمن685اهلل زمـ حمٚمد زمـ يًع إٞمْم٣مىمل اظمٗمري )تفمٌد 

 (.01/043)طمط

 (.01/062( )طمط408اهلل زمـ حمٚمد زمـ ئمٗمقب احل٣مرشمل ايمٌخ٣مري) ؤمٝمػ وم٣ميمف أزمق زرفم٥م أمحد ايمرازي( ؽمٜمؿ فمٌد 

 (.01/067حمٚمد ايمٌقؽمٛمجل )طمطاهلل زمـ حمٚمد زمـ ئمٗمقب زمـ حمٚمد أزمق فمٌد 

( 404اهلل زمـ حمٚمد زمـ ئمٗمقب زمـ َمٜمران اخلزاز أزمق زم٘مر إصٌٜم٣مين )ووم٣مل أزمق ايمُمٝمخ: ىم٣من ممـ يذاىمر زم٣محلدي٧م( )ت فمٌد 

 (.203( )إرؾم٣مد/3/450( )يم٣ًمن 995( )ذىمر4/560)أصٌٜم٣من

 (.961اهلل زمـ حمٚمد زمـ يقؽمػ أزمق حمٚمد ايمزوزين )خم٤م فمٌد 

يقؽمػ زمـ أيب ايمٔمْم٣مف ايمٗمرؿمٌل )سم٘مٙمؿ همٝمف ازمـ فمٖمٝمػ، ووم٣مل ايمٖمر : أشمٛمك فمٙمٝمف زمٔمض ؾمٝمقطمل ( اهلل زمـ حمٚمد زمـ فمٌد 

 (.3/454)يم٣ًمن

 (.3/456ي) وم٣مل ازمـ يقٞمس: ئمرف ويٛم٘مر( )يم٣ًمن ٔمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ يقؽمػ زمـ ضمج٣مج أزمق نم٣ًمن ايمفمٌد 

( )وم٣مل احل٣مهمظ: احل٣مهمظ ايم٘مٌغم 311ايمٗمرؿمٌل )تأزمق ويمٝمد  -ازمـ همر  -اهلل زمـ حمٚمد زمـ يقؽمػ زمـ ٞمٌم إزدي احل٣مهمظفمٌد 

ايمػم: ىم٣من همٗمٝمٜم٣ًم فم٣مظم٣ًم دم مجٝمع همٛمقن ايمٔمٙمؿ ودم احلدي٧م وفمٙمؿ فمٌد وم٣مل ازمـ و ،اظمُمٜمقر، ووم٣مل ايمذهٌل: احل٣مهمظ اإلَم٣مم احلج٥م

همٝمف، ووم٣مل ازمـ ضمٝم٣من:  ايمرصم٣مل، ووم٣مل اخلقٓين: ىم٣من َمـ أهؾ ايمٔمٙمؿ صمٙمٝمالً وَمٗمدَم٣مً دم أداب، وفمٛمل زم٣ميمٔمٙمؿ وىم٣من وم٣مئاًم زمف ٞم٣مهمذاً 

( )سمذىمرة احلٖم٣مظ 3/453)يم٣ًمن  (570مل ير َمثٙمف زمٗمرؿم٥ٌم دم ؽمٔم٥م ايمرواي٥م وضمٖمظ احلدي٧م وَمٔمرهم٥م ايمرصم٣مل...( )صف/

4/0172.) 

 (.892اهلل زمـ حمٚمد زمـ يقٞمس أزمق حمٚمد ايمٗمحْم٣مين )خم٤م فمٌد 

 (.731ٖم٥م/فمٌد اهلل زمـ حمٚمد ؾمٝمخ ٕيب ٞمٔمٝمؿ )وم٣مل احل٣مهمظ دم ؽمٛمد هذا همٝمف: رصم٣ميمف شمٗم٣مت( )حت

 (.642اهلل زمـ حمٚمقد )َمٌم فمٌد 

 (.44/5أزمق فمقم ايمػمزي اخلًم )فم٣ًمىمر زمـ أمحد اهلل زمـ حمٚمقد فمٌد 

ايمرمحـ اظمروزي ايمًٔمدي )وم٣مل احل٣مىمؿ : شمٗم٥م َمٟمَمقن ووم٣مل اخلٙمٝمقم : فم٣ممل هبذا ايمُمٟمن ووم٣مل فمٌد اهلل أزمق فمٌد اهلل زمـ حمٚمقد زمـ فمٌد 

)سمذىمرة احلٖم٣مظ  (4/0549()ضم٣ٌمن014( )ك /5/084( )ضم٣مسمؿ03/499)ؽمغم ايمذهٌل : احل٣مهمظ ايمثٗم٥م ووشمٗمف ايمًٝمقؿمل(

6/708.) 

 (.0110( )ذىمر /3/603ايمرمحـ ايمقذزم٘م٣مزم٣مذي )أصٌٜم٣من فمٌد اهلل زمـ حمٚمقد زمـ همرج أزمق فمٌد 
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 (.0150)ذىمر زمـ أمحد اهلل زمـ حمٚمقد زمـ حمٚمد فمٌد 

 (.0132اهلل زمـ حمٚمقد زمـ حمٚمد زمـ ىمقدم )ذىمر فمٌد 

 (.5/079() ضم٣مسمؿ 44/65ق زمـ ؽمٙمٝمؿ ايمًٙمٚمل ىمقف) َمُمٜمقر وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم ( )فم٣ًمىمر اهلل زمـ خم٣مرفمٌد 

 (.5/054( )ضم٣مسمؿ5/06اهلل زمـ خمرَم٥م ايمٔم٣مَمري أزمق خمرَم٥م )ضم٤م فمٌد 

 ( 4/642اهلل زمـ خمرَم٥م ايمٔمزي ) ضم٤م فمٌد 

 (.5/073( )ضم٣مسمؿ4/648اهلل زمـ خمٚمر ايمممفمٌل ؾم٣مَمل سم٣مزمٔمل )جمٜمقل ضم٣مل ( )ضم٤م فمٌد 

 (.44/46خمٝمٚمرة )فم٣ًمىمر اهلل زمـ فمٌد 

 (.44/44اهلل إزدي، جمٜمقل ضم٣مل )فم٣ًمىمر فمٌد اهلل زمـ َمدرك زمـ فمٌد 

 (.5/63اهلل زمـ َمرادس اظمح٣مريب )ضم٤م فمٌد 

 (.405اهلل زمـ َمرة اظمٕمريب: )فمٙمامء فمٌد 

 (.5/022اهلل زمـ َمرة فمـ أيب ؽمٔمٝمد )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.44/43اهلل زمـ َمرداس ايمٌجقم )فم٣ًمىمر فمٌد 

 (.3/455َمرزوق، هق ازمـ وم٣مٞمع )يم٣ًمن اهلل زمـ فمٌد 

 (.5/42( )ضم٤م 5/076اهلل زمـ َمرؾمد )ضم٣مسمؿ فمٌد 

)وشمٗمف أزمق ضم٣مسمؿ، ووم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن: ئمتػم ضمديثف إذا زمكم ايمًامع دم طمػمه ( َمديمساهلل زمـ َمروان أزمق ؾمٝما احلراين فمٌد 

 .(759)حتٖم٥م/ (3/455( )يم٣ًمن01/050)طمط

 (369ايمرمحـ( )صمر فمٌد ؽمٙمٝمامن زمـ اهلل زمـ َمروان اجلرصم٣مين أزمق فمقم )وشمٗمف فمٌد 

 (.7/60اهلل زمـ َمروان اخلزافمل )ضم٤م فمٌد 

 (.01/056اهلل زمـ َمروان زمـ أيب فمِمٚم٥م )طمط فمٌد 

 (.44/43أزمق وم٣مؽمؿ اظمٔمّٙمؿ )فم٣ًمىمر زمـ أمحد اهلل زمـ َمروان فمٌد 

 (.01/051اهلل زمـ َمروان زمـ حمٚمد إَمقي )طمط فمٌد 

 (.01/051زاري )وشمٗمف اخلْمٝم٤م ( )طمطاهلل زمـ َمروان زمـ َمٔم٣موي٥م أزمق ضمذيٖم٥م ايمٖمفمٌد 

 (.3/455)ئمتػم ضمديثف إذا زمكم ايمًامع وم٣ميمف ازمـ ضم٣ٌمن ( )يم٣ًمن  )هق احلراين( اهلل زمـ َمروان فمـ ازمـ صمري٨مفمٌد 
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 (.5/022اهلل زمـ َمروان فمـ صٖمقان )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.01/050اهلل زمـ َمروان وفمٛمف ؾمٌٔم٥م )طمط فمٌد 

 (.5/073( )ضم٣مسمؿ64/46)فم٣ًمىمر اهلل زمـ َم٣ًمضمؼ ايمٔم٣مَمري )جمٜمقل ضم٣مل( فمٌد 

 (.5/35( )ضم٤م5/071اهلل زمـ َمًتقرد أزمق وٚمرة َمقلم إٞمِم٣مر )ص٣ميما وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم( )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.5/071/050اهلل زمـ َمًتقرد فمـ ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وآيمف وؽمٙمؿ )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.3/452اهلل زمـ َمنع زمـ ي٣مه زمـ ؽمقيد اجلٜمٛمل )يم٣ًمنفمٌد 

 (.5/073رزمٝمٔم٥م )ضم٣مسمؿ اهلل زمـ َمنوح فمـ فمٌد 

 (.5/073اهلل زمـ َمنوح َمٌمي )جمٜمقل ضم٣مل( )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.05/515اهلل زمـ َمنور أزمق حمٚمد ايمتجٝمٌل ازمـ ضمج٣مم )وم٣مل ايمذهٌل: إَم٣مم ىمٌغم ؾمٜمغم( )ؽمغمفمٌد 

 (.465اهلل زمـ َمنور اظمٗمري: )فمٙمامء فمٌد 

 (.44/32)فم٣ًمىمر( 4/669اهلل زمـ َمًٔمدة زمـ َمًٔمقد زمـ ضم٘مٚم٥م ايمٖمزاري )صح٣ميب ( )ضم٤مفمٌد 

 (.5/080( )ضم٣مسمؿ3/452( )يم٣ًمن وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿاهلل زمـ َمًٔمر زمـ ىمدام )َمؼموك فمٌد 

 (.954ي )ذىمر ٔمٌد اهلل زمـ َمًٔمقد زمـ صمٌغم زمـ ىمٝم٣ًمن ايمفمٌد 

 (.922اهلل زمـ َمًٔمقد زمـ فمقم زمـ َمٔم٣مذ أزمق ؽمٔمد ايمًجزي )خم٤م فمٌد 

 (.936اهلل زمـ َمًٔمقد زمـ همّمؾ أزمق فمالء احلغمي )َمٜم٤م /فمٌد 

  .اهلل ايم٘مقدم يٙمٗم٤م: َمً٘م٣منفمٌد اهلل زمـ َمً٘م٣من: هق  فمٌد

 (.3/458اهلل زمـ َمًٙمؿ أزمق ضم٣مرث ايمٖمٜمري )يم٣ًمن فمٌد 

 (.01/070اهلل زمـ َمًٙمؿ ايمٗمٛمْمري )طمط فمٌد 

 (.7/50اهلل زمـ َمًٙمؿ زمـ صمٛمدب )ضم٤م فمٌد 

ازمـ ضم٣ٌمن: ضمدشمٛم٣م فمٛمف مج٣مفم٥م اهلل زمـ َمًٙمؿ زمـ رؾمٝمد أزمق حمٚمد اهل٣مؾمٚمل َمقٓهؿ )وم٣مل ايمذهٌل: َمتٜمؿ زمقوع احلدي٧م، ووم٣مل فمٌد 

 (.3/458( )يم٣ًمن44/611يّمع احلدي٧م فمـ يمٝم٧م وَم٣ميمؽ ( )فم٣ًمىمر
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( ) شمٗم٥م ديـ هم٣موؾ وم٣ميمف اخلْمٝم٤م، وىمذزمف احل٣مىمؿ ووم٣مل ازمـ ضمزم: شمٗم٥م دم ديٛمف، 672اهلل زمـ َمًٙمؿ زمـ ومتٌٝم٥م أزمق حمٚمد )ت فمٌد 

( 01/071( )طمط04/692)ؽمغم وفمٙمٚمف/، وىمالم احل٣مىمؿ همٝمف يمٔمٙمف ٓطمتالهمٜمام دم أهؾ ايمٌٝم٦م، واهلل أفمٙمؿ(

 (.3/497)يم٣ًمن

 (.01/070اهلل زمـ َمًٙمؿ زمـ حمٚمد زمـ حيٝمك أزمق ئمعم ايمدي٣مس )وشمٗمف اخلْمٝم٤م ( )طمطفمٌد 

 اهلل زمـ َمًٙمٚم٥م زمـ أؽمٙمؿ، صقازمف ازمـ ؽمٙمٚم٥م سمٗمدم.فمٌد 

 (.5/025( )ضم٣مسمؿ5/21اهلل زمـ َمًٙمٚم٥م زمـ ي٣ًمر ايمٌٌمي )روى فمٛمف مج٣مفم٥م ()ضم٤م فمٌد 

( 5/029ونمغمه ()ضم٣مسمؿ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿاهلل زمـ فمقن زمـ صمٔمٖمر أزمق صمٔمٖمر اهل٣مؾمٚمل )يّمع احلدي٧م  فمٌداهلل زمـ َمًقر زمـ فمٌد 

 (.01/070( )طمط3/458)يم٣ًمن 

 فمٌد اهلل زمـ َمًقر زمـ فمقن: اؽمؿ صمده فمٌد اهلل.

 (.5/075( )ضم٣مسمؿ 7/34اهلل زمـ َمًٝما إؽمدي ىمقدم )جمٜمقل ضم٣مل()ضم٤م فمٌد 

وروى فمٛمف مجع وأشمٛمك فمٙمٝمف َم٣ميمؽ ونمغمه(  وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿدي ايمززمغمي ) ؾمٝمخ اهلل إؽمفمٌد اهلل زمـ َمِمٔم٤م زمـ شم٣مزم٦م زمـ فمٌد 

 (.4/0555()ضم٣ٌمن01/074( )طمط8/507( )ؽمغم5/078)ضم٣مسمؿ 

 (.3/421اهلل زمـ َمِمٔم٤م زمـ طم٣ميمد اجلٜمٛمل فمـ أزمٝمف )صمّٜمٙمف َم٣م ازمـ ومْم٣من( )يم٣ًمن فمٌد 

 (.3/420اهلل زمـ َمّم٣مرب )ٓ ئمرف وم٣ميمف ايمذهٌل ( )يم٣ًمنفمٌد 

 (.311ّم٣مرب زمـ إزمراهٝمؿ أزمق وم٣مؽمؿ اظمٗمرئ ايمٛمٝم٣ًمزمقري ىم٣من َمـ ايمٔم٣ٌمد اظمجتٜمديـ )ٞمٝم٣ًمزمقر/اهلل زمـ َمفمٌد 

 (.772اهلل زمـ َمي زمـ طم٣ميمد اظمرادي َمقٓهؿ )يقٞمسفمٌد 

 (.90اهلل زمـ َمْمرف زمـ حمٚمد ايمٗمرؿمٌل ازمـ آَمٛم٥م)ىم٣من َمٕمٖماَل وم٣ميمف ازمـ همر ()ذيؾفمٌد 

 (.٣3/420من اهلل زمـ َمْمٙم٤م ايمٔمجقم) جمٜمقل وم٣ميمف ايمٔمٗمٝمقم( )يمًفمٌد 

 (.0/361)دفم٣مء  -آطمر  -اهلل زمـ َمْمٙم٤م ايم٘مقدم فمٌد 

 (.720فمٌد اهلل زمـ َمْمٙم٤م فمـ حمٚمد زمـ صم٣مزمر )ؤمٝمػ وم٣ميمف احل٣مهمظ( )حتٖم٥م/

 (.5/027اهلل زمـ َمْمقس أزمق اظمْمقس فمـ أيب هريرة ) شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم( )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.5/054اهلل زمـ َمْمٝمع فمـ ازمـ فمٚمر )ضم٣مسمؿ فمٌد 
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( 01/079أزمق حمٚمد احل٣مهمظ إصٌٜم٣مين) وم٣مل أزمق ٞمٔمٝمؿ هم٣مق ايمٛم٣مس دم ايمٔمراق دم احلٖمظ واظمٔمرهم٥م ( )طمط اهلل زمـ َمٓم٣مهرفمٌد 

 (.997( )ذىمر /3/669)أصٌٜم٣من 

 (.0/024اهلل زمـ َمٓمٔمقن اجلٚمحل )صح٣ميب وم٣ميمف ايمذهٌل( )ؽمغم فمٌد 

 (.5/074اهلل زمـ َمٔم٣مذ ايمِمٛمٔم٣مين ) شمٗم٥م صدوق وم٣ميمف اإلَم٣مم َمًٙمؿ( )ضم٣مسمؿفمٌد 

 (.44/614احلٚمٝمد ايمٗمرر َمقٓهؿ )شمٗم٥م و٣مزمط وم٣ميمف أزمق زرفم٥م ايمدَمُمٗمل ( )فم٣ًمىمر فمٌد اهلل زمـ َمٔم٣مذ زمـ فمٌد 

 (.44/614ايمِمٝمداوي )فم٣ًمىمرزمـ أمحد اهلل زمـ َمٔم٣مذم فمٌد 

 (5/078اهلل زمـ َمٔم٣موي٥م أزمق َمٔم٣موي٥م ايمززمغمي ) وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ : َمًتٗمٝمؿ احلدي٧م ( ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (3/420( ) وم٣مل َمًٙمٚم٥م : يمٝمس زمًم ( )يم٣ًمن 461اهلل زمـ َمٔم٣موي٥م ايمٗم٣م  ) ت فمٌد  

 (3/420( ) سم٣ميمػ ( ) يم٣ًمن 060اهلل زمـ َمٔم٣موي٥م اهل٣مؾمٚمل )ت فمٌد 

 (.44/618اهلل زمـ َمٔم٣موي٥م زمـ أيب ؽمٖمٝم٣من إَمقي )فم٣ًمىمرفمٌد 

ضم٣ٌمن: ، ووم٣مل ايمٛم٣ًمئل: صدوق ودم أضم٣مديثف َمٛم٣مىمغم، ووم٣مل ازمـ اهلل زمـ َمٔم٣موي٥م زمـ فم٣مصؿ ) َمٛم٘مر احلدي٧م وم٣ميمف ايمٌخ٣مريفمٌد 

 .-َمديمس -أزمق َمٔم٣موي٥م إؽمدي ايمٌٌمي .(726)حتٖم٥م/ (3/440( )يم٣ًمنئمتػم ضمديثف إذا زمكم ايمًامع دم روايتف

 (.944( )ذىمر 44/601اهلل زمـ صمٔمٖمر اجلٔمٖمري ) جمٜمقل ضم٣مل( )فم٣ًمىمرفمٌد اهلل زمـ َمٔم٣موي٥م زمـ فمٌد 

 (64/660اهلل زمـ َمٔم٣موي٥م زمـ حيٝمك اهل٣مؾمٚمل ) فم٣ًمىمر فمٌد 

 (3/426وم٣مل إزدي : يمٝمس زمذاك ( ) يم٣ًمن اهلل زمـ َمٔمت٤م ) فمٌد 

 (.777اهلل زمـ َمٔمت٤م اظمرادي سم٣مزمٔمل )فمٛمف مج٣مفم٥م( )يقٞمسفمٌد 

 (5/050( ) ضم٣مسمؿ  وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿاهلل زمـ َمٔمتٚمر فمٛمف ؽمٙمٝمامن زمـ ؾمٜم٣مب ) يمف صح٥ٌم فمٌد 

 (5/072( ) ضم٣مسمؿ 5/41اجل٣ٌمر ايمٖمٙمًْمٝمٛمل ) ضم٤م فمٌد اهلل زمـ َمٔم٨م أزمق فمٌد 

 (.724)حتٖم٥م/( 5/050) ضم٣مسمؿ  )جمٜمقل وم٣ميمف احل٣مهمظ( ايم٣ٌمهقم ٔمٝمٗمٝم٤مزمـ َم اهلل زمـ َمٔمرضفمٌد 

 (921اهلل زمـ َمٔمروف زمـ يزيد ) ذىمر فمٌد 

 (01/081اهلل زمـ َمٔمٚمر ايمٔمٚمرىمل أزمق زم٘مر ايمٌٙمخل ) ٓزمٟمس زمف وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ( ) طمط فمٌد 

 (5/071احلٚمٝمد ) ضم٣مسمؿ فمٌد اهلل زمـ َمٔمٚمع وفمٛمف صمرير زمـ فمٌد 

 (.96ايمًٔمدي )ٓ ئمرف وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل()ذيؾ –أو َمٔمكم -اهلل زمـ َمٔمٝمز فمٌد 
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 ( 44/660() فم٣ًمىمر 5/073( )ضم٣مسمؿ 7/47َمٕمٝم٧م زمـ أيب زمردة ايمٓمٖمري ضمج٣مزي ) جمٜمقل ضم٣مل ( )ضم٤م  زمـ اهللفمٌد 

 .(723)حتٖم٥م/ (695اهلل زمـ َمٕمغمة زمـ أيب زمردة ايم٘مٛم٣مين اإلهمريٗمل )مل يت٘مٙمؿ همٝمف زمًمء وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( يمٔمٙمف ايمٙمٝمثل )نمرزم٣مء/فمٌد 

 (.94ايمػم()ذيؾفمٌد اهلل زمـ َمٕمغمة زمـ أيب زمردة ايم٘مٛم٣مين احلج٣مزي )جمٜمقل وم٣ميمف ازمـ د فمٌ

 ( 5/54اهلل زمـ َمٕمغمة زمـ أيب زمردة ايمٙمٝمثل ) ضم٤م فمٌد 

 (5/43اهلل زمـ َمٕمغمة زمـ أيب ذئ٣مب ايمدود ) ضم٤م فمٌد 

 (5/050اهلل زمـ َمٕمغمة زمـ ضم٣مرث ) ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (3/424ازمـ يقٞمس ( ) يم٣ًمن  اهلل زمـ َمٕمغمة َمٌمي ) َمٛم٘مر احلدي٧م وم٣ميمففمٌد 

 (. 310( )ٞمٝم٣ًمزمقر/0170اهلل زمـ َمٖمٙما أزمق حمٚمد ايمٌٕمدادي ) ذىمر فمٌد 

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمـ أهؾ ايمٔمٙمؿ وايمٖمٜمؿ 375زمـ َمٖمّقز اظمٔم٣مهمري أزمق حمٚمد ايمُم٣مؿمٌل )تزمـ أمحد اهلل زمـ َمٖمّقز فمٌد 

 (.264وايمِمالح وايمقرع..( )صف/ 

 (5/080ايمْم٣مئٖمل ) ضم٣مسمؿ اهلل زمـ َمٗمدام زمـ ورد فمٌد 

 (5/080( ) ضم٣مسمؿ 7/55اهلل زمـ وم٣مرب ) ضم٤م فمٌد اهلل زمـ َم٘مرم فمـ فمٌد 

 (5/073اهلل زمـ َمالذ إؾمٔمري دَمُمٗمل ) ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.69/455اهلل زمـ َمٙمؽ زمـ ضمًكم أزمق همّمؾ ايمػمفمقري )فم٣ًمىمر فمٌد 

 (.3/404اهلل زمـ َمٙمؽ فمـ َم٣ميمؽ )ؤمٖمف ايمدارومْمٛمل( )يم٣ًمن فمٌد 

 ( 028/ 5( )ضم٣مسمؿ 5/34ؾ ىمقدم ) جمٜمقل ضم٣مل ( ) ضم٤ماهلل زمـ َمٙمٝمفمٌد 

 (5/38اهلل زمـ َمٛمٌف زمـ ىم٣مَمؾ )ضم٤م فمٌد 

 (4/636( ) ضم٤م 5/056اهلل زمـ َمٛمتٖمؼ ايمٝمُم٘مري ) ضم٣مسمؿ فمٌد 

 اهلل زمـ َمٛمده زمـ ويمٝمد إصٌٜم٣مين: صقازمف: ازمـ ؽمٛمدة.فمٌد 

 (01/078اهلل زمـ َمٛمِمقر أزمق فم٣ٌمس اظم٠مذن ) طمط فمٌد 

 (44/665اهلل أزمق ٞمٌم )جمٜمقل ضم٣مل ( )فم٣ًمىمر فمٌد اهلل زمـ َمٛمِمقر زمـ فمٌد 

 (.5/075()ضم٣مسمؿ 5/54اهلل زمـ َمٛمٗمذ إزدي )ضم٤م فمٌد 

 (.3/425اهلل زمـ َمٛم٘مدر زمـ حمٚمد زمـ َمٛم٘مدر) همٝمف صمٜم٣ميم٥م وم٣ميمف ايمذهٌل( )يم٣ًمن فمٌد 
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 (.5/056اهلل زمـ َمٛمٝم٤م إزدي )شمٗم٥م وم٣ميمف اهلًٛمج٣مين ( )ضم٣مسمؿفمٌد 

 (.779يقٞمساهلل زمـ َمٛمغم احلٚميص اظمٌمي )فمٌد 

 (.781اهلل زمـ َمٛمكم ايمٝمحِمٌل َمٌمي سم٣مزمٔمل )يقٞمسفمٌد 

 (.01/079اهلل زمـ َمٜمتدي أزمق حمٚمد احلٛمٖمل اهلروي )طمطفمٌد 

 (.93ايمػم()ذيؾفمٌد اهلل زمـ َمٜمران إؽمدي )جمٜمقل وم٣ميمف ازمـ فمٌد 

 (.3/425اهلل زمـ َمٜمران ايمرهم٣مفمل )ؤمٝمػ وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل ( )يم٣ًمنفمٌد 

 (.01/078(. )طمط066ايمٛمحقي )ٓ زمٟمس زمف وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل ( )ىمؼ/ اهلل زمـ َمٜمران زمـ ضمًكمفمٌد 

 (.3/425( ، اؽمؿ صمده: إؽمح٣مق سمٗمدم )يم٣ًمن473اهلل زمـ َمقؽمك أزمق فم٣ٌمس اهل٣مؾمٚمل )ت فمٌد 

 (.0144اهلل زمـ َمقؽمك إَمقي )ذىمر /فمٌد 

 (.780اهلل زمـ َمقؽمك ايمًٖمْمل فمٛمف ازمـ وه٤م)يقٞمسفمٌد 

 (.7/54( )ضم٤م5/027اهلل زمـ َمقؽمك زمـ أيب أَمٝم٥م )ضم٣مسمؿ فمٌد 

( )فمٛمف مج٣مفم٥م، ووم٣مل اخلْمٝم٤م: َم٣م فمٙمٚم٦م َمـ ضم٣ميمف إٓ 689اهلل زمـ َمقؽمك زمـ أيب فمثامن أزمق حمٚمد إٞمامؿمل ايمدهٗم٣مين )ت فمٌد 

 (.484( )ؿم٤م01/038( )طمط202طمغمًا( )إرؾم٣مد/

 (.01/037اهلل زمـ َمقؽمك زمـ أيب ه٣مرون أزمق حمٚمد ايمٌٕمدادي )طمطفمٌد 

زة أزمق فم٣ٌمس اهل٣مؾمٚمل ) وشمٗمف ايمٔمتٝمٗمل وازمـ همرات ، وم٣مل ازمـ أيب ايمٖمقارس: ىم٣من همٝمف َمقؽمك زمـ إؽمح٣مق زمـ مح زمـ اهللفمٌد 

 (.01/051سم٣ًمهؾ ؾمديد، ووم٣مل ايمػموم٣مين: ؤمٝمػ وصمدت يمف أصقًٓ ً رديئ٥م( )طمط

( )وم٣مل احل٣مىمؿ: ىم٣من َمـ ايمرضّم٣ميم٥م دم ؿمٙم٤م 422اهلل زمـ َمقؽمك زمـ ضمًـ )أو ضمًكم ( زمـ إزمراهٝمؿ أزمق ضمًـ ايمًالَمل )تفمٌد 

 (.01/038()طمط 499)ٞمٝم٣ًمزمقر/ احلدي٧م(

 (.01/038( )طمط437اهلل زمـ َمقؽمك زمـ راَمؽ أزمق وم٣مؽمؿ ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ت فمٌد 

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمـ طمٝم٣مر اظمًٙمٚمكم.. ىم٣مٞم٦م 352)ت -ايمُم٣مرومل -اهلل زمـ َمقؽمك زمـ ؽمٔمٝمد إٞمِم٣مري أزمق حمٚمدفمٌد 

 (.219يمف جم٣ميمس ىمثغمة ئمٙمؿ ايمٛم٣مس همٝمٜم٣م...( )صف/

 (.01/038اهلل زمـ ضمًـ )طمطفمٌد ؽمك زمـ اهلل زمـ َمقفمٌد 
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( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: فمٛمل زم٣محلدي٧م فمٛم٣مي٥م ىم٣مَمٙم٥م وىم٣من 562اهلل زمـ َمقؽمك ايمٗمرؿمٌل أزمق حمٚمد )تفمٌد اهلل زمـ َمقؽمك زمـ فمٌد 

 (.235َمتٖمٛمٛم٣ًم دم فمدة فمٙمقم َمع احلٖمظ واإلسمٗم٣من..( )صف/

 (.3/425نمرائ٤م وَمٛم٣مىمغم وفمج٣مئ٤م( )يم٣ًمن اهلل زمـ َمقؽمك زمـ ىمريد أزمق ضمًـ ايمًالَمل )وم٣مل اخلْمٝم٤م: دم رواي٣مسمففمٌد 

 (.95ايمرمحـ ايم٣ًمَمل )ؤمٝمػ وم٣ميمف ايمدراومْمٛمل()ذيؾفمٌد اهلل زمـ َمقؽمك فمـ أيب فمٌد 

 (.5/078اهلل زمـ َمٝمنة فمـ ازمـ فمٚمر )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.01/072( )طمط3/422اهلل زمـ َمٝمٚمقن ايمٌٕمدادي) جمٜمقل وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )يم٣ًمنفمٌد 

 (.409)َمٌم ًٝمٛمل احلاهلل زمـ َمٝمٚمقن زمـ أدرع فمٌد 

 (.44/655اهلل زمـ َمٝمٚمقن زمـ فمٝم٣مش ايمٖمْمٖم٣مين )فم٣ًمىمر فمٌد 

 (.3/422( )يم٣ًمن5/076( )ضم٣مسمؿ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿاهلل زمـ َمٝمٚمقن فمـ زهغم )جمٜمقل فمٌد 

 اهلل زمـ ٞم٣مصمٝم٥م: هق ازمـ حمٚمد زمـ ٞم٣مصمٝم٥م زمـ ٞمج٥ٌم ايمٌٕمدادي.فمٌد 

 (.5/083( )ضم٣مسمؿ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿاهلل زمـ ٞم٣مؽمخ احليَمل )يمف صح٥ٌم فمٌد 

 (.5/085اهلل زمـ ٞم٣مذ ايم٘مٛم٣مين )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.01/080اهلل زمـ ٞم٣مصا أزمق حمٚمد ايمٌٕمدادي )طمط فمٌد 

 (.92ٝمس زم٣ميمٗمقي وم٣ميمف ايمٌٝمٜمٗمل()ذيؾاهلل زمـ ٞم٣مهمع زمـ يزيد زمـ أيب ٞم٣مهمع )يمفمٌد 

 (.3/422اهلل زمـ ٞم٣مومٝم٣م )يم٣ًمن فمٌد 

 (.44/621اهلل زمـ ٞمزار ايمٔمٌز، )صح٣ميب أهم٣مد ذيمؽ ازمـ فم٣ًمىمر( )فم٣ًمىمر فمٌد 

 (.3/422اهلل زمـ ٞمًٝم٤م ايمًٙمٚمل فمـ أيب ايمًٙمٝمؾ )جمٜمقل( )يم٣ًمن فمٌد 

 (.3/422اهلل زمـ ٞمًٝم٤م فمـ فم٣مئُم٥م، هق: ازمـ ضم٣مرث زمـ ٞمًٝم٤م زمـ ؽمغميـ )يم٣ًمن فمٌد 

 (.44/626اهلل زمـ ٞمٌم أزمق حمٚمد ايمتػميزي )فم٣ًمىمر فمٌد 

(  ٣مل احل٣مهمظ: يمف أضم٣مدي٧م َمٛم٘مرة زمٝمٛمٜم٣م ازمـ فمدي، ووماهلل زمـ ٞمٌم إصؿ إٞمْم٣مىمل ايمٌزار) َمٛم٘مر احلدي٧م وم٣ميمف ايمذهٌلفمٌد 

 .(725)حتٖم٥م/ (3/422( )يم٣ًمن 5/082)ضم٣مسمؿ 

 (.01/080اهلل ايمذهقم )طمط فمٌد اهلل زمـ ٞمٌم زمـ زمجغم زمـ فمٌد 

 (.44/620اهلل زمـ ٞمٌم زمـ هالل ايمًٙمٚمل )فم٣ًمىمر فمٌد 
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 (.5/082( )ضم٣مسمؿ 3/422( )يم٣ًمن  وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿاهلل زمـ ٞمٌم فمـ رصمؾ )جمٜمقل فمٌد 

 (.5/082( )ضم٣مسمؿ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿاهلل زمـ ٞمِمٝم٤م ايمًٙمٚمل )جمٜمقل فمٌد 

 (.5/093اهلل زمـ ٞمٔمامن احلداين )روى فمٛمف مج٣مفم٥م( )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.0171اهلل زمـ ٞمٚمراذ إصٌٜم٣مين )ذىمر /فمٌد 

 (.3/422اهلل زمـ ٞمٚمغم ايمرضمٌل )يم٣ًمن فمٌد 

 (.01/080اهلل زمـ ٞمقح ايمٌٕمدادي )طمطفمٌد 

 (.3/427ىمقه وم٣ميمف إزدي ( )يم٣ًمن اهلل زمـ ٞمقح َم٘مل )سمرفمٌد 

 (.5/66اهلل زمـ ٞمقهمؾ زمـ ضم٣مرث اهل٣مؾمٚمل )ضم٤م فمٌد 

 (.01/094( )جمٜمقل ضم٣مل ( )طمط 415اهلل زمـ ه٣مرون أزمق حمٚمد ايمِمقاف )ت فمٌد 

 (. 211اهلل زمـ ه٣مرون إصٌحل أزمق حمٚمد إٞمديمز )وم٣مل احلٚمٝمدي: همٗمٝمف أدي٤م ؾم٣مفمر زاهد َمـ أهؾ ايمٔمٙمؿ..( )صف/فمٌد 

 (.3/427اهلل زمـ ه٣مرون ايمٌجقم ) ؤمٝمػ يمٝمس زمٗمقي وم٣ميمف ايمذهٌل ( )يم٣ًمن فمٌد 

 (.3/427اهلل زمـ ه٣مرون ايمِمقري) ٓ ئمرف وم٣ميمف ايمذهٌل ( )يم٣ًمن فمٌد 

 فمٌد اهلل زمـ ه٣مرون ايمٖمروي: اؽمؿ صمده: َمقؽمك.

 (.01/096اهلل زمـ ه٣مرون زمـ أيب فمِمٚم٥م ايمُمٝمٔمل )طمط فمٌد 

 (.5/093) ٓ زمٟمس زمف وم٣ميمف أزمق رزفم٥م ( )ضم٣مسمؿ  اهلل زمـ ه٣مرون زمـ أيب ه٣مرون ايمِمغمدمفمٌد 

 (.466اهلل احليَمل: )فمٙمامء فمٌد اهلل زمـ ه٣مرون زمـ فمقم زمـ فمٌد 

 (.44/675)فم٣ًمىمر  ايمٔم٣ٌمداهلل فمٌد اهلل زمـ ه٣مرون زمـ حمٚمد زمـ فمٌد 

 (5/093( )ضم٣مسمؿ  ػ، ووم٣مل احل٣مهمظ: ؤمٝماهلل زمـ ه٣مرون زمـ َمقؽمك زمـ أيب فمٙمٗمٚم٥م ايمٖمروي )يت٘مٙمؿ همٝمف وم٣ميمف ازمـ أيب ضم٣مسمؿفمٌد 

 .(722)حتٖم٥م/

 (.5/093اهلل زمـ ه٣مرون فمـ زي٣مد )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.5/094اهلل زمـ فمٚمرو )ضم٣مسمؿ فمٌد اهلل زمـ ه٣مرون فمـ فمٌد 

 (.01/093اهلل زمـ ه٣مؾمؿ أزمق وم٣مؽمؿ ايمًٚم٣ًمر )طمط فمٌد 

 (.3/427اهلل زمـ ه٣مؾمؿ ايمزفمٖمراين اظمٗمري )جمٜمقل وم٣ميمف ايمذهٌل ( )يم٣ًمن فمٌد 
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 (.5/092٘مقدم )ضم٣مسمؿ اهلل زمـ ه٣مؾمؿ ايمفمٌد 

 (.44/436اهلل زمـ ه٣مؾمؿ زمـ فمت٥ٌم زمـ أيب ووم٣مص ايمٗمرر )فم٣ًمىمر فمٌد 

 (.0017اهلل زمـ ه٣مؾمؿ وارم اؽمؼمازم٣مذ فمٛمف حمٚمد زمـ ضمٝم٣من وارم صمرصم٣من ويروي فمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ صمرير وارم صمرصم٣من )صمر فمٌد 

 (.5/095( )ضم٣مسمؿ 3/428ايمرمحـ )يم٣ًمن فمٌد اهلل زمـ ه٣مٞمئ ايمٛمحقي أزمق فمٌد 

 1(.5/095اهلل زمـ ه٣مٞمئ فمـ وم٣مؽمؿ زمـ حمٚمد )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.5/095اهلل زمـ ه٣مين إزدي أزمق ايمزفمراء ايم٘مقدم )ضم٣مسمؿ فمٌد 

اهلل زمـ ه٣مين زمـ أيب فمٌٙم٥م) ووم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: ومٝمؾ هق ؾمٝمخ ي٘مذب همٙمؿ أطمرج إيمٝمف ومل أؽمٚمع َمٛمف، ووم٣مل ايمذهٌل: َمتٜمؿ فمٌد 

 (.4/0570()ضم٣ٌمن5/093(.)ضم٣مسمؿ 3/427ايم٘مذب دم احلدي٧م ( )يم٣ًمن 

 (.01/092اهلل زمـ هٌغمة زمـ صٙم٦م أزمق إؽمامفمٝمؾ )طمط فمٌد 

 (.784اهلل زمـ هج٣ميم٥م زمـ أهمٙما )يقٞمسفمٌد 

 (.697اهلل زمـ هذيؾ زمـ ومّم٣مفم٥م ايم٘مٛم٣مين أٞمديمز)نمرزم٣مء/فمٌد 

 (.5/095اهلل زمـ هرَمز أزمق ايمُمٔمث٣مء ايمًٙمٚمل )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.5/092اهلل زمـ هرير )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.956ايمٗمقاس )ذىمر /اهلل زمـ هُم٣مم أزمق حمٚمد فمٌد 

 (.4/094( )ضم٣مسمؿ 3/428(، )يم٣ًمن  وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿَمؼموك  )اهلل زمـ هُم٣مم ايمدؽمتقائلفمٌد 

 (.44/439اهلل أزمق ضمًكم ايمٔمٛمز ايمداراين )فم٣ًمىمر فمٌد اهلل زمـ هُم٣مم زمـ فمٌد 

 (.3/428اهلل زمـ هالل إزدي )ؤمٖمف ايمدارومْمٛمل ( )يم٣ًمن فمٌد 

 (.44/421( )فم٣ًمىمر 5/094( )ضم٣مسمؿ  وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿاهلل زمـ هالل ايمدوَمل )صدوق فمٌد 

 (.727فمٌد اهلل زمـ هالل ايم٘مقدم )ؽم٣مضمر َمٔمروف زمِمديؼ إزمٙمٝمس وم٣ميمف احل٣مهمظ( )حتٖم٥م/

 (.3/428اهلل زمـ هالل ؾمٝما فم٣ٌمد زمـ فم٣ٌمد) ؤمٖمف إزدي ( )يم٣ًمن فمٌد 

 (.5/094اهلل زمـ هالل فمـ رصمؾ )ضم٣مسمؿ فمٌد 

( 01/095(  )طمط)462)ت  ٝم٣مط ايمْمٝمٛمل )شمٗم٥م: وم٣ميمف اخلْمٝم٤م وايمدارومْمٛمل(اهلل زمـ هٝمثؿ زمـ طم٣ميمد أزمق حمٚمد اخلفمٌد 

 (.628)ايمديمٝمؾ/
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 (.5/096اهلل وفمٛمف َمًٔمر )ضم٣مسمؿ فمٌد اهلل زمـ واصؾ فمـ فمقن زمـ فمٌد 

 (.3/471اهلل زمـ واومد فمـ أيب ايمززمغم) وم٣مل ازمـ َمٔمكم: يمٝمس زمًمء ( )يم٣ًمن فمٌد 

 (.5/096اهلل زمـ ورد أزمق ضم٣مسمؿ )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.8/438زمـ وزير ايمْم٣مئٖمل )ضم٤م اهلل فمٌد 

 (.3/470اهلل زمـ وصٝمػ اجلٛمدي )جمٜمقل وم٣ميمف ايمدراومْمٛمل ( )يم٣ًمن فمٌد 

 (.082اهلل زمـ وو٣مح زمـ ؽمٔمٝمد إودي ايم٘مقدم ايمٙم٠ميم٠مي ؾمٝمخ ٕيب ضم٣مسمؿ وايمٌزار ونمغممه٣م )ؿمػميفمٌد 

 (.44/628اهلل زمـ ووم٣مص فمـ َمٔم٣موي٥م )فم٣ًمىمر فمٌد 

 (.926( )ذىمر 4/680صٌٜم٣مين )أصٌٜم٣من اهلل زمـ ويمٝمد أزمق حيٝمك ايمٗم٣ًمم إفمٌد 

 (.7/53( )ضم٤م 5/087اهلل زمـ ويمٝمد اجلٔمٖمل )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.3/470اهلل زمـ ويمٝمد احلريري أزمق حمٚمد اظمٌمي )ؤمٝمػ احلدي٧م وم٣ميمف َمًٙمٚم٥م( )يم٣ًمن فمٌد 

ٝمف ايمدوري( اهلل زمـ ويمٝمد ايمٔم٘مػمي أزمق حمٚمد ايمٌٌمي )وم٣مل اخلْمٝم٤م: ىم٣من شمٗم٥م، ووم٣مل ايمذهٌل: شمٗم٥م ص٣ميما، وأشمٛمك فمٙمفمٌد 

 (.01/086( )طمط407)ت

 (.7/00اهلل زمـ ويمٝمد اظمزين )ضم٤م فمٌد 

يٛم٣ًم اهلل زمـ ويمٝمد زمـ ؽمٔمد زمـ زم٘مر إٞمِم٣مري أزمق حمٚمد ٞمزيؾ َمٌم وأصٙمف أٞمديمز )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من شمٗم٥م همٝمام رواه شمٌت٣مً دفمٌد 

 (.07/258)ؽمغم  (215( )صف/338هم٣مواًل...( )ت

 (.5/087( )ضم٣مسمؿ 5/38ن )جمٜمقل ضم٣مل ( )ضم٤م اهلل زمـ ويمٝمد زمـ فمثامن زمـ فمٖم٣مفمٌد 

 (.5/088اهلل زمـ ويمٝمد زمـ َمٜمران اظمدائٛمل ايمرازي )روى فمٛمف أزمق ضم٣مسمؿ ( )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.8/428اهلل زمـ ويمٝمد زمـ هُم٣مم )ضم٤م فمٌد 

 (.5/091( )ضم٣مسمؿ  وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿاهلل زمـ وه٤م احليَمل )جمٜمقل فمٌد 

 .-سمٗمدم–اهلل زمـ وه٤م ايمديٛمقري، هق: ازمـ حمٚمد زمـ وه٤م فمٌد 

 (.97اهلل زمـ وه٤م ايمْمٙمٝمْمقم )سم٘مٙمؿ همٝمف()ذيؾفمٌد 

 (.44/674( ) روى فمٛمف مج٣مفم٥م ( )فم٣ًمىمر 410ايمرمحـ زمـ فمٚمر اجلذاَمل ايمٕمزي )ت فمٌد اهلل زمـ وه٤م زمـ فمٌد 

 (.01/086اهلل زمـ وه٣ٌمن زمـ أيقب أزمق حمٚمد ايمٌٕمدادي ) وشمٗمف ازمـ يقٞمس ( )طمط فمٌد 
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 (.699اهلل زمـ وه٣ٌمن زمـ أيقب زمـ صدوم٥م أزمق حمٚمد ايمٌٕمدادي)ىم٣من شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( )نمرزم٣مء/فمٌد 

ايمرمحـ زمـ فمٚمر اجلذاَمل أزمق إؽمح٣مق ايمٕمزي )فمٛمف مج٣مفم٥م، ووم٣مل ازمـ يقٞمس: ضمدث وىُمت٤م فمٛمف( فمٌد اهلل زمـ وهٝم٤م زمـ فمٌد 

 (.0/364)دفم٣مء  (44/673( )فم٣ًمىمر208( )إرؾم٣مد/410)ت

 (.5/54( )ضم٤م 5/613حيٛمس َمقلم َمٔم٣موي٥م )ضم٣مسمؿ  اهلل زمـفمٌد 

 (.44/422( )فم٣ًمىمر 3/476اهلل زمـ حيٝمك إهل٣مين )وم٣مل ايمذهٌل: ٓ زمٟمس زمف( )يم٣ًمن فمٌد 

 (.5/614اهلل زمـ حيٝمك ايمٌٌمي أزمق حمٚمد )ضم٣مسمؿ فمٌد 

وايمٛمٌؾ وايمذىم٣مء..( ( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمـ أهؾ اظمٔمرهم٥م 516)ت -ازمـ وضمًم -اهلل زمـ حيٝمك ايمتجٝمٌل أزمق حمٚمدفمٌد 

 (.249)صف/

 (.3/476( )يم٣ًمن 7/57اهلل زمـ حيٝمك ايمتقأم )ضم٤م فمٌد 

 (.403هومًْمل: )فمٙمامء  اهلل زمـ حيٝمك اخلُم٣مب ايمٗمٝمزفمٌد 

 (.5/613اهلل زمـ حيٝمك اظمٔم٣مهمري اظمٌمي )وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: ٓ زمٟمس زمف، وم٣مل أزمق زرفم٥م: أضم٣مديثف َمًتٗمٝمٚم٥م ( )ضم٣مسمؿ فمٌد 

قن -إَمقي أزمق حمٚمد ايمٗمرؿمٌلزمـ أمحد اهلل زمـ حيٝمك فمٌد  ( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمـ صمّٙم٥م ايمٖمٗمٜم٣مء 340)ت -ازمـ َدضمُّ

 (.589وىم٣ٌمرهؿ فم٣مرهم٣ًم زم٣ميمٖمتقى..( )صف/

 (.4/616( )أصٌٜم٣من 0115اهلل زمـ حيٝمك زمـ ضم٣مسمؿ ايمٔمً٘مري) أضمد ايمثٗم٣مت وم٣ميمف أزمق ٞمٔمٝمؿ ( )ذىمر فمٌد 

 (.3/476( )يم٣ًمن اهلل زمـ حيٝمك زمـ ضم٣مرشم٥م زمـ أوٌط ) جمٜمقل فمٌد 

 (.3/474اهلل زمـ حيٝمك زمـ زيد )ٓ يدري َمـ هق وم٣ميمف ايمذهٌل ( )يم٣ًمن فمٌد 

، وضمًـ أَمره ) صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م -ازمـ وصمف ايمٔمجقز -ايمٌٕمدادي اجل٣ٌمر أزمق حمٚمد ايمً٘مريفمٌد اهلل زمـ حيٝمك زمـ فمٌد 

( 88)إحت٣مف/ (07/482( )ؽمغم01/099( )طمط 307( )ت  ايمػموم٣مين، ووم٣مل ايمذهٌل: ايمُمٝمخ اظمٔمٚمر ايمثٗم٥م، صدوق َمُمٜمقر

 .(4/0174)ايمتذىمرة 

 (.0/364ايمرمحـ إٞمِم٣مري )دفم٣مء فمٌد اهلل زمـ حيٝمك زمـ فمٌد 

 (.5/613اهلل زمـ حيٝمك زمـ فمْم٣م )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.351اهلل زمـ حيٝمك زمـ فمٝمًك زمـ حمٚمد أزمق وم٣مؽمؿ ايمٔمثامين )صمر فمٌد 

 (.313، 312اهلل زمـ حيٝمك زمـ جمغم )َمٌم فمٌد 
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 (.316( )ٞمٝم٣ًمزمقر/428اهلل أزمق حمٚمد ايمٔمٛمػمي ايمٛمٝم٣ًمزمقري ىم٣من َمـ ايمِمٙمح٣مء )تفمٌد ك زمـ حمٚمد زمـ اهلل زمـ حيٝمفمٌد 

( 421زمـ مح٣مد( )تزمـ أمحد اهلل زمـ حيٝمك زمـ َمٔم٣موي٥م ايمتٝمٚمل أزمق زم٘مر ايمْمٙمحل ايم٘مقدم )وم٣مل ايمذهٌل: وشمٗمف احل٣مهمظ حمٚمد فمٌد 

 (.629)ايمديمٝمؾ/

 .(0/364اظمرادي )دفم٣مء ٔمٌد اهلل زمـ حيٝمك زمـ َمفمٌد 

 .(728)حتٖم٥م/ (44/423( )فم٣ًمىمر 3/474اهلل زمـ حيٝمك زمـ َمقؽمك ايمنطمز ) اهتٚمف ازمـ فمدي ( )يم٣ًمن فمٌد 

 (.5/612( )ضم٣مسمؿ 7/58اهلل زمـ يرهمٟم َمقلم زمٛمل يمٝم٧م) روى فمٛمف مج٣مفم٥م ( )ضم٤م فمٌد 

 (.44/491اهلل زمـ يزيد أزمق إصٌغ )فم٣ًمىمر فمٌد 

 (.7/58اهلل زمـ يزيد إزدي )ضم٤م فمٌد 

 (.942زيد إصٌٜم٣مين )ذىمر اهلل زمـ يفمٌد 

 (.5/099اهلل زمـ يزيد ايم٣ٌمهقم )جمٜمقل ضم٣مل ( )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.5/610اهلل زمـ يزيد ايمٌ٘مري )وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: ؤمٝمػ احلدي٧م ذاه٤م احلدي٧م ( )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.5/097ايمرمحـ )شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم ( )ضم٣مسمؿ فمٌد اهلل زمـ يزيد احلٌقم أزمق فمٌد 

 (.3/475)ٓ ئمرف وم٣ميمف ايمذهٌل ( )يم٣ًمن اهلل زمـ يزيد احلداين فمٌد 

 (.7/53( )ضم٤م 5/610اهلل زمـ يزيد احلٚمغمي )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.3/475اهلل زمـ يزيد ايمدآين) يمٝمس زمثٗم٥م وم٣ميمف ايمذهٌل( )يم٣ًمن فمٌد 

 (.5/611اهلل زمـ يزيد ايمًٔمدي أزمق هالل ايمٌ٘مري )جمٜمقل ضم٣مل ( )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.5/611اهلل زمـ يزيد ايمًٙمٚمل )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.7/58اهلل زمـ يزيد اظم٣مزين )ضم٤م فمٌد 

 (.5/005اهلل زمـ يزيد ايمٝمامَمل )ضم٤م فمٌد 

 (.44/476( )فم٣ًمىمر 099( )ضم٣مسمؿ 5/53اهلل زمـ يزيد زمـ أؽمد زمـ ىمرز ايمٗمني )ضم٤م فمٌد 

 (.7/67( )ضم٤م 5/098اهلل زمـ يزيد زمـ أومٛمع ايم٣ٌمهقم )ضم٣مسمؿ فمٌد 

ٟمس زمف، ووم٣مل أمحد: ضمدث فمٛمف ويمٝمد زمـ َمًٙمؿ زمٟمضم٣مدي٧م َمٛم٘مرة ووشمٗمف اهلل زمـ يزيد زمـ متٝمؿ ايمًٙمٚمل )وم٣مل أزمق زرفم٥م: ٓ زمفمٌد 

 (.44/475( )فم٣ًمىمر 3/473( )يم٣ًمن 5/099دضمٝمؿ ونمغمه(، )ضم٣مسمؿ 
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 (.7/57( )ضم٤م 5/611اهلل زمـ يزيد زمـ ضمٛم٥ٌم ايمثٗمٖمل )ضم٣مسمؿ فمٌد 

وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: ؾمٝمخ، ووم٣مل اهلل زمـ يزيد زمـ راؾمد ايمٗمرر أزمق زم٘مر ايمدَمُمٗمل اظمٗمري) أشمٛمك فمٙمٝمف دضمٝمؿ ووصٖمف زم٣ميمِمدق، وفمٌد 

ايمرضمٝمؿ زمـ إزمراهٝمؿ: روى فمٛمف صدوم٥م َمٛم٣مىمغم، ووم٣مل حمٚمد زمـ فمقف: ىم٣مٞمقا يت٘مٙمٚمقن همٝمف، ووم٣مل ازمـ فمدي: أرصمق أٞمف ٓ فمٌد 

 (.44/477( )فم٣ًمىمر 5/616زمٟمس زمف وومد ضمدث فمٛمف مج٣مفم٥م َمـ ايمثٗم٣مت(. )ضم٣مسمؿ 

 (.44/484اهلل زمـ يزيد زمـ زهمر ايمٌٔمٙمٌ٘مل إمحري )فم٣ًمىمر فمٌد 

 (.788اهلل زمـ طمذاَمر ايمِمٛمٔم٣مين أزمق َمًٔمقد سم٣مزمٔمل َمُمٜمقر )يقٞمسفمٌد اهلل زمـ يزيد زمـ د فمٌ

 (.5/610( )ضم٣مسمؿ 8/444اهلل زمـ ومًٝمط )جمٜمقل ضم٣مل( )ضم٤م فمٌد اهلل زمـ يزيد زمـ فمٌد 

 (.5/097اهلل زمـ يزيد زمـ همٛمْمس اهلذرم )وشمٗمف أمحد وازمـ َمٔمكم ( )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.3/475ٛمٝم٣ًمزمقري )َمؼموك يّمع احلدي٧م وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل ( )يم٣ًمن اهلل زمـ يزيد زمـ حمؿ أو حمٚمدش ايمفمٌد 

 (.01/097( )طمط 419اهلل أزمق حمٚمد ايمدومٝمٗمل )وشمٗمف اخلْمٝم٤م( )ت فمٌد اهلل زمـ يزيد زمـ حمٚمد زمـ فمٌد 

 (.3/475اهلل زمـ يزيد زمـ حمٚمد زمـ ىمٔم٤م )ٓ أفمرهمف وم٣ميمف َمٕمٙمْم٣مي( )يم٣ًمن فمٌد 

 (.5/099أزمق ضم٣مسمؿ: يمٝمس زمٗمقي ي٘مت٤م ضمديثف ( )ضم٣مسمؿ اهلل زمـ يزيد زمـ هرَمز أزمق زم٘مر )وم٣مل فمٌد 

 (.44/490اهلل زمـ يزيد زمـ ئمٗمقب ايمدَمُمٗمل )فم٣ًمىمر فمٌد 

 (.3/475اهلل زمـ يزيد فمـ ازمـ فمٚمر )يم٣ًمن فمٌد 

 (.5/611اهلل زمـ يزيد فمـ رزمٝمٔم٥م )جمٜمقل ضم٣مل ( )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.5/098 اهلل زمـ يزيد َمقلم أؽمقد) وشمٗمف أمحد وأزمق ضم٣مسمؿ وازمـ َمٔمكم ( )ضم٣مسمؿفمٌد 

 (.5/611اهلل زمـ يزيد َمقلم اظمٛمٌٔم٧م )جمٜمقل ضم٣مل( )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.5/616اهلل زمـ ي٣ًمر فمـ فمقم، هق ازمـ أيب يمٝمعم سمٗمدم )جمٜمقل ضم٣مل ( )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.5/616اهلل زمـ ي٣ًمر َمقلم َمٝمٚمقٞم٥م )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.3/472( )يم٣ًمن 05/423اهلل زمـ ئمٗمقب ايم٘مرَم٣مين) ؤمٝمػ وم٣ميمف ايمذهٌل ( )ؽمغم فمٌد 

 (.5/56( )ضم٤م 5/613اهلل زمـ ئمعم ايمٛمٜمدي )ضم٣مسمؿ ٌد فم

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمـ أهؾ ايمٖمٗمف وايمقشم٣مئؼ وايمٛمحق 382اهلل زمـ ئمقم زمـ حمٚمد اظمٔم٣مهمري أزمق حمٚمد ايمًٌتل)تفمٌد 

 (.220وايمٌالنم٥م..( )صف/
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 (.3/472( )يم٣ًمن 5/613اهلل زمـ ئمعم زمـ َمرة ايمثٗمٖمل)وم٣مل ايمٌخ٣مري: همٝمف ٞمٓمر ( )ضم٣مسمؿ فمٌد 

اهلل زمـ ئمٚمر ايم٘مالفمل ) وم٣مل ازمـ َمٔمكم همٝمف ونمغمه: ؾمٝمقخ يامَمٝم٥م شمٗم٣مت، ووم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: روى ضمديث٣ًم َمٛم٘مرًا، وهق ضمدي٧م فمٌد 

 (.5/615َمس ايمٖمرج( )ضم٣مسمؿ 

 (.4/0577اهلل زمـ ئمٝمش فمـ أيب أيقب إٞمِم٣مري )جمٜمقل ضم٣مل( )ضم٣ٌمن فمٌد 

 (.09/059 ( )ؽمغم٤948م حمٚمد اجلرصم٣مين احل٣مهمظ )خماهلل زمـ يقؽمػ أزمق فمٌد 

 (.912اهلل زمـ يقؽمػ أزمق حمٚمد اجلقيٛمل )خم٤م فمٌد 

 اهلل زمـ يقؽمػ إصٌٜم٣مين: اؽمؿ صمده: أمحد.فمٌد 

 (.01/098اهلل زمـ يقؽمػ ايمِم٣ٌمغ )طمط فمٌد 

 (.01/097اهلل زمـ يقؽمػ اظمدائٛمل )طمط فمٌد 

 (.550اهلل زمـ يقؽمػ زمـ أيب زيد إَمقي أزمق حمٚمد ايمٌٙمقؿمل فمٛمف ايمِم٣مضم٣ٌمن)فمٌد 

( )ت 319زمـ زم٣مزمقيف)زم٣م َمقيف/ وومٝمؾ: َم٣مَمقيف( أزمق حمٚمد إصٌٜم٣مين إردؽمت٣مين ايمِمقدم )تزمـ أمحد ـ يقؽمػ اهلل زمفمٌد 

( )وشمٗمف اخلْمٝم٤م ووم٣مل ايمٖم٣مرد: َمـ ىم٣ٌمر َمُم٣ميخ ٞمٝم٣ًمزمقر ووصمقه اظمحدشمكم، أدرك إؽم٣مٞمٝمد فم٣ميمٝم٥م وفم٣مش ضمتك ص٣مرت 316

ووم٣مل ايمذهٌل: اإلَم٣مم اظمحدث ايمِم٣ميما، ووم٣مل ايمًٚمٔم٣مين: ىم٣من ايمرضمٙم٥م إيمٝمف، ضمدث ٞمٝمٖم٣مً وأرزمٔمكم ؽمٛم٥م فمعم ايمِمح٥م وآؽمتٗم٣مَم٥م، 

( )ؽمغم 01/098)طمط (0/077( )إٞم٣ًمب4/088( )ؾمذرات ايمذه٤م89أضمد ايمثٗم٣مت اظم٘مثريـ..( )إحت٣مف/

07/649.) 

 ) وم٣مل ازمـ ص٣مزمر: اطمتٙمط أطمغماً -اٞمٓمر أيت ومٝمٚمـ صمده ٞم٣مَمل، أو يمٔمٙمف ايم٣ًمزمؼ -اهلل زمـ يقؽمػ زمـ زم٣ميب اظمحدث ايمُمٜمغمفمٌد 

 (.3/472وىم٣من ص٣محل٣ًم طمغمًا طم٣مؾمٔم٣ًم )يم٣ًمن 

 (.0169اهلل زمـ يقؽمػ زمـ رص٣مص اظم٠مدب إصٌٜم٣مين )ذىمر فمٌد 

 (.0149اهلل زمـ يقؽمػ زمـ ؾم٘مرة )ذىمر فمٌد 

اهلل زمـ يقؽمػ زمـ ؿمٙمح٥م زمـ فمٚمرون ايمقهراين أزمق حمٚمد )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمـ ايمثٗم٣مت يمف رواي٥م واؽمٔم٥م فمـ ؾمٝمقخ فمٌد 

 (.253أهمريٗمٝم٥م...( )صف/

 (.01/098اهلل أزمق حمٚمد ايمٌٕمدادي )طمط فمٌد اهلل زمـ يقؽمػ زمـ فمٌد 

 (.07/207اهلل اجلقيٛمل ايمْم٣مئل )ؽمغم فمٌد اهلل زمـ يقؽمػ زمـ فمٌد 
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ايمػم ايمٛمٚمري أزمق حمٚمد ايمٗمرؿمٌل )وم٣مل احلٚمٝمدي: ىم٣من َمـ أهؾ إدب ايم٣ٌمرع فمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ يقؽمػ زمـ فمٌد 

 (.201( )صف/358دم ايمٔمٙمؿ وايمذىم٣مء...( )ت وايمٌالنم٥م ايمرائٔم٥م وايمتٗمدم

 (.410اهلل زمـ يقؽمػ زمـ فمٝمُمقن اظمٔم٣مهمري ايمقؾمٗمل )نمرزم٣مء/فمٌد 

 (.01/098اهلل زمـ يقؽمػ زمـ هم٣مذ اخلتقم )طمط فمٌد 

ص٣محل٣ًم طمغمًا هم٣مواًل  الً ( )وم٣مل ازمـ َمٜمدي: ىم٣من رصم345ٌل )تاهلل زمـ يقؽمػ زمـ ٞم٣مَمل زمـ يقؽمػ ايمرهقين أزمق حمٚمد ايمٗمرؿمفمٌد 

 (.593ٙم٤م، َمتحري٣ًم همٝمام يًٚمع حمتٖمٓم٣مً زمف، ورفم٣مً دم ديٛمف... اطمتٙمط دم آطمر فمٚمره همؼمك إطمذ فمٛمف( )صف/ومديؿ ايمْم

 (.3/472اهلل زمـ يقؽمػ فمـ يمٝم٧م )يم٣ًمن فمٌد 

 (.5/615اهلل زمـ يقٞمس ايمثٗمٖمل) جمٜمقل ضم٣مل ( )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.8/454اهلل زمـ يقٞمس زمـ زم٘مغم )ضم٤م فمٌد 

 (.5/615( )ضم٣مسمؿ 8/442ى فمٛمف أزمق زرفم٥م )ضم٤م اهلل زمـ يقٞمس زمـ فمٌٝمد ايمٌٌمي، روفمٌد 

 (.5/615اهلل زمـ يقٞمس فمـ ؽمٔمٝمد )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.5/617اهلل ؽمٚمع أزم٣م رزمٝمٔم٥م )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.5/617اهلل ؽمٚمع أزم٣م هريرة )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.5/618اهلل ص٣مضم٤م ايم٘مري )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.016اهلل فمـ جم٣مهد زمـ صمػم )يمٝمس زم٣مظمٔمروف وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل()ذيؾفمٌد 

 (.5/617اهلل َم٠مذن وح٣مك )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.5/51اهلل َمنوق )ضم٤م فمٌد 

 (.5/617اهلل َمقلم جم٣مهد )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.553اهلل َمقلم حمٚمد ايمٗمرر أزمق حمٚمد إٞمديمز فمٛمف ايمِم٣مضم٣ٌمن )صف/فمٌد 

 (.5/617اهلل وايمد َمٛمغم،) وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: ٓ أُ ُٞم٘مر ضمديثف( )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.495أزمق همّمؾ ايمٌزاز اجلرصم٣مين )صمر اظم٠مَمـ زمـ إزمراهٝمؿ زمـ أيب مح٣مد فمٌد 

 (.2/25اظم٠مَمـ زمـ أيب ذافم٥م اجلالب أزمق زمالل إزدي )وشمٗمف ازمـ َمٔمكم ( )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.47/095أزمق ضم٣مسمؿ ايمٌغمويت )فم٣ًمىمر زمـ أمحد اظم٠مَمـ فمٌد 
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 (.497زمـ ضمقشمرة اجلرصم٣مين أزمق فمٚمرو ايمٔمْم٣مر )فمٛمف مج٣مفم٥م( )صمر زمـ أمحد اظم٠مَمـ فمٌد 

 (.492اهلل اجلرصم٣مين )صمر فمٌد د زمـ يزيد زمـ اظم٠مَمـ زمـ طم٣ميمفمٌد 

 (05/381(.)ؽمغم 47/092ٜمقل ضم٣مل ( )فم٣ًمىمرجم)ـ زمـ طمٙمػ زمـ ؿمٖمٝمؾ ايمتٚمٝمٚمل ايمٛمًٖملاظم٠مَمفمٌد 

زمـ ضم٣ًمن همٗم٣مل: هق زم٣مؿمؾ، ووم٣مل  مرفم٥م، وذىمر يمف ضمديث٣مً رواه فمـ هُم٣ماظم٠مَمـ زمـ ؽم٣ممل زمـ َمٝمٚمقن اظمًٚمٔمل )مل ئمرهمف أزمق زفمٌد 

 (.5/79( )يم٣ًمن2/22ديثف ( )ضم٣مسمؿايمٔمٗمٝمقم: ٓ يت٣مزمع فمعم ضم

 (.5/27اظم٠مَمـ زمـ ؽمٔمٝمد زمـ ٞم٣مصا أزمق زم٘مر ايمرازي اظم٠مدب )صدوق وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم ( )ضم٣مسمؿفمٌد 

 (.2/25( )ضم٣مسمؿ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿي )ؤمٝمػ احلدي٧م ٔمٌد اظم٠مَمـ زمـ فم٣ٌمد ايمفمٌد 

 (.494ايمٔمزيز ايمٔمْم٣مر اجلرصم٣مين )صمر فمٌد اظم٠مَمـ زمـ فمٌد 

ـ طم٣ميمد أزمق ضمًـ ايمٔمٌز ايم٘مقدم روى فمٛمف أمحد زمـ ضمٛمٌؾ) ووم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: جمٜمقل، ووم٣مل ايمٔمٗمٝمقم: اهلل زمفمٌد اظم٠مَمـ زمـ فمٌد 

 (.5/79( )يم٣ًمن5/22ضمديثف نمغم حمٖمقظ( )ضم٣مسمؿ 

 (.882اهلل زمـ هٌغمة ايمًٌئل )يقٞمسفمٌد اظم٠مَمـ زمـ فمٌد 

 (.354اظمٙمؽ أزمق ٞمٌم ايمدهًت٣مين )ٞمٝم٣ًمزمقر/فمٌد اظم٠مَمـ زمـ فمٌد 

 (.5/79( )يم٣ًمن2/27ايمٔمٛمػمي )وم٣مل إزدي: يمٝمس زمثٗم٥م ( )ضم٣مسمؿ اظم٠مَمـ زمـ فمثامن فمٌد 

 (.00/064ايمرمحـ ايمِمقدم )طمط فمٌد اظم٠مَمـ زمـ فمٖم٣من أطمق فمٌد 

 (.8/307( )ضم٤م2/22اظم٠مَمـ زمـ فمقم ايمرازي ايمزفمٖمراين أزمق فمقم ايم٘مقدم )أشمٛمقا فمٙمٝمف( )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.493اظم٠مَمـ زمـ فمٝمًك زمـ يقٞمس احل٣مهمظ اجلرصم٣مين )صمر فمٌد 

 (.5/79)يم٣ًمن (ٓ يت٣مزمع فمعم ىمثغم َمـ ضمديثف وم٣ميمف ايمٔمٗمٝمقم)٠مَمـ زمـ وم٣مؽمؿ إٞمِم٣مري، ؾمٝمٔمل اظمفمٌد 

 (.47/097اظم٠مَمـ زمـ َمتقىمؾ ايمٌغمويت )فم٣ًمىمرفمٌد 

 (.47/098اظم٠مَمـ زمـ َمٜمٙمٜمؾ ايمٗمرر )فم٣ًمىمرفمٌد 

 (.8/307اظم٠مَمـ زمـ حيٝمك زمـ أيب ىمثغم )ضم٤م فمٌد 

 (.2/25اظم٠مَمـ فمـ ازمـ فم٣ٌمس )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.0604ايمقاضمد ايمٗمُمغمي )خم٤م فمٌد اظم٣مصمد زمـ فمٌد 

 (.0655اظمٛم٣من أزمق ايمٝمن ايمٛمخُمٌل )ذىمر فمٌد اظمتٔم٣مل زمـ فمٌد 
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 (.873( )يقٞمس621اظمتٔم٣مل زمـ فمٚمران زمـ يزيد ايمٝم٣مهمٔمل اجلٝمزي أزمق يزيد )تفمٌد 

 (.7/047اظمجٝمد زمـ أيب زريؼ اهلالرم )ضم٤م فمٌد 

 .(7/047)ضم٤م (5/59( )يم٣ًمن 2/23)ضم٣مسمؿ  احل٣مرشمل )يمٝمٛمف أزمق ضم٣مسمؿ( ٌساظمجٝمد زمـ أيب فمفمٌد 

 (.0093اهلل إصٌٜم٣مين )وشمٗمف ايمٖم٣مرد ( )خم٤م فمٌد زمـ حمٚمد زمـ زمـ أمحد اظمجٝمد فمٌد 

 (.8/316اظمجٝمد زمـ أيقب ايمقاؾمحل )ضم٤م فمٌد 

 (.5/59( )يم٣ًمن 469اظمجٝمد زمـ ضمًـ زمـ ىمردوس أزمق اظمٌمي )ت فمٌد 

حمٚمد إٞمديمز )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من أدي٣ًٌم َمٗمدَم٣ًم فم٣مظم٣ًم زم٣مخلػم وإشمر وَمٔم٣مين رزمف ايمٖمٜمري أزمق فمٌد اهلل زمـ فمٌد اظمجٝمد زمـ فمٌد 

 (.843( )صف/567احلدي٧م، أطمذ ايمٛم٣مس فمٛمف( )ت

 (.0094اهلل زمـ حمٚمُم٣مذ أزمق فمقم )خم٤م فمٌد اظمجٝمد زمـ فمٌد 

 (.00/048( )جمٜمقل ضم٣مل ( )طمط 441ايمقه٣مب زمـ فمِم٣مم زمـ ضم٘مؿ أزمق فمِمٚم٥م ايمُمٝم٣ٌمين )ت فمٌد اظمجٝمد زمـ فمٌد 

 (.434( )نمرزم٣مء/628اظمجٝمد زمـ فمٖم٣من ايمٌٙمقي ايمٌغمي )فمٌد 

 (5/21فمٌد اظمجٝمد زمـ وم٣مؽمؿ زمـ ضمًـ زمـ زمٛمدار آؽمؼمازم٣مذي أزمق فمٌد ايمرضمٝمؿ احل٣مصمل ؾمٝمٔمل زيدي )يم٣ًمن 

 (.8/314اظمجٝمد زمـ ىمثغم )ضم٤م فمٌد 

 .فمٝمًك إٞمِم٣مري، هق ازمـ أيب فمٝمًك اظمجٝمد زمـ حمٚمد زمـ أيبفمٌد 

 (.5/041ايمٔمٗمٝمقم )ضم٤م اظمجٝمد زمـ وه٤م فمٌد 

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمـ أهؾ ايمٗمراءات وأشم٣مر وايمرواي٥م، 489اظمجٝمد َمقلم ايمٛم٣مس يمديـ اهلل أزمق حمٚمد ايمٗمرؿمٌل )تفمٌد 

 (.808وىم٣من طمغمًا هم٣مواًل همٜماًم و٣مزمْم٣ًم..( )صف/

 (.42/381اظمحًـ زمـ فمٚمر ايمِمٖم٣مر )جمٜمقل ضم٣مل( )فم٣ًمىمر فمٌد 

 (.07/311ايمُم٣مهر )ؽمغم زمـ أمحد اظمحًـ زمـ حمٚمد فمٌد 

 (.42/385اظمحًـ زمـ حمٚمد زمـ فمقم ايمُمٝمحل )فم٣ًمىمر فمٌد 

)وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من همٗمٝمٜم٣ًم صمٙمٝمالً دم احلٖمظ وايمٖمٜمؿ َمتٗمدَم٣ًم  -ازمـ ومقى -ايمٗمقي ايمٌْمٙمٝمقد أزمق فمٚمروفمٌد اظمٔمْمل زمـ فمٌد 

 (.861همٝمٜمام..( )صف/

 (.5/472 اظمٙمؽ أزمق ايمقوكم فمٛمف ايمثقري ونمغم )جمٜمقل ضم٣مل ( )ضم٣مسمؿفمٌد 
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 (.5/472ايم٘مريؿ )ضم٣مسمؿ فمٌد اظمٙمؽ إزرق فمـ فمٌد 

 (.5/472اظمٙمؽ احلٛمٓمقم فمـ ازمـ فمٚمر )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 .اظمٙمؽ ايمْمقيؾ، هق: ازمـ َمقؽمكفمٌد 

 (.5/472اظمٙمؽ اهلٚمداين فمـ صمٔمٖمر )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.5/435( )ضم٣مسمؿ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿاظمٙمؽ زمـ إزمراهٝمؿ ايمُمٝم٣ٌمين )جمٜمقل فمٌد 

 (.5/21( )جمٜمقل ضم٣مل ( )يم٣ًمن 389)ت  رَمل زم٣مٓفمتزال أزمق همّمؾ اظمٗمدد اهلٚمداينزمـ أمحد اظمٙمؽ زمـ إزمراهٝمؿ فمٌد 

 (.5/435اظمٙمؽ زمـ إزمراهٝمؿ زمـ صمػم أزمق َمروان اظمديٛمل )جمٜمقل ضم٣مل ( )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.5/435اظمٙمؽ زمـ إزمراهٝمؿ زمـ ضمٖمص زمـ فمٚمر زمـ ؽمٔمد زمـ أيب ووم٣مص )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.5/431( )ضم٣مسمؿ 5/21هٝمؿ زمـ وم٣مرظ ايمزهري )يم٣ًمن اظمٙمؽ زمـ إزمرافمٌد 

 (.438اظمٙمؽ زمـ أيب ايمٔمقان ٞمزل اظمٕمرب وىم٣من همٗمٝمًٜم٣م )نمرزم٣مء/فمٌد 

 (.0198اظمٙمؽ زمـ أيب زم٘مر زمـ أيب حيٝمك اظمٗمرئ )خم٤م فمٌد 

 (.7/95اظمٙمؽ زمـ أيب زم٘مر زمـ ضمٖمص زمـ فمٚمر )ضم٤م فمٌد 

 (.5/433( )ضم٣مسمؿ 5/007ايمٔمزيز )ضم٤م فمٌد اظمٙمؽ زمـ أيب زم٘مر زمـ فمٌد 

ايمٌٌمي )ؤمٖمف ازمـ َمٔمكم، ووم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: ٓ زمٟمس زمف، وذىمر ايمٔمٗمٝمقم وايم٣ًمصمل وازمـ ٔمٌد اظمٙمؽ زمـ أيب مجٔم٥م ايمٗمْم٣من أزمق َمفمٌد 

 (.5/25( )يم٣ًمن 5/435صم٣مرود دم ايمّمٔمٖم٣مء ( ) ضم٣مسمؿ 

 (.5/438اظمٙمؽ زمـ أيب ضمرة فمـ أيب ة )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.47/03)فم٣ًمىمر اظمٙمؽ زمـ أيب ذر ايمٕمٖم٣مري )روى فمٛمف مج٣مفم٥م ( فمٌد 

 (.5/450( )ضم٣مسمؿ 7/99ايمرمحـ ايمثٗمٖمل )جمٜمقل ضم٣مل ( )ضم٤م فمٌد اظمٙمؽ زمـ أيب زهغم زمـ فمٌد 

 (.0016اظمٙمؽ زمـ أيب ؽمٔمد اجلرصم٣مين )خم٤م فمٌد 

 (.965اظمٙمؽ زمـ أيب ؽمقيف )ك /فمٌد 

 (.5/453( )ضم٣مسمؿ 5/29اظمٙمؽ زمـ أيب ص٣ميما ايم٘مقدم )جمٜمقل وم٣ميمف إزدي ( )يم٣ًمن فمٌد 

 (.5/426( )ضم٣مسمؿ 7/013ـ أيب فم٣مصؿ زمـ فمروة ايمثٗمٖمل )ضم٤م اظمٙمؽ زمفمٌد 

 اظمٙمؽ زمـ أيب فمثامن حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ أزمق ؽمٔمد ايمقافمظ ايمٛمٝم٣ًمزمقري احلزىمقر ؽمٝمٟميت دم ازمـ حمٚمد.فمٌد  
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 (.0188اظمٙمؽ زمـ أيب فمِمٚم٥م ايمًجزي )خم٤م فمٌد 

 (.5/426( )ضم٣مسمؿ  وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿاظمٙمؽ زمـ أيب فمٝم٣مش اجلذاَمل )جمٜمقل فمٌد 

 (.7/010اظمٙمؽ زمـ أيب وم٣مؽمؿ )جمٜمقل ضم٣مل ( )ضم٤م  فمٌد

 (.5/425اظمٙمؽ زمـ أيب ىمثغم فمـ ؽمٔمٝمد زمـ َمًٝم٤م )وشمٗمف ازمـ َمٔمكم وأزمق ضم٣مسمؿ ( )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.5/76) يم٣ًمن  (5/470( )ضم٣مسمؿ جمٜمقل :أزمق ضم٣مسمؿ وم٣ملو ،اظمٙمؽ زمـ أيب َمروان اجلٌٝمقم )واهـ وم٣ميمف ايمذهٌلفمٌد 

 (.5/470اظمٙمؽ زمـ أيب َمٕمغمة )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 اظمٙمؽ زمـ أيب يزيد ايمِمٛمٔمت٣مين فمٌد 

 (.0199أزمق وم٣مؽمؿ ايمٛمٝم٣ًمزمقري )خم٤م زمـ أمحد اظمٙمؽ فمٌد 

 (.0179أزمق َمًٔمد ايمزاهل )خم٤م زمـ أمحد اظمٙمؽ فمٌد 

 (.371( )صمر 307اظمدري )ت  -ك فمٌد  -اجلرصم٣مين زمـ أمحد اظمٙمؽ فمٌد 

 (.0011ايمٙمٝمثل )خم٤م زمـ أمحد اظمٙمؽ فمٌد 

 (.0009زمقىمرد اإلؽمؼمازم٣مذي أزمق ٞمٔمٝمؿ )فمٛمف مج٣مفم٥م( )صمر زمـ زمـ أمحد اظمٙمؽ فمٌد 

 (.328زمـ زمقىمرد اجلرصم٣مين أزمق ٞمٔمٝمؿ )صمر زمـ أمحد اظمٙمؽ فمٌد 

 (.359زمـ ضمًكم أزمق حمٚمد ايمٖمٗمٝمف ايمِمٝمدٓين )ٞمٝم٣ًمزمقر/زمـ أمحد اظمٙمؽ فمٌد 

وازمـ واهمد  ( روى فمـ أيب َمْمرف ايمٗمٛم٣مزفمل335زمـ ؽمٔمدان ايم٘مزين أزمق َمروان إٞمديمز )تزمـ أمحد اظمٙمؽ فمٌد 

 (.774)صف/

 (.47/4زمـ فم٣مصؿ أزمق فمت٥ٌم ايمٗمرر )فم٣ًمىمر زمـ أمحد اظمٙمؽ فمٌد 

 (.01/369ايمرمحـ زمـ أيب محزة ايمزي٣مت أزمق فم٣ٌمس )وشمٗمف اخلْمٝم٤م( )طمط فمٌد زمـ زمـ أمحد اظمٙمؽ فمٌد 

أهؾ ل: ىم٣من َمـ (.)وم٣مل ازمـ زمُم٘مقا304ايمٗم٣مهر ايمٔمٌز أزمق َمرون اإلؾمٌٝمقم )تفمٌد ايمرمحـ زمـ فمٌد زمـ زمـ أمحد اظمٙمؽ فمٌد 

 (.727وايمقرع َمتٌمهم٣ًم دم ايمٔمٙمقم، روايتف واؽمٔم٥م فمـ أزمٝمف وايم٣ٌمصمل...( )صف/ ايمٖمّمؾ

 ( 0196اظمٙمؽ أزمق َمٔم٣مذم ايمٌٝمٙمٖم٣مين )خم٤م فمٌد زمـ زمـ أمحد اظمٙمؽ فمٌد 

ايمدراي٥م  ( )وم٣مل ازمـ فم٣مزمد: ايمقزير ايمٔم٣مرم ايمٗمدر، َمٔمدن494اظمٙمؽ زمـ ؾمٜمٝمد ايمٗمرؿمٌل أزمق َمروان )تفمٌد زمـ زمـ أمحد اظمٙمؽ فمٌد 

 (.759وايمرواي٥م ىم٣من أوضمد ايمٛم٣مس دم ايمتٗمدم دم فمٙمؿ اخلػم وايمت٣مريخ وايمٙمٕم٥م َمع ؽمٔم٥م روايتف يمٙمحدي٧م وأشم٣مر..( )صف/
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 (.0193زمـ حمٚمد أزمق ؽمٔمٝمد اجلردم )خم٤م زمـ أمحد اظمٙمؽ فمٌد 

 (.872( )يقٞمس414أزمق فمٗم٥ٌم ايمُمٔم٣ٌمين )تزمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ أمحد اظمٙمؽ فمٌد 

)وم٣مل اخلقٓين: ىم٣من َمـ أهؾ ايمٔمٙمؿ َمٗمدَم٣ًم  -ازمـ َِمشِّ  -اظمٙمؽ ايمٗمرر أزمق َمروان ايمٗمرؿمٌلفمٌد زمـ حمٚمد زمـ زمـ أمحد اظمٙمؽ فمٌد 

 (.771( )صف/341دم ايمٖمٜمؿ ومديؿ اخلغم وايمٖمّمؾ..، ووم٣مل ازمـ َمٜمدي: ىم٣من ٞمٌٝماًل ؾمديد احلٖمظ..( )ت

 (.01/367( )وشمٗمف اخلْمٝم٤م ( )طمط 408زمـ ٞمٌم زمـ ؽمٔمٝمد اخلٝم٣مط )ت زمـ أمحد اظمٙمؽ فمٌد 

 (.327( )صمر 310اظمٙمؽ أزمق ٞمٔمٝمؿ )ت فمٌد زمـ ٞمٔمٝمؿ زمـ زمـ أمحد اظمٙمؽ فمٌد 

 (.01/340اظمٙمؽ أزمق ٞمٔمٝمؿ ايمٗم٣م  )جمٜمقل ضم٣مل( )طمط فمٌد زمـ ٞمٔمٝمؿ زمـ زمـ أمحد اظمٙمؽ فمٌد 

 (.5/434( )ضم٣مسمؿ 7/99اظمٙمؽ زمـ أضمقص ايمٝمُم٘مري )ضم٤م فمٌد 

وم٣مل احلٚمٝمدي: فم٣ممل أدي٤م ؾم٣مفمر ىمثغم ايمُمٔمر..( ( )493)ت -ازمـ صمزيري -اظمٙمؽ زمـ إدريس إزدي أزمق َمروانفمٌد 

 (.721)صف/

 (.8/483اظمٙمؽ زمـ أزرق )ضم٤م فمٌد 

 (.47/4اظمٙمؽ زمـ إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ احلٌقم )فم٣ًمىمر فمٌد 

اظمٙمؽ ايمٙمخٚمل أزمق َمروان ايمٗمرؿمٌل وىم٣من إَم٣مم َمًجد ايمزيتقٞم٥م... فمٛمف ازمـ ؾمٛمٓمغم فمٌد اظمٙمؽ زمـ فمٌد اظمٙمؽ زمـ أؽمد زمـ فمٌد 

 (.724وايمْمٙمٚمٛم٘مل )صف/

 (.673اظمٙمؽ زمـ إؽمامفمٝمؾ اهلالرم )َمٌم فمٌد 

 (.7/95اظمٙمؽ زمـ أؾم٨م )ضم٤م فمٌد 

 (.5/434( )ضم٣مسمؿ 5/20اظمٙمؽ زمـ أصٌغ احلراين ايمٌٔمٙمٌ٘مل )وشمٗمف أزمق زرفم٥م ( )يم٣ًمن فمٌد 

 (.47/5اظمٙمؽ زمـ أىمٝمدر ص٣مضم٤م دوَم٥م اجلٛمدل )ذىمره ازمـ َمٛمدة دم ايمِمح٣مزم٥م ( )فم٣ًمىمر فمٌد 

( )وم٣مل اخلقٓين: ىم٣من َمـ أهؾ ايمٔمٙمؿ وايمقرع َمع ايمٖمٜمؿ وىم٣من 301زمق َمروان ايمٗمرؿمٌل )تاظمٙمؽ زمـ أيٚمـ إَمقي أفمٌد 

 (.722وايمقرع صٙمٝم٣ًٌم دم احلؼ..( )صف/  أهؾ ايمٖمّمؾصدووم٣ًم شمٌت٣ًم، ووم٣مل ازمـ طمزرج: ىم٣من َمـ 

 (.8/488اظمٙمؽ زمـ أيقب ايمِمددم اظمٌمي )ضم٤م فمٌد 

 (.5/20( )يم٣ًمن  اظمٙمؽ زمـ زمديؾ فمـ َم٣ميمؽ ونمغمه )َمؼموك وم٣ميمف ايمدارومْمٛملفمٌد 

 (.47/2( )فم٣ًمىمر 5/434اظمٙمؽ زمـ زمزيغ أزمق َمروان ايمتٛمٝمز )جمٜمقل ضم٣مل ( )ضم٣مسمؿ فمٌد 
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 (.5/434اظمٙمؽ زمـ زمُمغم ايمُم٣مَمل ايمٌٌمي، روى فمٛمف أزمق زرفم٥م )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.01/340( )جمٜمقل ضم٣مل ( )طمط313اهلل زمـ فمالء أزمق همرج اظمٗمرئ )ت فمٌد اظمٙمؽ زمـ زم٘مران زمـ فمٌد 

 (.485/ 8هبز زمـ ضم٘مٝمؿ ايمٗمًغمي )ضم٤م اظمٙمؽ زمـ فمٌد 

 (.47/8اظمٙمؽ زمـ صمٛم٣مدة ايمٗمرر )فم٣ًمىمر فمٌد 

 (.877اظمٙمؽ زمـ صمٛم٣مدة َمٌمي)يقٞمسفمٌد 

 (.5/435( )ضم٣مسمؿ 8/482اظمٙمؽ زمـ صمقيف زمـ فم٣مئذ ايمٛمٌمي )ضم٤م فمٌد 

 (.5/319()سمخ5/432اظمٙمؽ زمـ ضم٣مرث ايمًٜمٚمل فمـ أيب هريرة )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.5/432( )ضم٣مسمؿ 5/018رر )ضم٤م اظمٙمؽ زمـ ضم٣مرث اظمخزوَمل ايمٗمفمٌد 

 (.5/26( )يم٣ًمن 7/016اظمٙمؽ زمـ ضم٣مرث زمـ رضمٝمؾ )ضم٤م فمٌد 

 (.5/26اظمٙمؽ زمـ ضمٌٝم٤م ايمٗمرؿمٌل )يمٝمس زمثٗم٥م وم٣ميمف ازمـ ضمزم ( )يم٣ًمنفمٌد 

 اظمٙمؽ زمـ ضمٌٝم٤م فمـ َمْمرف ايمًٝم٣مري.فمٌد 

 (.5/25( )يم٣ًمن5/438( )ضم٣مسمؿ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿاظمٙمؽ زمـ ضمذيٖم٥م ؾمٝما ص٣ميما زمـ ىمٝم٣ًمن )جمٜمقل فمٌد 

 (.5/438اظمٙمؽ زمـ جم٣مؾمع ايمًٙمٚمل )ضم٣مسمؿ فمٌد اظمٙمؽ زمـ ضمرب زمـ فمٌد 

 (.5/432اظمٙمؽ زمـ ضم٣ًمن ايمٔمٛمػمي )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.435( )نمرزم٣مء/646وىم٣من زاهًدا )ت –زٞم٣من  -اظمٙمؽ زمـ ضمًـ زمـ حمٚمد زمـ زريؼ أٞمديمز فمٌد 

( )وم٣مل ايمٖم٣مرد: اظمحدث ازمـ 311حمٚمد زمـ إؽمح٣مق إزهري أزمق ٞمٔمٝمؿ اإلؽمٖمرايٝمٛمل)ت زمـ اظمٙمؽ زمـ ضمًـ زمـ حمٚمدفمٌد 

حمدث وايمثٗم٥م ازمـ شمٗم٥م... ووم٣مل ايمذهٌل: ايمُمٝمخ ايمٔم٣ممل َمًٛمد طمراؽم٣من، ووم٣مل ازمـ فمامد: ىم٣من شمٗم٥م ص٣محل٣ًم وفمٚمر هم٣مزدضمؿ فمٙمٝمف 

 (.07/70( )ؽمغم 0173( )خم٤م  9/807( )سم٣مريخ اإلؽمالم4/059( )ؾمذرات91ايمْمٙم٥ٌم( )إحت٣مف/

( )طمـط 426اظمٙمؽ زمـ ضمًـ زمـ يقؽمػ زمـ همّمؾ أزمق فمٚمرو اظمٔمدل زمـ ؽمٗمْمل )وشمٗمف اخلْمٝمـ٤م وأزمق ٞمٔمٝمـؿ ( )ت فمٌد 

 (.02/027( )ؽمغم 01/341

 (.0185اظمٙمؽ زمـ ضمًكم أزمق ضمًكم ايم٘م٣مزووين )خم٤م فمٌد 

 (.0181زمـ حمٚمد أزمق ضمًـ ايم٘مرازمٝمز )شمٗم٥م وم٣ميمف ايمٖم٣مرد ( )خم٤م زمـ أمحد اظمٙمؽ زمـ ضمًكم فمٌد 

 (.0184اظمٙمؽ زمـ ضمًكم زمـ فمقم زمـ زمٛمدار أزمق ضمًـ ايمِمغمدم )خم٤م فمٌد 
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 (.5/25)يم٣ًمن  (زمخػم زم٣مؿمؾ همٜمق آهمتف وم٣ميمف ايمذهٌل)اظمٙمؽ زمـ ضمًكم فمـ ضمًـ زمـ فمرهم٥م فمٌد 

 (.5/438اظمٙمؽ زمـ ضم٘مؿ ايمرَمقم )جمٜمقل ضم٣مل ( )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.5/22اظمٙمؽ زمـ ضم٘مؿ فمـ َم٣ميمؽ )ؤمٖمف ايمدارومْمٛمل ( )يم٣ًمن فمٌد 

 (.01/498ي )جمٜمق ضم٣ميمف ( )طمط ٔمٌد ٙمؽ زمـ ضم٘مٝمؿ ايماظمفمٌد 

 (.47/00اظمٙمؽ زمـ محدان زمـ حمٚمد اظمٗمرئ )فم٣ًمىمر فمٌد 

 (.47/00اظمٙمؽ )جمٜمقل ضم٣مل ( )فم٣ًمىمر فمٌد اظمٙمؽ زمـ محٝمد زمـ فمٌد 

 (.399ايمٗم٣مهر زمـ إزمراهٝمؿ زمـ ضمٝم٣من: )فمٙمامء فمٌد اظمٙمؽ زمـ ضمٝم٣من زمـ فمٌد 

 (.5/437اظم٘مل )ضم٣مسمؿ اهلل زمـ فمٚمر فمٌد اظمٙمؽ زمـ ضمٝم٣من فمٛمف فمٌد 

 (.0/358اظمٙمؽ زمـ طم٣ميمد فمٛمف َمٔمتٚمر )دفم٣مء فمٌد 

 (.47/04زمـ هن٣مر )فم٣ًمىمر  -أو طم٣ٌمب –اظمٙمؽ زمـ طم٣ٌمر فمٌد 

 (.5/438اظمٙمؽ زمـ طمُمؽ صٛمٔم٣مين يامين )همٝمف ؤمػ وم٣ميمف هُم٣مم زمـ يقؽمػ ( )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.8/489( )ضم٤م 5/439اظمٙمؽ زمـ طمِم٣مف فمـ طمِمٝمػ )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.5/439ايمِمٛمٔم٣مين) ؤمٖمف هُم٣من زمـ يقؽمػ ( )ضم٣مسمؿ اظمٙمؽ زمـ طمٙم٨م فمٌد 

 (.5/22اظمٙمؽ زمـ طمٝم٣مر فمـ حمٚمد زمـ ديٛم٣مر )ـمٙمامت واظمتـ ىمذزمف زمكم وم٣ميمف ايمذهٌل ( )يم٣ًمن فمٌد 

 (.47/03اظمٙمؽ زمـ دهل٣مث ايمٔمٌز )فم٣ًمىمر فمٌد 

 (.7/016اظمٙمؽ زمـ راؾمد ايمتٕمٙمٌل )ضم٤م فمٌد 

 (.5/060اظمٙمؽ زمـ راهمع )ضم٤م فمٌد 

 (.7/013)ضم٤م اظمٙمؽ زمـ رزيـ فمٌد 

 (.47/02اظمٙمؽ زمـ رهم٣مفم٥م زمـ طم٣ميمد ايمٖمٜمٚمل )فم٣ًمىمر فمٌد 

 (.327اظمٙمؽ زمـ رىمكم إمخٝمٚمل: )فمٙمامء فمٌد 

 (.5/451اظمٙمؽ زمـ زرارة إٞمِم٣مري )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.5/450( )ضم٣مسمؿ  وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿاظمٙمؽ زمـ زىمري٣م إٞمِم٣مري )جمٜمقل فمٌد 

 (.5/27زمـ ضم٣ٌمن: َمًتٗمٝمؿ احلدي٧م، وؤمٖمف إزدي ( )يم٣ًمنايمرمحـ ايمٛمِمٝمٌل )وم٣مل افمٌد اظمٙمؽ زمـ زي٣مد أزمق فمٌد 
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 (.774فمٌد اظمٙمؽ زمـ زي٣مد ايمِمٝمٛمل )نمغم شمٗم٥م وم٣ميمف احل٣مهمظ( )حتٖم٥م/

اظمٙمؽ زمـ زي٣مدة اهلل زمـ فمقم زمـ ضمًكم ايمتٚمٝمٚمل شمؿ احلامين ايمٗمرؿمٌل أزمق َمروان )وم٣مل ايمٕم٣ًمين: ىم٣مٞم٦م يمف فمٛم٣مي٥م سم٣مَم٥م دم سمٗمٝمٝمد فمٌد 

فمٙمؿ إدب وايمُمٔمر، ووم٣مل احلٚمٝمدي: هق َمـ أهؾ زمٝم٦م صماليم٥م َمـ أهؾ احلدي٧م وإدب  احلدي٧م وايمٔمٙمؿ وزمرع دم ذيمؽ َمع

 (.776( )صف/352إَم٣مم دم ايمٙمٕم٥م..( )ت

 (.5/27ايمػم ( )يم٣ًمن فمٌد ، واهتٚمف ازمـ حل٣مهمظاظمٙمؽ زمـ زيد ايمْم٣مئل )ٓ أفمرهمف وم٣ميمف افمٌد 

 (.01/361اظمٙمؽ زمـ زيد طمط فمٌد 

 (.5/456اهلل إؾم٨م )ضم٣مسمؿ فمٌد  اظمٙمؽ زمـ ؽم٣مري٥م ايم٘مٔمٌل فمٛمف زم٘مغم زمـفمٌد 

( ) إَم٣مم ايمٙمٕم٥م زم٣مٕٞمديمس نمغم َمداهمع. 389اهلل زمـ حمٚمد ايمٗمرؿمٌل أزمق َمروان إَمقي َمقٓهؿ )تفمٌد اظمٙمؽ زمـ هاج زمـ فمٌد 

وم٣ميمف ازمـ زمُم٘مقال، ووم٣مل أزمق فمقم ايمٕم٣ًمين: هق أىمثر َمـ يمٗمٝمتف فمٙماًم زميوب أداب وَمٔم٣مين ايمٗمرآن واحلدي٧م وىم٣مٞم٦م ايمرضمٙم٥م دم 

ف إيمٝمف...، وأشمٛمك فمٙمٝمف ازمـ َمٕمٝم٧م ووم٣مل: ىم٣من واؽمع اظمٔمرهم٥م ضم٣مهمؾ ايمرواي٥م زمحر فمٙمؿ أضمٖمظ ايمٛم٣مس يمٙم٣ًمن ايمٔمرب.. فمٛمده وومت

 (.773يًٗمط ضمٖمظ احلٖم٣مظ ودوٞمف ي٘مقن فمٙمؿ ايمٔمٙمامء...( )صف/

 (.5/454اظمٙمؽ زمـ ؽمٔمد فمـ رصمؾ )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.5/456اظمٙمؽ زمـ ؽمٔمٝمد ايمٗمرر )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.47/09ايمثٗمٖمل )فم٣ًمىمر  -أو ي٣ًمر –اظمٙمؽ زمـ ؽمٖمٝم٣من فمٌد 

 (.7/013اظمٙمؽ زمـ ؽمٙمٝمؿ )ضم٤م فمٌد 

( )وم٣مل احلٚمٝمدي: ىم٣من ؾمٝمخ٣ًم ص٣محل٣ًم، ووم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: 331اظمٙمؽ زمـ ؽمٙمٝمامن اخلقٓين أزمق َمروان إٞمديمز )تفمٌد 

 (.770حمدث..( )صف/

 (.8/491)ضم٤م ( 5/28اظمٙمؽ زمـ ؽمٙمٝمامن ايمٗمروم٣ًمين )َمًتٗمٝمؿ احلدي٧م وم٣ميمف ازمـ ضم٣ٌمن ( )يم٣ًمن فمٌد 

 (.432ايمرمحـ )نمرزم٣مء/فمٌد اظمٙمؽ زمـ ؽمٙمٝمامن ايم٘مٛمدري أزمق فمٌد 

ايمٗمرؿمٌل )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمـ أهؾ ايمْمٜم٣مرة  -ازمـ َُم٘مقي -ايمٔمزيز إَمقيفمٌد اظمٙمؽ زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ فمٚمر زمـ فمٌد 

 (.729( )صف/365وايمٔمٖم٣مف ذا ضمظ ص٣ميما َمـ فمٙمؿ ايمٖمٗمف..( )ت 

 (.5/456( )ضم٣مسمؿ 7/014ازمـ َمًٔمقر )ضم٤م اظمٙمؽ زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ ي٣ًمر فمـ فمٌد 

 (.5/454اظمٙمؽ زمـ ؽمٚمل فمـ أزمٝمف )ضم٣مسمؿ فمٌد 
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 (.5/454اظمٙمؽ زمـ ؽمقيد ؽمٚمع ازمـ ؽمغميـ )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.47/61اظمٙمؽ زمـ ؾمٌٝم٤م ايمٕم٣ًمين )فم٣ًمىمر فمٌد 

 (.5/454اظمٙمؽ زمـ ؾمداد إزدي احلديدي )جمٜمقل ضم٣مل ( )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.5/454( )ضم٣مسمؿ  وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿاظمٙمؽ زمـ ؾمٔمُم٣مع أزمق خمٙمد )جمٜمقل فمٌد 

 (.47/60( )فم٣ًمىمر 9/660)جمٜمقل ضم٣مل ( )ؽمغم  ايمٔم٣ٌمداظمٙمؽ زمـ ص٣ميما فمٌد 

( وىم٣من ضمًـ ايمتٌمف دم ايمٙمٕم٥م ويمف ىمت٣مب ضمًـ دم 311اظمٙمؽ زمـ ؿمريػ ايمٗمرؿمٌل أزمق َمروان إٞمديمز )ت ٞمحقفمٌد 

 (.726إهمٔم٣مل..)صف/

 (.5/002اظمٙمؽ زمـ فم٣ٌمد زمـ صمٔمٖمر )ضم٤م فمٌد 

 (.437( وىم٣من همٗمٝمًٜم٣م )نمرزم٣مء/441ٙمؽ زمـ فم٣ٌمس زمـ حمٚمد زمـ ؽمٔمد ايمًٔمدي )تاظمفمٌد 

 (.0/359()دفم٣مء0098)ذىمر / (ايمذهٌل أن ايمٖمالس ىمذزمف ذىمر)ايمرمحـ زمـ أصٌٜم٣مين فمٌد اظمٙمؽ زمـ فمٌد 

 (.5/455ايمرمحـ زمـ طم٣ميمد زمـ أؽمٝمد )ضم٣مسمؿ فمٌد اظمٙمؽ زمـ فمٌد 

 (.0177ايمرمحـ زمـ ؽم٣مٓر )خم٤م فمٌد اظمٙمؽ زمـ فمٌد 

 (.0172ايمرمحـ زمـ حمٚمد زمـ فم٣ٌمس أزمق ؽمٜمؾ ايممموؿمل )شمٗم٥م وم٣ميمف ايمٖم٣مرد ( )خم٤م فمٌد اظمٙمؽ زمـ فمٌد 

 (.5/455( )ضم٣مسمؿ 7/012ايمرمحـ زمـ يقؽمػ فمٛمف زم٘مغم إؾم٨م، )ضم٤م فمٌد اظمٙمؽ زمـ فمٌد 

 (.5/29ايمرمحـ فمـ إوزافمل )ينق احلدي٧م وم٣ميمف ازمـ ضم٣ٌمن ( )يم٣ًمن فمٌد اظمٙمؽ زمـ فمٌد 

 (.5/29ايمرمحـ فمٛمف ازمـ صمري٨م )يم٣ًمنفمٌد اظمٙمؽ زمـ فمٌد 

 (.0010ايمِمٚمد )خم٤م فمٌد ايمرزاق زمـ فمٌد اظمٙمؽ زمـ فمٌد 

 (.7/012ايمٔمزيز زمـ أيب همروة اظمدين )ضم٤م فمٌد اظمٙمؽ زمـ فمٌد 

)وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمـ أهؾ احلٖمظ  -ازمـ زم٣مصمل -ايمٙمخٚمل أزمق َمروانزمـ أمحد اظمٙمؽ فمٌد ايمٔمزيز زمـ فمٌد اظمٙمؽ زمـ فمٌد 

 (.772( )صف/546ايمدراي٥م أنمٙم٤م فمٙمٝمف َمـ ايمرواي٥م...( )ت يمٙمٚم٣ًمئؾ وىم٣مٞم٦م

 (.775فمٌد اظمٙمؽ زمـ فمٌد ايمٔمزيز فمـ فمٌد اهلل زمـ أيب زم٘مرة وفمٛمف إؽمح٣مق زمـ حمٚمد )وم٣مل احل٣مهمظ: ٓ أدري َمـ هق( )حتٖم٥م/

اىمرًا ( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من ضم٣مهمٓم٣ًم يمٙمرأي ذ563ايمٔمزيز يـ همغمة زمـ وه٤م اظمرد أزمق َمروان )تفمٌد اظمٙمؽ زمـ فمٌد 

 (.775يمٙمٚم٣ًمئؾ..( )صف/
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 (.01/344( )طمط439ايمٗم٣مهر زمـ أؽمد زمـ َمًٙمؿ أزمق وم٣مؽمؿ )صدوق وم٣ميمف احلْمٝم٤م ( )ت فمٌد اظمٙمؽ زمـ فمٌد 

 (.47/42ايم٘مريؿ أزمق إوٌغ ايمْمػماين )فم٣ًمىمر فمٌد اظمٙمؽ زمـ فمٌد 

 (.329اهلل ايمدهًت٣مين ايم٣ٌمزم٣مين )جمٜمقل ضم٣مل( )صمر فمٌد اظمٙمؽ زمـ فمٌد 

 (.5/455( )ضم٣مسمؿ  وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ايمٔم٣مئذي )يمٝمس زم٣ميمٗمقي اهللفمٌد اظمٙمؽ زمـ فمٌد 

 (.5/455( )ضم٣مسمؿ  وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿاهلل ايمٙمخٚمل زمٌمي) ؾمٝمخ فمٌد اظمٙمؽ زمـ فمٌد 

 (.5/453( )ضم٣مسمؿ 5/002اهلل زمـ أيب ؽمٖمٝم٣من ايمثٗمٖمل )ضم٤م فمٌد اظمٙمؽ زمـ فمٌد 

 (.5/455( )ضم٣مسمؿ 7/016اهلل زمـ أيب همروة اظمديٛمل ايمروَمل )ضم٤م فمٌد اظمٙمؽ زمـ فمٌد 

 (.5/453( )ضم٣مسمؿ 7/015اهلل زمـ أؽمٝمد )ضم٤م فمٌد اظمٙمؽ زمـ فمٌد 

 (.5/453( )ضم٣مسمؿ 7/014اهلل زمـ صم٣مزمر )ضم٤م فمٌد اظمٙمؽ زمـ فمٌد 

 (.0189أزمق ؽمٜمؾ ايمدؾمتل )َمٜم٤م زمـ أمحد اهلل زمـ حمٚمد فمٌد اظمٙمؽ زمـ فمٌد 

 (.07/220اهلل زمـ حمٚمقد أزمق ضمًـ اظمٌمي) جمٜمقل ضم٣مل ( )ؽمغمفمٌد اظمٙمؽ زمـ فمٌد 

 (0191اهلل زمـ يقؽمػ أزمق اظمٔم٣مرم اجلقيٛمل ) خم٤م فمٌد اظمٙمؽ زمـ ٌد فم

 (.5/459اظمٙمؽ زمـ أيب ذئ٤م )صمّٜمٙمف ايمٌزار وازمـ فمدي ( )ضم٣مسمؿ فمٌد  زمـ اظمٙمؽفمٌد 

 (.8/482اظمٙمؽ زمـ ؾمػمَم٥م ايم٘مقدم )ضم٤م فمٌد اظمٙمؽ زمـ فمٌد 

 (.02/464( )ؽمغم 472ايمقاضمد ايمًٚمرومٛمدي )ضم٣مهمظ َمتٗمـ وم٣ميمف ايمذهٌل ( )تفمٌد اظمٙمؽ زمـ فمٌد 

 (.8/488ضم٘مؿ )ضم٤م فمٌد اظمٙمؽ زمـ فمٌد 

 (.5/71رزمف ايمْم٣مئل ) َمٛم٘مر احلدي٧م وم٣ميمف ايمذهٌل ( )يم٣ًمن فمٌد اظمٙمؽ زمـ فمٌد 

 (.5/459رزمف زمـ زيتقن أزمق ضم٣مرض )ضم٣مسمؿ فمٌد اظمٙمؽ زمـ فمٌد 

 (.7/99)ضم٤م  -هق إول –رزمف زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ زيتقن فمٌد اظمٙمؽ زمـ فمٌد 

 (.0190ص٣مفمد أزمق همتا )حم٤م اظمٙمؽ زمـ فمٌٝمد اهلل زمـ فمٌد 

 (.8/478اظمٙمؽ زمـ فمٌٝمد اهلل زمـ َمنح )ضم٤م فمٌد 

 (.653اظمٙمؽ زمـ فمٌٝمد اهلل زمـ َمً٘مكم )َمٌم فمٌد 

 (.7/015اظمٙمؽ زمـ فمٌٝمد زمـ ؽمٔمٝمد زمـ يرزمقع اظمخزوَمل )ضم٤م فمٌد 
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 (.5/658اظمٙمؽ زمـ فمٌٝمد فمـ محران )جمٜمقل وم٣ميمف ازمـ َمديٛمل ( )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.5/459امفمٝمؾ زمـ أَمٝم٥م )ضم٣مسمؿ اظمٙمؽ زمـ فمٌٝمد فمٛمف إؽمفمٌد 

 (5/426() ضم٣مسمؿ 8/485اظمٙمؽ زمـ فمت٥ٌم ايم٣ٌمهقم ) ضم٤م فمٌد 

 (.5/421( )ضم٣مسمؿ 8/487اظمٙمؽ زمـ فمثامن ايمثٗمٖمل )ضم٤م فمٌد 

 (.8/485)ضم٤م  فمٌد اظمٙمؽ زمـ فمثامن ايمٔمٛمٗمزي 

 (.5/420اظمٙمؽ زمـ فمْم٣مء ايمٌ٘م٣مئل ايمٔم٣مَمري )شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم وازمـ ٞمٚمغم ( )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.7/017ٙمؽ زمـ فمْم٣مء اظم٘مل )ضم٤م اظمفمٌد 

 (.5/70اظمٙمؽ زمـ فمْمٝم٥م فمـ ايمزهري )ؤمٖمف إزدي ( )يم٣ًمن فمٌد 

 (.881اظمٙمؽ زمـ فمٖمغم فمٛمف ايمرفمٝمٛمل )يقٞمسفمٌد 

 (.985اظمٙمؽ زمـ فمٗم٣مب، اظمقصقم )ومط فمٌد 

 (.0197اظمٙمؽ زمـ فمقم أزمق فمٚمر ايم٘م٣مزروين )خم٤م فمٌد 

 (.322)فمٙمامء  ايمرمحـ زمـ ؽمٜمؾ:فمٌد زمـ زمـ أمحد اظمٙمؽ زمـ فمقم فمٌد 

 (.456اظمٙمؽ زمـ فمقم زمـ ؽم٣مزمقر اظمٗمرئ )َمٌم فمٌد 

 (.0187اظمٙمؽ زمـ فمقم زمـ حمٚمد زمـ َمقؽمك أزمق وم٣مؽمؿ )خم٤م فمٌد 

 .-اؽمؿ صمده: طمٙمػ–اظمٙمؽ زمـ فمٚمر ايمرزاز فمٌد 

 (.880( )يقٞمس075اظمٙمؽ زمـ فمٚمر زمـ صم٣مزمر ايمرفمٝمٛمل )تفمٌد 

( )وم٣مل اخلْمٝم٤م: مل ي٘مـ دم احلدي٧م زمذاك رأي٦م يمف أصقًٓ 338اظمٙمؽ زمـ فمٚمر زمـ طمٙمػ زمـ ؽمٙمٝمامن أزمق همتا ايمرزاز )ت فمٌد 

 (.5/70( )يم٣ًمن 01/344حم٘مٚم٥م وؽمامفم٣مسمف همٝمٜم٣م َمٙمحٗم٥م، ووم٣مل ايمذهٌل: َمتٜمؿ زمتزوير ايمًامع ( )طمط 

 (.47/48ايمٔمزيز زمـ َمروان إَمقي )فم٣ًمىمر فمٌد اظمٙمؽ زمـ فمٚمر زمـ فمٌد 

 (.5/459اظمٙمؽ زمـ فمٚمرو زمـ ضمقيرث سم٣مزمٔمل )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.47/54ٙمؽ زمـ فمٚمغم ايمٙمخٚمل )فم٣ًمىمر اظمفمٌد 

 (.5/420( )ضم٣مسمؿ 01/364اظمٙمؽ زمـ فمٚمغم ايمٛمِمٝمٌل )جمٜمقل ضم٣مل ( )طمط فمٌد 

 (.5/70اظمٙمؽ زمـ فمٝمًك ايمٔم٘مػمي أطم٣ٌمري )فم٣مَم٥م َم٣م يرويف نمرائ٤م وَمٛم٣مىمغم وم٣ميمف ازمـ ٞمج٣مر( )يم٣ًمنفمٌد 
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ًٓ فمٛمد ايمٗمّم٣مفمٌد اظمٙمؽ زمـ فمٝمًك زمـ فمٌد   (.886ة وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( )يقٞمساظمٙمؽ زمـ أيب اجلقيري٥م )ىم٣من َمٗمٌق

 (.723اظمٙمؽ زمـ ٞمقح ايمٗمرؿمٌل أزمق َمروان )صف/فمٌد اظمٙمؽ زمـ فمٝمًك زمـ فمٌد 

 (.5/426( )ضم٣مسمؿ 7/017اظمٙمؽ زمـ هم٣مرع فمـ زمالل )ضم٤م فمٌد 

 (.355اظمٙمؽ زمـ همٟمهم٣مء)مل ي٘مـ ص٣مضم٤م ضمدي٧م وم٣ميمف احليَمل(:)فمٙمامء فمٌد 

 (.439( )نمرزم٣مء/418اظمٙمؽ زمـ همٜمد إٞمديمز )تفمٌد 

 (.5/424)ضم٣مسمؿ  -سمٗمري٤م –اظمٙمؽ زمـ ومرير ايمٌٌمي، هق: ازمـ ومري٤م إصٚمٔمل د فمٌ

 (.451اظمٙمؽ زمـ ومْمـ ايمٖمٜمري ايمٛمحقي )نمرزم٣مء/فمٌد اظمٙمؽ زمـ ومْمـ زمـ فمٌد 

 (.450اظمٙمؽ زمـ ومْمـ زمـ فمِمٚم٥م زمـ أٞمٝمس ايمٖمٜمري إَمغم)نمرزم٣مء/فمٌد 

 (.7/017اظمٙمؽ زمـ ومٝمس زمـ فم٣ٌمزم٥م )ضم٤م فمٌد 

 (.5/009ايم٣ًمظمل إٞمِم٣مري )ضم٤م اظمٙمؽ زمـ ىمٔم٤م زمـ فمجرة فمٌد 

 (.5/471( )ضم٣مسمؿ 5/060اظمٙمؽ زمـ جم٣مؾمع زمـ َمًٔمقد ايمًٙمٚمل )ضم٤م فمٌد 

 (.5/429اظمٙمؽ زمـ حمٚمد إٞمِم٣مري )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.5/429( )ضم٣مسمؿ  وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿاظمٙمؽ زمـ حمٚمد ايمِمٛمٔم٣مين )ي٘مت٤م ضمديثف فمٌد 

 (.5/629اظمٙمؽ زمـ حمٚمد ايمٔمجقم )ٓ أفمرهمف وم٣ميمف أزمق زرفم٥م ( )ضم٣مسمؿ فمٌد 

اظمٙمؽ زمـ حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ ايمٛمٝم٣ًمزمقري أزمق ؽمٔمد ايمقافمظ ايمزاهد اخلرىمقر )وم٣مل اخلْمٝم٤م: ىم٣من شمٗم٥م ص٣محل٣ًم ورفم٣مً زاهدًا، فمٌد 

ووم٣مل ايمٖم٣مرد: أضمد أهمراد طمراؽم٣من فمٙماًم وزهدًا، فمٗمد يمف جمٙمس اإلَمالء زمٛمٝم٣ًمزمقري همٟمَمعم ؽمٛمكم..، ووم٣مل ايمذهٌل: اإلَم٣مم 

)خم٤م  (90( )إحت٣مف/4/083( )ؾمذرات47/91( )فم٣ًمىمر07/652( )ؽمغم01/346ايمٗمدوة ؾمٝمخ اإلؽمالم..( )طمط

0175.) 

 (.5/429( )ضم٣مسمؿ 01/318( )طمط 7/011اظمٙمؽ زمـ حمٚمد زمـ أيب زم٘مغم احلزاَمل )جمٜمقل ضم٣مل ( )ضم٤م فمٌد 

 (.0183زمـ يقؽمػ أزمق ؽمٔمد )خم٤م زمـ أمحد اظمٙمؽ زمـ حمٚمد فمٌد 

 (.07/652( )ؽمغم341ايمثٔم٣ميمٌل، أدي٤م َمُمٜمقر )ت اظمٙمؽ زمـ حمٚمد زمـ إؽمامفمٝمؾ ايمٛمٝم٣ًمزمقري فمٌد 

 (.0194اظمٙمؽ زمـ حمٚمد زمـ ضم٣مىمؿ ايمٕم٣مزي )خم٤م فمٌد 

 (.0182اظمٙمؽ زمـ حمٚمد زمـ ؾم٣مذان زمـ ضمًـ إٞمِم٣مري )وشمٗمف ايمٖم٣مرد ( )خم٤م فمٌد 
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 (.453( )نمرزم٣مء/441اظمٙمؽ زمـ حمٚمد زمـ فم٣مص ايمًٔمدي أٞمديمز َمـ أهؾ ايمٔمٙمؿ )تفمٌد 

 (.01/363زمٙمخل إصؾ زمٕمدادي )ٓ زمٟمس زمف وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل ( )طمط  –ضمٌؼم  –ايمرمحـ فمٌد اظمٙمؽ زمـ حمٚمد زمـ فمٌد 

( )وم٣مل 341اهلل زمـ زمممان أزمق وم٣مؽمؿ إَمقي َمقٓهؿ ايمٗمرر ايمٗمٛمدي ايمٌٕمدادي احل٣مهمظ )تفمٌد اظمٙمؽ زمـ حمٚمد زمـ فمٌد 

 (.07/351)ؽمغم (01/346( )طمط 341( )ت552( )إحت٣مف/ص07/414اخلْمٝم٤م: ىم٣من صدووم٣ًم شمٌت٣مً ص٣محل٣ًم ( )ؽمغم

 (07/664اهلل زمـ َمٜمدي ايمٖم٣مرد ) صدوق وم٣ميمف ايمذهٌل ( )ؽمغم فمٌد اظمٙمؽ زمـ حمٚمد زمـ فمٌد 

 (.01/363)طمط  -ؿمرطم٣من–اهلل زمـ يرنم٣من فمٌد اظمٙمؽ زمـ حمٚمد زمـ فمٌد 

 (.47/92اظمٙمؽ زمـ أصٌغ ايمٗمرر )فم٣ًمىمر فمٌد اظمٙمؽ زمـ حمٚمد زمـ فمٌد 

( ) وم٣مل ايمًٜمٚمل : ىم٣من أضمد أئٚم٥م اظمًٙمٚمكم وَمـ 464ق ٞمٔمٝمؿ اجلرصم٣مين )تأزم زمـ زيد ]يزيد[ اظمٙمؽ زمـ حمٚمد زمـ فمديفمٌد 

احلٖم٣مظ يمممائع ايمديـ َمع صدق وسمقرع ووٌط وسمٝمٗمظ ... ووم٣مل: ىم٣من َمٗمدَم٣ًم دم ايمٖمٗمف واحلدي٧م، وىم٣مٞم٦م ايمرضمٙم٥م إيمٝمف دم أي٣مَمف، 

ظمقومقهم٣مت واظمراؽمٝمؾ ىمام ٞمحٖمظ ووم٣مل أزمق فمقم احل٣مهمظ: ىم٣من أضمد إئٚم٥م َم٣م رأي٦م زمخراؽم٣من زمٔمد ازمـ طمزيٚم٥م َمثٙمف ىم٣من حيٖمظ ا

( 446اظم٣ًمٞمٝمد، ووشمٗمف احل٣مىمؿ، ووم٣مل ايمذهٌل: اإلَم٣مم احل٣مهمظ ايم٘مٌغم ايمثٗم٥م( )ت

)صمر  (322)صمر  (260( )إرؾم٣مد/01/368()طمط 4/0587()ضم٣ٌمن0/320()دفم٣مء03/350()ؽمغم03/530)ؽمغم

0008.) 

 (.01/341اظمٙمؽ زمـ حمٚمد زمـ فمقم ايمناج )طمط فمٌد 

 (.01/343( )طمط338حمٚمد زمـ ؽمٙمامن أزمق حمٚمد ايمٔمْم٣مر )صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ( )تاظمٙمؽ زمـ حمٚمد زمـ فمٌد 

اظمٙمؽ زمـ حمٚمد زمـ ٞمٌم زمـ صٖمقان ايمُم٣مَمل احلٚميض أزمق ويمٝمد )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣مٞم٦م يمف رواي٥م واؽمٔم٥م وُأطمذ فمٛمف وىم٣من فمٌد 

 (.779هم٣مواًل ضم٣مهمٓم٣ًم..( )صف/ 

 (.5/76ومْمٛمل( )يم٣ًمناظمٙمؽ زمـ حمٚمد زمـ هُم٣مم زمـ فمروة )ؤمٝمػ وم٣ميمف ايمدارفمٌد 

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمـ أهؾ احلٖمظ وايمزهد 301اظمٙمؽ زمـ حمٚمد زمـ وشمٝمؼ ايمْمٙمٝمْمقم أزمق َمروان إٞمديمز )ت فمٌد 

 (.725وايمقرع( )صف/

 (.0192اظمٙمؽ زمـ حمٚمد زمـ حيٝمك زمـ حيٝمك أزمق ص٣ميما ايم٘م٣مسم٤م )خم٤م فمٌد 

 (.01/343ضم٣مل ( )طمط اظمٙمؽ زمـ حمٚمد زمـ يقؽمػ أزمق َمٛمِمقر ايمُمٝمخ إصمؾ) جمٜمقل فمٌد 

 (.47/014اظمٙمؽ زمـ حمٚمد زمـ يقٞمس أزمق فمٗمٝمؾ ايمًٚمرومٛمدي )جمٜمقل ضم٣مل ( )فم٣ًمىمر فمٌد 
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 (.47/018( )فم٣ًمىمر419اظمٙمؽ زمـ حمٚمقد زمـ إزمراهٝمؿ أزمق ويمٝمد ايمٗمرر )روى فمٛمف مجع ( )ت فمٌد 

 (.5/471اظمٙمؽ زمـ َمدرك ايم٘مالفمل احلٚميص )ضم٣مسمؿ فمٌد 

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣مٞم٦م يمف فمٛم٣مي٥م زم٣محلدي٧م وىمتٌف 318ٝمد ايمٗمرؿمٌل أزمق ضمًـ )تزمـ ؾمٜمزمـ أمحد اظمٙمؽ زمـ َمروان فمٌد 

 (.720ضمّدث وؽُمٚمع َمٛمف..( )صف/

 (.01/488اظمٙمؽ زمـ َمروان زمـ ضم٘مؿ زمـ أيب ايمٔم٣مص إَمقي )طمط فمٌد 

 (.884اظمٙمؽ زمـ َمروان زمـ َمقؽمك زمـ ٞمِمغم ايمٙمخٚمل َمقٓهؿ )يقٞمسفمٌد 

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من ممـ مجع اهلل يمف 556ل أزمق َمروان ايمٗمرؿمٌل )تاظمٙمؽ زمـ َمنة زمـ همرج زمـ طمٙمػ ايمٝمحِمٌفمٌد 

 احلدي٧م وايمٖمٗمف َمع إدب ايم٣ٌمرع وايمٖمّمؾ وايمديـ وايمقرع أطمذ ايمٛم٣مس فمٛمف وىم٣من أهالً يمذيمؽ يمٔمٙمق ذىمره ورهمٔم٥م ومدره..(.

 (.5/470ايمرمحـ اظمٗمري )صدوق شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ أيب ضم٣مسمؿ ( )ضم٣مسمؿ فمٌد اظمٙمؽ زمـ َمًٔمقد أيب فمٌد 

 (.0097اظمٙمؽ زمـ َمًٔمقد زمـ طم٣ميمد زمـ َم٣مه٣من اظمٗمرئ ىمٟمٞمف ايمذي زمٔمده )ذىمره ٌد فم

( )وىم٣من ضم٣مهمٓم٣مً 544أزمق َمروان )ت -وايمد اظم٠ميمػ ازمـ زمُم٘مقال -اظمٙمؽ زمـ َمًٔمقد زمـ َمقؽمك زمـ زمُم٘مقال إٞمِم٣مريفمٌد 

 (.777يمٙمٖمٗمف فم٣مرهم٣ًم زم٣ميممموط وفمٙمٙمٜم٣م َمٗمدَم٣ًم دم َمٔمرهمتٜم٣م وإسمٗم٣مهن٣م...( )صف/

 (.5/061َمًٙمؿ زمـ يٛم٣مق )ضم٤م اظمٙمؽ زمـ فمٌد 

اظمٙمؽ زمـ َمًٙمٚم٥م ايمٌٌمي )َمٛم٘مر احلدي٧م يمٝمس زم٣ميمٗمقي وم٣ميمف أزمق زرفم٥م، ووم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: يمٝمس زمٗمقي َمّمْمرب احلدي٧م، فمٌد 

(  ، ووم٣مل احل٣مهمظ: ؤمٝمػووم٣مل ازمـ يقٞمس: َمٛم٘مر احلدي٧م، ووم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن: يروي اظمٛم٣مىمغم ايم٘مثغمة فمـ أهؾ اظمديٛم٥م

 .(772)حتٖم٥م/ (5/470( )ضم٣مسمؿ 5/76)يم٣ًمن

 اظمٙمؽ زمـ َمًٙمٚم٥م زمـ يزيد ايمٙمقيب اظمٌمي: هق ايمٌٌمي.فمٌد 

 .-سمٗمدم –اظمٙمؽ فمٌد اظمٙمؽ زمـ َمِمٔم٤م، هق ازمـ فمٌد 

 (.5/76اظمٙمؽ زمـ َمٔم٣مذ ايمٛمِمٝمٌل )ٓ أفمرهمف وم٣ميمف ايمذهٌل ( )يم٣ًمن فمٌد 

 (.5/428اظمٙمؽ زمـ َمٔمـ ايمٛمٜمُمقم )شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم ( )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.47/076)فم٣ًمىمر  فمٌد اظمٙمؽ إَمقياظمٙمؽ زمـ َمٕمغمة زمـ فمٌد 

 (.5/066اظمٙمؽ زمـ َمٙمٝمؾ ايمًٙمٝمحل )ضم٤مفمٌد 

 (.5/471اظمٙمؽ زمـ َمٛمذر أيب ٞمية )جمٜمقل ضم٣مل ( )ضم٣مسمؿ فمٌد 
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 (.5/008اظمٙمؽ زمـ َمٛمٜم٣مل )ضم٤م فمٌد 

 (.5/76( )يم٣ًمن47/074ؤمٖمف ايمٔمٗمٝمقم ( )فم٣ًمىمر و ،)جمٜمقل وم٣ميمف ازمـ فمدي اظمٙمؽ زمـ َمٜمران أزمق هُم٣مم ايمرهم٣مفملفمٌد 

 .-سمٗمدم –اظمٙمؽ زمـ َمٜمران ايمروم٣مفمل  هق: ايمرهم٣مفمل فمٌد 

 (.5/471)ضم٣مسمؿ  -هق إول –(  وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿَمٜمران فمـ أيب ص٣ميما )جمٜمقل  زمـ اظمٙمؽفمٌد 

 .(، هق ايمرهم٣مفمل اظمتٗمدم ؤمٖمف ايمٔمٗمٝمقم )اظمٙمؽ زمـ َمٜمران فمـ فمٚمروزمـ ديٛم٣مرفمٌد 

 (.8/490( )ضم٤م5/76ـ أيب داود ( )يم٣ًمناظمٙمؽ زمـ َمٜمرصم٣من ايمٔمً٘مري )أؽمٗمْمف أصح٣مب احلدي٧م وم٣ميمف ازمفمٌد 

 (.5/73( )يم٣ًمن5/472( )ضم٣مسمؿ  وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿاظمٙمؽ زمـ َمقؽمك ايمْمقيؾ )جمٜمقل فمٌد 

 (.5/476اظمٙمؽ زمـ ٞمِمغم اظمٌمي ايمتجٝمٌل )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.47/078اظمٙمؽ زمـ ٞمٔمامن اظمزي )فم٣ًمىمر فمٌد 

 (.455اظمٙمؽ زمـ ٞمٚمغم ايمٖم٣مرد )حمدث( )نمرزم٣مء/فمٌد 

 (.5/673( )ضم٣مسمؿ 7/92ي )ضم٤م ٔمٌد ٣مرون ايماظمٙمؽ زمـ هفمٌد 

( 5/473( )ضم٣مسمؿ ، ووم٣مل احل٣مهمظ: َمؼموكاظمٙمؽ زمـ ه٣مرون زمـ فمٛمؼمة )ؤمٝمػ احلدي٧م وم٣ميمف اإلَم٣مم أمحد وىمذزمف ازمـ َمٔمكمفمٌد 

 .(777)حتٖم٥م/ (75/ 5)يم٣ًمن

 (.5/673اظمٙمؽ زمـ هٌغمة زمٌمي )ٓ أدري َمـ هق وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم ( )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.452زمـ أيقب ايمذهقم أزمق حمٚمد ايمٌٌمي)ىم٣من شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( )نمرزم٣مء/اظمٙمؽ زمـ هُم٣مم فمٌد 

 (.5/675( )ضم٣مسمؿ  وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿاظمٙمؽ زمـ هالل ايمًٙمٚمل )جمٜمقل فمٌد 

 (.4/0211()ضم٣ٌمن01/364( )طمط 8/487اظمٙمؽ زمـ هقذة زمـ طمٙمٝمٖم٥م ايمٌ٘مراوي)روى فمٛمف مجع( )ضم٤م فمٌد 

 .(5/474اظمٙمؽ زمـ وه٤م اظمذضمجل ىمقدم )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.5/474( )ضم٣مسمؿ 5/007اظمٙمؽ زمـ وهٝم٤م َمقلم زيد زمـ شم٣مزم٦م )ضم٤م فمٌد 

 (.01/369( )طمط469اظمٙمؽ زمـ حيٝمك زمـ ضمًـ زمـ حمٚمد أزمق ضمًكم ايمٔمْم٣مر )وشمٗمف اخلْمٝم٤م ( )ت فمٌد 

 (.01/317( )طمط 5/475اهلل زمـ ززمغم )ضم٣مسمؿ فمٌد اظمٙمؽ زمـ حيٝمك زمـ فم٣ٌمد زمـ فمٌد 

 (.266( )إرؾم٣مد/316( )جمٜمقل ضم٣مل( )ؿم٤م 697اظمخزوَمل اظمٌمي )ت اهلل زمـ زم٘مغم فمٌد اظمٙمؽ زمـ حيٝمك زمـ فمٌد 

 (.5/72اظمٙمؽ زمـ يزيد فمـ أيب فمقاٞم٥م) وم٣مل ايمذهٌل: ٓ يدرى َمـ هق ( )يم٣ًمن فمٌد 
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 (.0061)صمر  -ازمـ أيب زم٘مر -اظمٙمؽ زمـ ئمٗمقب إزرَمل اإلؽمؼمازم٣مذي أزمق ٞمٔمٝمؿ فمٌد 

 (.373( )صمر 485)ت  -هق إول -اظمٙمؽ زمـ ئمٗمقب زمـ يقؽمػ إزرَملفمٌد 

 (.5/475اظمٙمؽ ؽمٚمع أزم٣م هريرة )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.778فمٌد اظمٙمؽ فمـ أيب ذر وفمٛمف فمقم زمـ أيب ؿمٙمح٥م )وم٣مل احل٣مهمظ: مل أومػ فمعم سمرمجتف( )حتٖم٥م/

 (.5/472( )ضم٣مسمؿ  وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿاظمٙمؽ فمـ أٞمس )جمٜمقل فمٌد 

 (.5/472اظمٙمؽ فمـ َمٔم٣موي٥م زمـ ص٣ميما )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.5/72َمٙمٝم٘م٥م )ؤمٖمف إزدي ( )يم٣ًمن اظمٙمؽ َم٘مل فمـ ازمـ أيبفمٌد 

 (.5/77اظمٛم٣من زمـ ه٣مرون ايمقاؽمْمل )ؤمٖمف إزدي ( )يم٣ًمن فمٌد 

 (.47/083ايمدوم٣مق )شمٗم٥م وم٣ميمف ايم٘مت٣مين ( )فم٣ًمىمر زمـ أمحد اظمٛمٔمؿ فمٌد 

 (.47/083زمـ ضمًـ ايمرضمٌل )فم٣ًمىمرزمـ أمحد اظمٛمٔمؿ فمٌد 

( 5/77( )يم٣ًمن2/27( )ضم٣مسمؿ  ووم٣مل احل٣مهمظ: َمـ ايم٘مذازمكم، اظمٛمٔمؿ زمـ إدريس ايمٝمامين )ذاه٤م احلدي٧م وم٣ميمف ايمٌخ٣مريفمٌد 

 .(779)حتٖم٥م/ (00/040)طمط

، ووم٣مل احل٣مهمظ: َمتٖمؼ فمعم اظمٛمٔمؿ زمـ زمُمغم أزمق طمغم إٞمِم٣مري اظمٌمي )اهتٚمف ازمـ َمٔمكم، ووم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن: َمٛم٘مر احلدي٧مفمٌد 

 .(781)حتٖم٥م/ (5/77( )يم٣ًمن ؤمٖمف

 (.47/085ىم٣مت )جمٜمقل ضم٣مل ( )فم٣ًمىمر اظمٛمٔمؿ زمـ ضمٖم٣مظ ايمٌٗمقم إٞمِم٣مري أزمق ايمػمفمٌد 

 (.47/082اظمٛمٔمؿ زمـ طمي ايمٕم٣ًمين )فم٣ًمىمرفمٌد 

 (.0606ايم٘مريؿ زمـ هقزان ايمٗمُمغمي )خم٤م فمٌد اظمٛمٔمؿ زمـ فمٌد 

 (836( ؾمٜمر زم٣ميمٖمّمؾ وايمٔمدل دم أضم٘م٣مَمف )صف/563اهلل زمـ نمٙمقش اظمخزوَمل ايمْمٛمجل أزمق حمٚمد )تفمٌد اظمٛمٔمؿ زمـ فمٌد 

 (.٣47/090م  )فم٣ًمىمر ايمقاضمد ايمٗمفمٌد اظمٛمٔمؿ زمـ فمٌد 

 (.47/087اظمٛمٔمؿ زمـ فمٌٝمد اهلل زمـ نمٙمٌقن أزمق ؿمٝم٤م احلٙمٌل )روى فمٛمف مجع ىمثغم ( )فم٣ًمىمرفمٌد 

 ( 47/090ايمقراق )فم٣ًمىمرزمـ أمحد اظمٛمٔمؿ زمـ فمقم فمٌد 

 (.47/096اظمٛمٔمؿ زمـ فمقم زمـ حمٚمد اخلْمٝم٤م )فم٣ًمىمرفمٌد 

 (.0603 اهلل زمـ ضم٣ٌمن أزمق زم٘مر ايمِمقدم )ذىمرفمٌد اظمٛمٔمؿ زمـ فمٚمر زمـ فمٌد 
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 (.011اظمٛمٔمؿ زمـ نمٙمٌقن اظمٗمرئ )َمٌم فمٌد 

 (.47/094د اظمٛمٔمؿ زمـ حمٚمد ايم٘مٛمدي )فم٣ًمىمر ٌفم

 (.47/094اظمٛمٔمؿ زمـ حمٚمد زمـ فمٌٝمد اهلل ايمٗمرر )فم٣ًمىمر فمٌد 

ـّ اهلل زمـ أيب زمحر اهلقاري ايمٗمغمواين أزمق ؿمٝم٤م )تفمٌد   (.848( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من أدي٣ًٌم ؾم٣مفمرًا( )صف/394اظمٛمٔمؿ زمـ َم

 (.018()نمغم َمر  وم٣ميمف اجلٝمقم()ذيؾ211دادي إزصمل )تحيٝمك زمـ أمحد زمـ فمٌٝمد اهلل ايمٌٕم اظمٛمٔمؿ زمـفمٌد 

( أشمٛمك فمٙمٝمف ازمـ زمُم٘مقال 357)ت  -ازمـ َمش -اظمٙمؽ ايمٗمرر ايمٗمرؿمٌل أزمق حمٚمدفمٌد زمـ زمـ أمحد اظمٙمؽ فمٌد اظمٜمٝمٚمـ زمـ فمٌد 

 (.862)صف/

 (.510)فمٙمامء اظمٜمٝمٚمـ زمـ حمٚمد زمـ ؽمٔمٝمد زمـ فمقن احلٚمغمي: فمٌد 

 (.831اظمقلم زمـ إؽمامفمٝمؾ ايمتقٞمز )صف/فمٌد 

 (.5/81اهلل اظمًٚمٔمل )ىمذزمف ايمذهٌل ( )يم٣ًمن فمٌد ايمٛمقر زمـ فمٌد 

 (.887ايمقاضمد ايمٝم٣مهمٔمل فمٛمف أزمق ه٣مٞمئ اخلقٓين )يقٞمسفمٌد 

 (.47/615أزمق همّمؾ ازمـ ومرة )فم٣ًمىمر زمـ أمحد ايمقاضمد زمـ إزمراهٝمؿ فمٌد 

 (.47/612 ايمقاضمد ايمٔمٌز )فم٣ًمىمراهللفمٌد ايمقاضمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ فمٌد 

 (.7/066ايمقاضمد زمـ أيب ايمٌداح إٞمِم٣مري )ضم٤م فمٌد 

 (.0/324ايمقاضمد زمـ أيب ىمثغم فمٛمف حمٚمد زمـ ؽمٙمٝمامن )دفم٣مء فمٌد 

 (.2/63ايمقاضمد زمـ أيب َمقؽمك أزمق َمٔمـ اإلؽم٘مٛمدراين )وشمٗمف أزمق زرفم٥م ( )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.318اجلرصم٣مين أزمق همرج اظمٗمرئ )صمر زمـ أمحد ايمقاضمد فمٌد 

 (.5/80ايمٔم٘مػمي )صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ( )يم٣ًمنزمـ أمحد ايمقاضمد فمٌد 

 (.47/613ايمٕم٣ًمين )فم٣ًمىمر زمـ أمحد ايمقاضمد فمٌد 

 (.317زم٘مغم زمـ صمٔمٖمر اجلرصم٣مين )صمر زمـ أمحد ايمقاضمد فمٌد 

)ؽمغم ( 324زمـ أيب وم٣مؽمؿ زمـ حمٚمد اظمٙمٝمحل اهلروي أزمق فمٚمر )وم٣مل ايم٣ًمصمل: ىم٣من شمٗم٥م ص٣محل٣ًم( )ت زمـ أمحد ايمقاضمد فمٌد 

08/655.) 

 (.47/611زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ فمقف ايمُم٣مهد )جمٜمقل ضم٣مل ( )فم٣ًمىمرزمـ أمحد ايمقاضمد فمٌد 
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 (.387زمـ ضمًـ ايمتٚمٝمٚمل: )فمٙمامء زمـ أمحد ايمقاضمد فمٌد 

 (.00/05ايمٔمزيز أزمق ضمًـ ايمٔم٘مػمي )صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ( )طمطفمٌد زمـ ضمًـ زمـ زمـ أمحد ايمقاضمد فمٌد 

 (.47/610ايمقىمٝمؾ )فم٣ًمىمرؿمٝم٤م أزمق وم٣مؽمؿ  زمـزمـ أمحد ايمقاضمد فمٌد 

 (.00/8اهلل زمـ َمًٙمؿ أزمق أمحد زمٕمدادي )وشمٗمف اخلْمٝم٤م ( )طمط فمٌد زمـ زمـ أمحد ايمقاضمد فمٌد 

 (.349( )جمٜمقل ضم٣مل( )ٞمٝم٣ًمزمقر/486زمـ وم٣مؽمؿ ايمٛمٝم٣ًمزمقري إؾمٔمري )تزمـ أمحد ايمقاضمد فمٌد 

 (.47/616زمـ حمٚمد زمـ ؽمٖمٝم٣من اهلٚمداين )جمٜمقل ضم٣مل ( )فم٣ًمىمرزمـ أمحد ايمقاضمد فمٌد 

( )ايمُمٝمخ اجلٙمٝمؾ إَمكم وم٣ميمف 354)ت  -ىمٙمف  -ي إصٌٜم٣مين أزمق أمحد ٔمٌد اهلل ايمفمٌد زمـ حمٚمد زمـ زمـ أمحد ايمقاضمد فمٌد 

 (.08/95ايمذهٌل( )ؽمغم 

 (.347( ) أشمٛمك فمٙمٝمف احل٣مىمؿ( )ٞمٝم٣ًمزمقر/459زمـ حمٚمد زمـ فمٚمر ايمٗمرر أزمق فمٚمرو اظمٛم٘مدري )تزمـ أمحد ايمقاضمد فمٌد 

 (.0050ٚمد ايمٌقؽمٛمجل )خم٤مايمقاضمد زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ حمفمٌد 

 (.0061ايمروي٣مين )خم٤م زمـ أمحد ايمقاضمد زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ حمٚمد فمٌد 

 (.47/612ايمقاضمد زمـ زمن ايمٛمٌمي )فم٣ًمىمر فمٌد 

 (.301ايمقاضمد زمـ زم٘مر ايمقرشم٣مين أزمق همرج ايمِمقدم )صمر فمٌد 

 (.47/617( )فم٣ًمىمر476ايمقاضمد زمـ زم٘مر زمـ حمٚمد اهلٚمداين )روى فمٛمف مج٣مفم٥م ( )ت فمٌد 

 (.5/80ايمقاضمد زمـ شم٣مزم٦م ايم٣ٌمهقم )َمٛم٘مر احلدي٧م وم٣ميمف ايمٌخ٣مري ( )يم٣ًمنفمٌد 

 (.5/80ايمقاضمد زمـ صم٣مزم٣مر، اهتٚمف اجلقزي )يم٣ًمنفمٌد 

 (.2/61( )ضم٣مسمؿ 47/619ايمقاضمد زمـ صمرير ايمٔمْم٣مر ايمدَمُمٗمل )فم٣ًمىمر فمٌد 

 (.8/362ايمقاضمد زمـ مجٝمؾ )ضم٤م فمٌد 

 ( .00/7ٛمف ايمدارومْمٛمل ونمغمه( )طمطأزمق ؽمٔمٝمد ايمٌٛمدار ايمٌِمالين )فمزمـ أمحد ايمقاضمد زمـ ضمًـ فمٌد 

 (.00/05ايمقاضمد زمـ ضمًـ زمـ صمٔمٖمر زمـ حمٚمد أزمق وم٣مؽمؿ ايمًٚم٣ًمر )طمط فمٌد 

 (.47/600ايمقاضمد زمـ ضمًـ زمـ حمٚمد زمـ طمٙمػ إهبري اظمٗمرئ )فم٣ًمىمر فمٌد 

 (.07/03ايمقاضمد زمـ ضمًكم ايمِمٝمٚمري )ؽمغم فمٌد 

 (.019()ٓ رء()ذيؾ356ت) –ٛمٝمد اجلايمقاضمد زمـ ضمًكم زمـ إزمراهٝمؿ ايمِمقدم أزمق وم٣مؽمؿ فمٌد 
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 (.00/02( )طمط 351زمـ فمثامن أزمق همتا اظمٗمرئ )وشمٗمف اخلْمٝم٤م ( )ت زمـ أمحد ايمقاضمد زمـ ضمًكم فمٌد 

 (.47/606ايمقاضمد زمـ ضمًكم زمـ ضمًـ أزمق أمحد ايم٘م٣مسم٤م )فم٣ًمىمر فمٌد 

 (.00/02)طمطازمـ طمزري )ؽمامفمف صحٝما وم٣ميمف اخلْمٝمـ٤م (  –ايمقاضمد زمـ ضمًكم زمـ فمٚمر زمـ ومرومق أزمق ايمْم٣مهر احلذاء فمٌد 

 (.0063ايمقاضمد زمـ ضمًكم زمـ حمٚمد زمـ إؽمح٣مق ايم٣ٌمومرَمل )خم٤م فمٌد 

 (.457( )نمرزم٣مء/405ايمقاضمد زمـ محدون اظمري )تفمٌد 

 .(780)حتٖم٥م/(5/84( )يم٣ًمن، ووم٣مل احل٣مهمظ: جمٜمقلايمقاضمد زمـ راؾمد فمـ أٞمس )وم٣مل ايمذهٌل: يمٝمس زمٔمٚمدةفمٌد 

 (.5/84يم٣ًمنايمقاضمد زمـ رَم٣مح أزمق ايمرَم٣مح، هق: ازمـ ٞم٣مهمع يٟميت )فمٌد 

 (.0066ايمقاضمد زمـ زاهر أزمق فمقم )خم٤م فمٌد 

( )ضم٣مسمؿ 5/84( )يم٣ًمن ، ووم٣مل احل٣مهمظ: ؤمٝمػايمقاضمد زمـ زيد أزمق فمٌٝمدة ايمٌٌمي ايمزاهد )َمؼموك وم٣ميمف ايمٖمالس ونمغمهفمٌد 

 .(786)حتٖم٥م/ (2/61

 (.47/642اظمٙمؽ أزمق زم٘مر )فم٣ًمىمرفمٌد ايمقاضمد زمـ ؽمٔمٝمد زمـ فمٌد 

 (.2/60( )ضم٣مسمؿ 47/642أو َمٔمٚمر )فم٣ًمىمر  ايمقاضمد زمـ ؽمٔمٝمد فمٛمف َمٔمتٚمرفمٌد 

 (.2/60( )ضم٣مسمؿ  وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿايمقاضمد زمـ ؽمٙمامن إفمز اظمديٛمل )َم٣م أرى زمف زمٟمؽم٣مً فمٌد 

 (.2/60( )ضم٣مسمؿ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿايمقاضمد زمـ ؽمٙمٝمامن أزمق ؽمٙمٝمامن إزدي )جمٜمقل فمٌد 

 (.47/648اظمٙمؽ زمـ َمروان إَمقي )فم٣ًمىمر فمٌد ايمقاضمد زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ فمٌد 

 (.00/04ايمقاضمد زمـ ؾم٣مىمر أزمق وم٣مؽمؿ ايمٌٕمدادي )طمط فمٌد 

 (.47/636ايمقاضمد زمـ ؾمٔمٝم٤م أزمق وم٣مؽمؿ اجلٌقم )جمٜمقل ضم٣مل ( )فم٣ًمىمر فمٌد 

 (.8/362ايمقاضمد زمـ ؾمٔمٝم٤م ايمالذومل )ضم٤م فمٌد 

 (.2/66ايمقاضمد زمـ صػمة، جمٜمق ضم٣مل )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.5/83ايمقاضمد زمـ صخر ؾم٣مهل )ؤمٖمف إزدي وم٣مل: َمٛم٘مر احلدي٧م ( )يم٣ًمن فمٌد 

 (.0003ايمرمحـ أزمق ٞمٌم إزمٛمقد )ذىمر فمٌد ايمقاضمد زمـ فمٌد 

 (.47/653ايمرمحـ زمـ أيب اظمٝمٚمقن ايمٌجقم )فم٣ًمىمر فمٌد ايمقاضمد زمـ فمٌد 

 (.888ايمرمحـ زمـ َمٔم٣موي٥م زمـ ضمدي٨م ايمتجٝمٌل )يقٞمسفمٌد ايمقاضمد زمـ فمٌد 



1178 
 

 (.00/05وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ( )طمط ايمٔمزيز أزمق وم٣مؽمؿ اهل٣مؾمٚمل )صدوق فمٌد ايمًالم زمـ حمٚمد زمـ فمٌد ايمقاضمد زمـ فمٌد 

( 00/03ايمٔمزيز زمـ ضم٣مرث زمـ أؽمد أزمق همّمؾ ايمتٚمٝمٚمل )صدوق وم٣ميمـف اخلْمٝمـ٤م ( )طمـط فمٌد ايمقاضمد زمـ فمٌد 

 (.07/674)ؽمغم

 (.0009ايم٘مريؿ زمـ هقازن ايمٗمُمغمي )خم٤م فمٌد ايمقاضمد زمـ فمٌد 

 (.01/2اهلل أزمق ضمًـ )طمط فمٌد ايمقاضمد زمـ فمٌد 

 (.00/01( )طمط47/654ايمٙم٠ميم٠مي )جمٜمقل ضم٣مل ( )فم٣ًمىمر  اهلل ايمٌٕمداديفمٌد ايمقاضمد زمـ فمٌد 

 (.47/654اهلل زمـ هُم٣مم أزمق همّمؾ ايمٔمٛمز )فم٣ًمىمر فمٌد ايمقاضمد زمـ فمٌد 

 (.00/4ايمقاضمد أزمق فمرهمج٥م إؽمدي )طمط فمٌد ايمقاضمد زمـ فمٌد 

 (.7/065ايمقاضمد ايمثٗمٖمل )ضم٤م فمٌد ايمقاضمد زمـ فمٌد 

 (.47/657)فم٣ًمىمر  (جمٜمقل ضم٣مل) فمٌد ايمقه٣مب ايمقراقايمقاضمد زمـ فمٌد 

 (.7/044رزمف ايمثقري )ضم٤م فمٌد ايمقاضمد زمـ فمٌد 

 (.2/66( )ضم٣مسمؿ  وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿايمقاضمد زمـ فمٌٝمد إزدي )جمٜمقل فمٌد 

 (.0002أزمق فمقم )ذىمر زمـ أمحد ايمقاضمد زمـ فمٌٝمد اهلل فمٌد 

 (.00/07( )طمط 315أزمق ئمعم ايم٘متٌل ازمـ روَمل )ت زمـ أمحد ايمقاضمد زمـ فمٌٝمد فمٌد 

 (5/85ـ فمثامن زمـ ديٛم٣مر اظمقصقم ) همٝمف ٞمٓمر ( )يم٣ًمن ايمقاضمد زمفمٌد 

 (5/068ايمقاضمد زمـ فمرهمج٥م ) ضم٤م فمٌد 

 (.0007ايمقاضمد زمـ فمقم أزمق حمٚمد ايم٘م٣مسم٤م )خم٤م فمٌد 

 (.00/07( )طمط 5/85( )يم٣ًمن352ايمقاضمد زمـ فمقم زمـ زمره٣من ايمٔم٘مػمي، َمٔمتزرم َمرصملء) سم٘مٙمؿ همٝمف( )ت فمٌد 

 (.00/9( )طمط5/82( )يم٣ًمنحل٣مهمظج٣مر) روى طمػمًا َمقوقفم٣ًم، اهتٚمف زمف اايمقاضمد زمـ فمقم زمـ شم٣مزم٦م أزمق ؿم٣مهر ايمٛمفمٌد 

 (.00/9( )طمط 472ايمقاضمد زمـ فمقم زمـ ضمًكم أزمق ؿمٝم٤م ايمٖم٣مَمل )وشمٗمف اخلْمٝم٤م( )ت فمٌد 

 (.330اهلل أزمق ايمٝم٣ًمر ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ٞمٝم٣ًمزمقر/فمٌد ايمقاضمد زمـ فمقم زمـ فمٌد 

 (.47/658 ايمقاضمد أزمق همّمؾ ايمًٙمٚمل )فم٣ًمىمرفمٌد ايمقاضمد زمـ فمقم زمـ فمٌد 

 (.01/06ايمقاضمد زمـ فمقم زمـ نمٝم٣مث أزمق زم٘مر ايمٌٌمي )وشمٗمف اخلْمٝم٤م ( )طمط فمٌد 
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 فمٌد ايمقاضمد زمـ فمقم زمـ حمٚمد زمـ شم٣مزم٦م ايمٛمج٣مر: ؽمٌؼ همٝمٚمـ صمده شم٣مزم٦م.

( 382)وم٣مل ايمًٚمٔم٣مين: ص٣ميما صدوق َم٘مثر َمٟمَمقن( )ت  -ازمـ فمالف  -ايمقاضمد زمـ فمقم زمـ حمٚمد زمـ همٜمد ايمٌٕمدادي فمٌد 

 (.08/213)ؽمغم 

 (.02/60ايمقاضمد زمـ فمٚمر ايمٌٕمدادي )ؽمغم فمٌد 

 (.2/66( )ضم٣مسمؿ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿايمقاضمد زمـ فمٚمرو زمـ ص٣ميما زمـ خمت٣مر ايمٌٌمي ايمزهري ) صدوق فمٌد 

( )ؾمٝمخ صدق وهمّمؾ: وم٣ميمف ازمـ فمْمٝم٥م ووم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من 511ايمقاضمد زمـ فمٝمًك اهلٚمداين أزمق حمٚمد ايمٕمرٞم٣مؿمل )ت فمٌد 

 (.864( )صف/08درزم٣مً زم٣ميمٖمتقى ديٛم٣مً هم٣مواًل..( )همٜمرس/همٗمٝمٜم٣ًم َمٖمتٝم٣ًم ضم٣مهمٓم٣مً يمٙمٖمٗمف 

 (.2/64ايمقاضمد زمـ ومٝمس وايمد فمٚمر ايمُم٣مَمل )ٓ رء وم٣ميمف حيٝمك ايمٗمْم٣من، ووم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: ٓ ئمجٌٛمل ضمديثف ( )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.2/65ايمقاضمد زمـ َم٣ميم٘مل فمـ ؽم٣ممل، وفمٛمف ؾمٔم٥ٌم )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.7/066ايمقاضمد زمـ َمثٛمك )ضم٤م فمٌد 

 (.2/64( )ضم٣مسمؿ 7/066ك فمـ ٞم٣مهمع )ضم٤م ايمقاضمد زمـ َمثٛمفمٌد 

 (.00/7ايمقاضمد زمـ حمٚمد أزمق ضمًكم اخلِمٝمٌل )طمط فمٌد 

 (.5/82ايمقاضمد زمـ حمٚمد إؾم٨م،)جمٜمقل وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل ( )يم٣ًمن فمٌد 

 ( .00/29( )روى فمٛمف مج٣مفم٥م ( )طمط 408)ت  ايمٔم٣ٌمدايمقاضمد زمـ حمٚمد فمٌد 

 ق.ايمقاضمد زمـ حمٚمد ايمٗمرر ايمٌخ٣مري: اؽمؿ صمده: إؽمح٣مفمٌد 

 (.47/675ايمقاضمد زمـ حمٚمد اظمٗمرائل )فم٣ًمىمر فمٌد 

 (.47/628أزمق ضمًـ ايم٘مٛم٣مين ايمًٛمل )جمٜمقل ضم٣مل ( )فم٣ًمىمر زمـ أمحد ايمقاضمد زمـ حمٚمد فمٌد 

 (.0003زمـ صمٔمٖمر اجلرصم٣مين )وشمٗمف ايمٖم٣مرد( )خم٤م زمـ أمحد ايمقاضمد زمـ حمٚمد فمٌد 

 (.47/629وم٣ميمف احلداد ( )فم٣ًمىمر  زمـ فمثامن أزمق همّمؾ ايمُم٣مهد)شمٗم٥م َمٟمَمقنزمـ أمحد ايمقاضمد زمـ حمٚمد فمٌد 

زمـ َمنور أزمق همتا ايمٌٙمخل احل٣مهمظ )روى فمٛمف مجع ووم٣مل احل٣ٌمل: حمدث ضم٣مهمظ َم٘مثر، ووم٣مل زمـ أمحد ايمقاضمد زمـ حمٚمد فمٌد 

ايمذهٌل: اإلَم٣مم احل٣مهمظ اظمحدث ايمرضم٣مل، ووم٣مل ازمـ فمامد: ىم٣من َمـ ايمثٗم٣مت، ووم٣مل ازمـ ٞم٣مس ايمديـ: َمـ ضمٖم٣مظ احلدي٧م( )ت 

 (.30)َمٌم  (673( )ايمديمٝمؾ/47/627)فم٣ًمىمر( 478

 (.96ايمقاضمد زمـ حمٚمد زمـ إؽمح٣مق زمـ ٞمج٣مر أزمق وم٣مؽمؿ ايمٛمج٣مري اظمٗمرئ ايمٗمرر ايم٘مقدم ؾمٝمخ يمٙمٌٝمٜمٗمل )إحت٣مف/فمٌد 
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 (.300( )صمر 361ايمقاضمد زمـ حمٚمد زمـ صمٔمٖمر اجلرصم٣مين أزمق حمٚمد اظمثغمي )ت فمٌد 

 (.00/04ازمـ زوج احلرة )وشمٗمف اخلْمٝم٤م ( )طمط  أزمق وم٣مؽمؿ اظمٔمدلزمـ أمحد ايمقاضمد زمـ حمٚمد زمـ صمٔمٖمر فمٌد 

 (.47/676ايمقاضمد زمـ حمٚمد زمـ ضم٣مرث أزمق حمٚمد ايمٕم٣ًمين ايمداراين )فم٣ًمىمر فمٌد 

 (.00/8( )طمط 457ايمقاضمد زمـ حمٚمد زمـ ضم٣ٌمب زمـ زمُم٣مر أزمق ضمًكم ايمٗم٣م  )ت فمٌد 

 (.00/01( )وشمٗمف اخلْمٝم٤م( )طمط 481ايمقاضمد زمـ حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ ؾم٣مذان أزمق وم٣مؽمؿ )ت فمٌد 

 (.0008ايمقاضمد زمـ حمٚمد زمـ روززم٥م ايم٘م٣مزروين )خم٤م فمٌد 

( )ىم٣من ؾمٝمخ٣مً ٞمٌٝماًل أَمٝمٛم٣ًم وم٣ميمف ازمـ أيب ايمٖمقارس ( 482ايمقاضمد زمـ حمٚمد زمـ ؽمٔمدان زمـ فمٖم٣من أزمق أمحد ايمٌزار زمـ ٞم٣مهمع )ت فمٌد 

 (.00/9)طمط 

 (.00/8ايمقاضمد زمـ حمٚمد زمـ ؾم٣مة أزمق ضمًكم ايمٖم٣مرد )وشمٗمف ايمػموم٣مين ( )طمط فمٌد 

 (.331ايمرمحـ أزمق ضمًـ ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ٞمٝم٣ًمزمقر/فمٌد يمقاضمد زمـ حمٚمد زمـ افمٌد 

 (.47/676ايمرمحـ أزمق حمٚمد اظمٗم٣مٞمٔمل )فم٣ًمىمر فمٌد ايمقاضمد زمـ حمٚمد زمـ فمٌد 

 (2/64)ضم٣مسمؿ  )وم٣مل احل٣مهمظ دم ؽمٛمد هذا همٝمف: رصم٣ميمف شمٗم٣مت( ايمرمحـ زمـ فمقف ايمزهريفمٌد ايمقاضمد زمـ حمٚمد زمـ فمٌد 

 .(783)حتٖم٥م/

 (.290( )جمٜمقل ضم٣مل ( )ومط619احلٚمٝمد ايم٘مٛمدي )ت فمٌد ايمٔمزيز زمـ حمٚمد أزمق فمٌد ايمقاضمد زمـ حمٚمد زمـ فمٌد 

 (.00/01اهلل ايمٌٕمدادي ايمٙم٠ميم٠مي )طمط فمٌد ايمقاضمد زمـ حمٚمد زمـ فمٌد 

 (.07/660( )ؽمغم00/04اهلل زمـ َمٜمدي ايمٖم٣مرد ايمٌٕمدادي )وشمٗمف اخلْمٝم٤م ( )طمط فمٌد ايمقاضمد زمـ حمٚمد زمـ فمٌد 

 (.00/03( )طمط301زمـ حمٚمد زمـ فمثامن أزمق وم٣مؽمؿ زمـ أيب فمٚمر ايمٌجقم )وشمٗمف اخلْمٝم٤م ( )ت ايمقاضمد فمٌد 

 (.47/676ايمقاضمد زمـ حمٚمد زمـ فمٚمر ايمقافمظ أزمق وم٣مؽمؿ ايمرومل) جمٜمقل ضم٣مل( )فم٣ًمىمر فمٌد 

 (.47/674ايمقاضمد زمـ حمٚمد زمـ فمٚمرو زمـ محٝمد اهلٚمذاين) جمٜمقل ضم٣مل ( )فم٣ًمىمر فمٌد 

 (.0004ق ٞمٌم ايمًٛمجقري )وشمٗمف ايمٖم٣مرد( )خم٤م ايمقاضمد زمـ حمٚمد زمـ يم٣ٌمد أزمفمٌد 

 (.00/00أزمق ؽمٔمٝمد اظمٗمػمي ايمٛمٝم٣ًمزمقري )طمط زمـ أمحد ايمقاضمد زمـ حمٚمد زمـ حمٚمد فمٌد 

 ايمقاضمد زمـ حمٚمد زمـ خمٙمد زمـ ٞمج٣مر ايمٗمرر: اؽمؿ صمده: إؽمح٣مق.فمٌد 

 (.00/2( )جمٜمقل ضم٣مل ()طمط 408ايمقاضمد زمـ حمٚمد زمـ َمٜمتدي زمـ ه٣مرون ايمرؾمٝمد )ت فمٌد 
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( )وم٣مل ايمٕم٣ًمين: ىم٣من َمـ أهؾ ايمٛمٌؾ وايمذىم٣مء..، 352يمقاضمد زمـ حمٚمد زمـ َمقه٤م ايمتجٝمٌل ايمٗمػمي أزمق ؾم٣مىمر ايمٗمرؿمٌل )تافمٌد 

 (.08/081)ؽمغم  (866ووم٣مل ايمذهٌل: اإلَم٣مم ايمٔمالَم٥م( )صف/ ووم٣مل احلٚمٝمدي: همٗمٝمف حمدث أدي٤م طمْمٝم٤م ؾم٣مفمر..

 ايمقاضمد زمـ حمٚمد زمـ ٞمج٣مر: اؽمؿ صمده: إؽمح٣مق ايمٗمرر.فمٌد 

 (.00/9د زمـ حمٚمد زمـ هُم٣مم زمـ َمقؽمك أزمق وم٣مؽمؿ ايمٌزار ازمـ أزمقم )صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ( )طمط ايمقاضمفمٌد 

 (.00/02( )طمط 349ايمقاضمد زمـ حمٚمد زمـ حيٝمك زمـ أيقب أزمق وم٣مؽمؿ ايمُم٣مفمر )ت فمٌد 

 (0005ايمقاضمد زمـ حمٚمد زمـ ئمٗمقب ايمًجًت٣مين ) وشمٗمف ايمٖم٣مرد () خم٤م فمٌد 

 (.319ؿ )صمر ايمقاضمد زمـ َمًتٛمغم اجلرصم٣مين أزمق وم٣مؽمفمٌد 

 (.891( )يقٞمس664ايمقاضمد زمـ َمٔم٣موي٥م ايمْمح٣موي )تفمٌد 

 (.2/64( )ضم٣مسمؿ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿايمقاضمد زمـ َمقؽمك ايمٖمٙمًْمٝمٛمل أزمق َمٔم٣موي٥م )ص٣ميما فمٌد 

 (.7/063ايمقاضمد زمـ َمقؽمك زمـ أيب َمقؽمك أزمق ضمِمـ )ضم٤م فمٌد 

( )فم٣ًمىمر 5/82ايمدارومْمٛمل: َمؼموك ( )يم٣ًمن ايمقاضمد زمـ َمٝمٚمقن أزمق محزة ايمٗمرر )َمٛم٘مر احلدي٧م وم٣ميمف ايمٌخ٣مري، ووم٣مل فمٌد 

47/672.) 

ايمقاضمد زمـ ٞم٣مهمع أزمق ايمرَم٣مح ايم٘مالفمل )وم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن: يروى اظمقوقفم٣مت فمـ أهؾ ايمُم٣مم ٓ حيؾ ذىمره إٓ فمعم ؽمٌٝمؾ فمٌد 

 .(5/84) (5/87وم٣مل احل٣مىمؿ وأزمق ٞمٔمٝمؿ: يروي اظمقوقفم٣مت فمـ أهؾ ايمُم٣مم ( )يم٣ًمنو ،ايمٗمدح

 (.00/00(. )طمط 07/90د أزمق همرج اظمخزوَمل )ؽمغم ايمقاضمد زمـ ٞمٌم زمـ حمٚمفمٌد 

 (.8/362ايمقاضمد زمـ ٞمٖمٝمع زمـ فمقم ايم٘مالفمل )ضم٤م فمٌد 

 (.5/87ايمقاضمد زمـ حيٝمك ايمثٗمٖمل )همٝمف ٞمٓمر وم٣ميمف ايمٌخ٣مري ( )يم٣ًمن فمٌد 

 (.890( )يقٞمس635اهلل )تفمٌد ايمقاضمد زمـ حيٝمك زمـ طم٣ميمد ايمٕم٣مهمٗمل ؽمقادة أزمق فمٌد 

 (.47/691ػمي )فم٣ًمىمر ايمقاضمد زمـ يقؽمػ أزمق يقؽمػ ايمْمفمٌد 

 (.5/87ايمقاضمد فمـ أيب ايمدرداء )ٓ يدري َمـ ذا وم٣ميمف ايمذهٌل ( )يم٣ًمن فمٌد 

 (.5/88ايمقارث إٞمِم٣مري فمـ أٞمس )َمٛم٘مر احلدي٧م وم٣ميمف ايمٌخ٣مري وؤمٖمف ايمدارومْمٛمل ( )يم٣ًمنفمٌد 

 (.0/324()دفم٣مء943( )جمٜمقل ضم٣مل ( )ك /689ايمقارث زمـ إزمراهٝمؿ ايمٔمً٘مري أزمق فمٌٝمدة )ت فمٌد 

 (.896( )يقٞمس673ايمقارث زمـ إزمراهٝمؿ زمـ همراس ايمرؾمٝمدي )تفمٌد 



1182 
 

 (.2/75( )ضم٣مسمؿ 8/302( )ضم٤م  وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿايمقارث زمـ أيب ضمٛمٝمٖم٥م )ؾمٝمخ فمٌد 

 (.47/694( )فم٣ًمىمر 5/88ايمقارث زمـ ضمًـ زمـ فمٚمرو ايمٗمرر ايمٛمٝم٣ًمزمقري )جمٜمقل ضم٣مل ( )يم٣ًمن فمٌد 

 (.383ايمقارث زمـ ؽمٔمدون ايمزهري: )فمٙمامء فمٌد 

 (.07/83( )ؽمغم 495يمقارث زمـ ؽمٖمٝم٣من زمـ صمػمون أزمق وم٣مؽمؿ ايمٗمرؿمٌل) وشمٗمف ايمذهٌل( )ت افمٌد 

 (.2/72( )ضم٣مسمؿ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿايمقارث زمـ صخر احلٚميص أزمق صخر )جمٜمقل فمٌد 

(  ايمقارث زمـ نم٣ميم٤م ايمٔمٛمػمي )ٓ ئمرف واخلػم َمٛم٘مر، وم٣ميمف ايمذهٌل، وصمّٜمٙمف ايمٔمٗمٝمقم همذىمر يمف ضمديث٣ًم ووم٣مل: ٓ ئمرف إٓ زمففمٌد 

 (.5/88)يم٣ًمن 

 (.0661( )ذىمر 6/305اهلل ايمّمٌل )وشمٗمف أزمق ايمُمٝمخ ( )أصٌٜم٣من فمٌد ايمقارث زمـ همردوس زمـ طم٣موم٣من أزمق فمٌد 

 (.894ايمقارث زمـ همّمؾ اجلٝمزي اهلٚمداين )يقٞمسفمٌد 

 (.00/049ايمقارث زمـ َمقؽمك أزمق وم٣مؽمؿ إرزين )طمط فمٌد 

 (.5/89يم٣ًمن ايمقارث فمـ أيب زمردة )ٓ ي٘مت٤م ضمديثف وم٣ميمف إزدي ( )فمٌد 

 (.2/72ايمقاؽمع زمـ أيب ؿمٝم٥ٌم اجلرصم٣مين )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.496ايمقاؽمع زمـ أيب ؿمٝم٥ٌم فمٝمًك زمـ ؽمٙمٝمامن ايمدارَمل )صمر فمٌد 

 (.368( )صمر 364ايمقاؽمع زمـ حمٚمد زمـ ضمًـ أزمق ضمًـ ضمٖمٝمد اإلؽمامفمٝمقم ٓزمٛمتف )ت فمٌد 

 (0089ايمقاؽمع زمـ حمٚمد زمـ ضمًـ اجلرصم٣مين ) وشمٗمف ايمٖم٣مرد ( )خم٤م فمٌد 

( 333اظمت٘مػم زمـ ه٣مرون ايمرؾمٝمدي أزمق ضمًـ اهل٣مؾمٚمل) ؽمامفمف صحٝما وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ( )ت فمٌد يمقدود زمـ افمٌد 

 (.00/031)طمط

 (.2/72ايمرزاق ( )ضم٣مسمؿ فمٌد ايمقدود زمـ َمٜمدي ايم٘مالفمل ايمِمٛمٔم٣مين )ؾمٝمخ ص٣ميما وم٣ميمف فمٌد 

 (.)شمٗم٥م و٣مزمط وم٣ميمف اخلْمٝم٤م  -ؽمٝمٟميت دم فمٌد زمـ أمحد زمـ حمٚمد – ايمقه٣مب اهلروي احل٣مهمظفمٌد 

 (.00/07( )طمط 058ايمقه٣مب زمـ إزمراهٝمؿ اإلَم٣مم زمـ حمٚمد زمـ فمقم اظمْمٙمٌل )ت فمٌد 

 (.00/69ايمقه٣مب زمـ إزمراهٝمؿ زمـ َمٝمٚمقن أزمق وم٣مؽمؿ ايم٘م٣مسم٤م )جمٜمقل ضم٣مل ( )طمط فمٌد 

 .(0601)ذىمر (00/68( )طمط418ايمقه٣مب زمـ أيب فمِمٚم٥م زمـ ضم٘مؿ زمـ فمٝمًك ايمُمٝم٣ٌمين أزمق ص٣ميما ايمٔم٘مػمي )ت فمٌد 

 (.47/697زمـ أيب ضمج٣مج )فم٣ًمىمر د زمـ أمحايمقه٣مب فمٌد 
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 (.078زمـ ضمًـ )َمٌم زمـ أمحد ايمقه٣مب فمٌد 

 (.350زمـ ضمًـ زمـ َمٝمن: )فمٙمامء زمـ أمحد ايمقه٣مب فمٌد 

 (.0080زمـ ؽمٙمٝمامن ايمِمقدم )خم٤م /زمـ أمحد ايمقه٣مب فمٌد 

اظمٗمدَمكم دم أداب ( )وم٣مل احلٚمٝمدي: هق َمـ 348ايمرمحـ زمـ ؽمٔمٝمد ايمٗمرؿمٌل أزمق َمٕمغمة )تفمٌد زمـ زمـ أمحد ايمقه٣مب فمٌد 

 (.804وايمُمٔمر وايمٌالنم٥م..( )صف/

 (.00/40زمـ حمٚمد ايمً٘مري )طمط زمـ أمحد ايمقه٣مب فمٌد 

 (.0078زمـ حمٚمد زمـ زىمري٣م إؿمروش )خم٤م زمـ أمحد ايمقه٣مب فمٌد 

 (.47/698زمـ ه٣مرون ايمُم٣مهد )فم٣ًمىمر زمـ أمحد ايمقه٣مب فمٌد 

 (.2/74( )ضم٣مسمؿ 5/91)يم٣ًمن ايمقه٣مب زمـ إؽمح٣مق ايمٗمرر ؾم٣مَمل )جمٜمقل وم٣ميمف ايمذهٌل ( فمٌد 

 (.2/29ايمقه٣مب زمـ زمٌمي فمـ ضمًـ )ضم٣مسمؿفمٌد 

( 308( )ت  ، ووم٣مل احل٣مهمظ: ىم٣من أضمد اظم٘مثريـايمقه٣مب زمـ صمٔمٖمر اظمٝمداين ايمدَمُمٗمل) همٝمف سم٣ًمهؾ وم٣ميمف ايم٘مت٣مينفمٌد 

 .(785)حتٖم٥م/ (07/699( )ؽمغم 47/400( )فم٣ًمىمر 5/91)يم٣ًمن

 (.7/046ايمقه٣مب زمـ ضم٣مرث )ضم٤م فمٌد 

 (.00/65زمـ ضمريش أزمق َمًحؾ اهلٚمداين ايمٛمحقي )طمط  ايمقه٣مبفمٌد 

( 2/70، ووم٣مل ايمٌخ٣مري: َمٛم٘مر احلديــ٧م ( )ضم٣مسمؿ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿايمقه٣مب زمـ ضمًـ ايمتٚمٝمٚمل )أضم٣مديثف َمٛم٣مىمغم وٓ أفمرهمف فمٌد 

 (.5/91)يم٣ًمن 

 (.5/91( )يم٣ًمن 8/319ايمقه٣مب زمـ ضمًـ ايمقاؽمْمل أزمق ضمًـ )ضم٤م فمٌد 

 (.00/46( )طمط 344ٚمد أزمق أمحد اظم٠مدب )وشمٗمف اخلْمٝم٤م ( )ت ايمقه٣مب زمـ ضمًـ زمـ فمقم زمـ حمفمٌد 

( )فم٣ًمىمر 02/557( )ؽمغم492ايمقه٣مب زمـ ضمًـ زمـ ويمٝمد ايم٘ماليب ايمدَمُمٗمل )شمٗم٥م َمٟمَمقن وم٣ميمف ايم٘مت٣مين( )ت فمٌد 

47/403.) 

 (.00/43( )طمط337)ت  (وشمٗمف اخلْمٝم٤م)ايمقه٣مب زمـ ضمًكم زمـ فمٚمر زمـ زمره٣من أزمق همرج ايمٕمزالفمٌد 

 (.947ضمًكم فمٛمف ازمـ هلٝمٔم٥م )جمٜمقل وم٣ميمف احل٣مىمؿ( )ك/ايمقه٣مب زمـ فمٌد 

 (.2/73ايمقه٣مب زمـ ضم٘مؿ أزمق ضمًـ ايمقراق )ضم٣مسمؿ فمٌد 
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 (.352ايمقه٣مب زمـ محزة زمـ ٞمٌم أزمق إزمراهٝمؿ اجلرصم٣مين )ٞمٝم٣ًمزمقر/فمٌد 

 (.895ايمقه٣مب زمـ طمٙمػ زمـ فمٚمر زمـ يزيد ايمدَمغمي )يقٞمسفمٌد 

 (.0617ايمقه٣مب زمـ زىمري٣م زمـ أيب زىمري٣م )ذىمر فمٌد 

 (.892( )يقٞمس653ؽمٔمٝمد زمـ هبٙمقل ايمٗمّم٣مفمل ضمرد )ت زمـ ايمقه٣مب فمٌد

( 466ؽمٔمٝمد زمـ فمثامن احلٚمراوي اظمٌمي أزمق احلديد )أضمد اظمجقديـ ايمثٗم٣مت وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( )ت زمـ ايمقه٣مبفمٌد 

 (.897)يقٞمس

زمـ أصٌغ وىم٣من  ايمقه٣مب زمـ ؽمٖمٝم٣من زمـ صمػمون زمـ ؽمٙمٝمامن ايمٗمرؿمٌل أزمق وم٣مؽمؿ احلٌٝم٤م )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ؽمٚمع َمـ وم٣مؽمؿفمٌد 

( 495أوشمؼ ايمٛم٣مس همٝمف وأىمثرهؿ َمالزَم٥م يمف، وروى فمٛمف مج٣مفم٥م َمـ ايمٔمٙمامء، ووم٣مل ازمـ ضمذاء: ىم٣من ؾمٝمخ٣ًم ص٣محل٣ًم فمٖمٝمٖم٣ًم..( )ت 

 (.807)صف/ 

 (.8/319ايمقه٣مب زمـ ص٣ميما )ضم٤م فمٌد 

 (.5/91أفمرهمف واهتٚمف ازمـ رؽم٣مٓن وم٣ميمف ايمذهٌل ( )يم٣ًمنٓ ايمقه٣مب زمـ فم٣مصؿ أزمق ضم٣مرث ايمًٙمٚمل )فمٌد 

 (.00/69ايمقه٣مب زمـ فمقم أزمق حمٚمد اهل٣مؾمٚمل )جمٜمقل ضم٣مل ( )طمط فمٌد ايمقه٣مب زمـ فم٣ٌمس زمـ فمٌد 

 (.318ايمقه٣مب زمـ فم٣ٌمس زمـ ومقومؾ اجلٝمزي )َمٌم فمٌد 

 (.782فمٌد ايمقه٣مب زمـ فمٌد ايمرمحـ آؽمتقائل اظم٣مئٗمل ٞمٝم٣ًمزمقري صقدم )حتٖم٥م/

 (.8/301ايمرمحـ ايمِمغمدم )ضم٤م فمٌد ايمقه٣مب زمـ فمٌد 

 (.0074ايمرمحـ زمـ أيب زم٘مر اهلروي )خم٤م فمٌد ايمقه٣مب زمـ فمٌد 

 (0075ايمرمحـ زمـ حمٚمد زمـ ؽمٙمٝمامن أزمق فمٚمر ايمًٙمٚمل ) وشمٗمف ايمٖم٣مرد( )خم٤م فمٌد ب زمـ ٣مايمقهفمٌد 

( )وم٣مل ازمـ أيب ايمٖمقراس: ىم٣من ؽمتغمًا مجٝمؾ إَمر، وىم٣من همٝمف 420ايمرمحـ زمـ حمٚمد زمـ يزداد إزهري )ت فمٌد ايمقه٣مب زمـ فمٌد 

 (.5/90( )يم٣ًمن00/41( )طمطؽمالَم٥م إَم٥م ونمٖمٙم٥م 

 (.5/90)يم٣ًمن  (فمـ أزمٝمف زمخػم َمٛم٘مر)ايمرمحـ فمـ صمٔمٖمر زمـ حمٚمد فمٌد ايمقه٣مب زمـ فمٌد 

 (.0072ايمِمٚمد زمـ أؽمٔمد ايمرازي )خم٤م فمٌد ايمقه٣مب زمـ فمٌد 

 (.00/46( )طمط 454ايمٔمزيز زمـ ضم٣مرث زمـ أؽمد أزمق همرج ايمتٚمٝمٚمل )ت فمٌد ايمقه٣مب زمـ فمٌد 
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ث زمـ أؽمد أزمق حمٚمد ايمتٚمٝمٚمل ايمٌٕمدادي )ضمدث فمٛمف طمٙمؼ ىمثغم وأشمٛمك فمٙمٝمف ايمًٚمٔم٣مين ايمٔمزيز زمـ ضم٣مرفمٌد ايمقه٣مب زمـ فمٌد 

 (.08/219( )ؽمغم 388ومج٣مفم٥م( )ت 

 (.47/444ايمٔمزيز زمـ َمٓمٖمر أزمق زم٘مر إزدي ايمقراق )جمٜمقل ضم٣مل ( )فم٣ًمىمر فمٌد ايمقه٣مب زمـ فمٌد 

 (.47/443ايمٗم٣مدر )فم٣ًمىمر فمٌد ايمقه٣مب زمـ فمٌد 

 (.٣5/90مؽمؿ ايمٌٕمدادي )يم٣ًمناهلل أزمق ومفمٌد ايمقه٣مب زمـ فمٌد 

 (.5/90( )يم٣ًمن 8/301اهلل زمـ صخر )ضم٤م فمٌد ايمقه٣مب زمـ فمٌد 

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من ضم٣مهمٓم٣ًم يمٙمٖمٗمف ىمثغم 560ايمٔمزيز ايمِمددم أزمق حمٚمد ايمٗمرؿمٌل )تفمٌد اهلل زمـ فمٌد ايمقه٣مب زمـ فمٌد 

 (.802ايمٔمٛم٣مي٥م زم٣ميمٔمٙمؿ واجلٚمع يمف..( )صف/

( )فم٣ًمىمر 07/328(، )ؽمغم365أيقب اظمري احل٣مهمظ زمـ صم٣ٌمن )وشمٗمف احلداد( )ت  اهلل زمـ فمٚمر زمـفمٌد ايمقه٣مب زمـ فمٌد 

47/468.) 

 (.47/441اهلل زمـ حمٚمد ايمٔمٛمز ايمداراين )جمٜمقل ضم٣مل ( )فم٣ًمىمر فمٌد ايمقه٣مب زمـ فمٌد 

 (.47/445اظمٙمؽ زمـ حمٚمد اهل٣مؾمٚمل )فم٣ًمىمر فمٌد ايمقه٣مب زمـ فمٌد 

 (.47/442ىمر ايمقه٣مب زمـ فمٌٝمد اهلل أزمق وم٣مؽمؿ ايمٌٕمدادي )فم٣ًمفمٌد 

 (.0072ايمقه٣مب زمـ فمٌٝمد اهلل أزمق حمٚمد ايمٌزار )خم٤م فمٌد 

 (.00/43ايمقه٣مب زمـ فمثامن زمـ همّمؾ زمـ صمٔمٖمر أزمق همتا زمـ خمٌزي )صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ( )طمطفمٌد 

 (.0601ايمقه٣مب زمـ فمِم٣مم زمـ ضم٘مؿ ايمٔم٘مػمي، وهق: ازمـ أيب فمِمٚم٥م )ذىمرفمٌد 

 (.2/71ايمقه٣مب زمـ فم٘مرَم٥م زمٌمي )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.00/69ه٣مب زمـ فمقم زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ حيٝمك أزمق فمٝمًك زمٕمدادي )طمط ايمقفمٌد 

( )صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ( 349ايمقه٣مب زمـ فمقم زمـ ضمًـ زمـ حمٚمد أزمق سمٕمٙم٤م اظم٠مدب أزمق ضمٛمٝمٖم٥م ايمٖم٣مرد )تفمٌد 

 (.00/44)طمط

 (.499ايمقه٣مب زمـ فمقم زمـ فمٚمران اجلرصم٣مين )فمٛمف شمالشم٥م( )صمر فمٌد 

 (.00/65( )طمط 669)ت ايمقه٣مب زمـ فمقم زمـ َمٜمدي زمـ َمٛمِمقر فمٌد 

 (.07/369( )طمط366أزمق حمٚمد ايمٖمٗمٝمف اظم٣ميم٘مل) وشمٗمف اخلْمٝم٤م ( )ت زمـ أمحد ايمقه٣مب زمـ فمقم زمـ ٞمٌم فمٌد 
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 (.7/046)ضم٤م  (2/71( )ضم٣مسمؿ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿايمقه٣مب زمـ فمٚمر زمـ ذضمٌٝمؾ )جمٜمقل فمٌد 

 (.2/74( )ضم٣مسمؿ  وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿايمقه٣مب زمـ فمٝمًك ايمقاؽمْمل أزمق ضمًـ )يمٝمس زمف زمٟمس فمٌد 

( )ذىمر 02/454ايمرمحـ زمـ فمٝمًك أزمق فمالء ايمٌٕمدادي ايمٖم٣مرد )وشمٗمف ايمدارومْمٛمل( )ؽمغمفمٌد ايمقه٣مب زمـ فمٝمًك زمـ فمٌد 

0619.) 

ف وىم٣من شمٗم٥م يرَمك ايمقه٣مب زمـ أيب ضمٝم٥م أزمق وم٣مؽمؿ ايمٌٕمدادي ايمقراق )وم٣مل ايمدارومْمٛمل: ىمتٌٛم٣م فمٛمفمٌد ايمقه٣مب زمـ فمٝمًك زمـ فمٌد 

 (.00/65( )طمط  672)ايمديمٝمؾ/( 469( تصدوق :اخلْمٝم٤م وم٣مل ،زم٣ميمقومػ

 (.302ايمقه٣مب زمـ همرح إٞمديمز: )فمٙمامء فمٌد 

 (.372ايمقه٣مب زمـ همروة إؽم٘مٛمدراين: )فمٙمامء فمٌد 

 (.2/74( )ضم٣مسمؿ  وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿايمقه٣مب زمـ همٙمٝما اظمٗمرئ اظم٘مل )صدوق فمٌد 

 (.2/73( )ضم٣مسمؿ 47/434ايمقه٣مب زمـ ومرة أزمق ومرة أزمق حمٚمد ايمقاؽمْمل )فم٣ًمىمر فمٌد 

ايمقه٣مب زمـ َم٣ٌمرك زمـ أمحد أزمق ايمػمىم٣مت إٞمامؿمل ايمٌٕمدادي )وم٣مل احل٣مهمظ: نمغم َمتٜمؿ، زمؾ هق ضم٣مهمظ و٣مزمط( فمٌد 

 (.787)حتٖم٥م/

 (.788فمٌد ايمقه٣مب زمـ حمٚمد اخلراؽم٣مين )َم٣م فمرهمتف وم٣ميمف احل٣مهمظ( )حتٖم٥م/

 (.00/65ايمقه٣مب زمـ حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ اإلَم٣مم )طمط فمٌد 

 (.0606ايمٕم٣ًمل )ذىمر  زمـ إزمراهٝمؿزمـ أمحد ايمقه٣مب زمـ حمٚمد فمٌد 

ي إصٌٜم٣مين )وم٣مل ايم٣ًمصمل: مل أر أشم٦ٌم َمٛمف دم ٔمٌد ايمقه٣مب زمـ حمٚمد زمـ إؽمح٣مق زمـ حمٚمد زمـ حيٝمك زمـ َمٛمدة أزمق فمٚمرو ايمفمٌد 

 (.08/331( )ؽمغم 375احلدي٧م. ووم٣مل ايمذهٌل: اظمحدث ايمثٗم٥م اظمًٛمد ايم٘مٌغم( )ت 

 (.313/0002زمق فم٣مصؿ )صمر /ايمقه٣مب زمـ حمٚمد زمـ زمٛمدار زمـ ؽمٜمؾ ايمٔمْم٣مر اإلؽمؼمازم٣مذي أفمٌد 

 (.00/41ايمقه٣مب زمـ حمٚمد زمـ ضمًكم زمـ إزمراهٝمؿ أزمق حمٚمد ايمًٚم٣ًمر اإلَم٣مم )وشمٗمف ايمٔمتٝمٗمل ( )طمط فمٌد 

 (.805ايمقه٣مب زمـ حمٚمد زمـ ضم٘مؿ اظمٗمرئ أزمق صمٔمٖمر ايمنومًْمل )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: أطمذ ايمٛم٣مس فمٛمف( )صف/فمٌد 

 (.47/434ىمرايمقه٣مب زمـ حمٚمد زمـ طم٣ميمد أزمق َمٔم٣مذ زمـ ؽمٔمدان )فم٣ًمفمٌد 

 (.0071ايمقه٣مب زمـ حمٚمد زمـ ؿم٣مهر أزمق ؿمٙمح٥م ايمٌقؽمٛمجل )شمٗم٥م وم٣ميمف ايمٖم٣مرد ( )خم٤م فمٌد 

 (.459( )نمرزم٣مء/468ايمقه٣مب زمـ فم٣ٌمس إٞمديمز)تفمٌد ايمقه٣مب زمـ حمٚمد زمـ فمٌد 
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صمٙم٥م ايمٗمدوس إٞمِم٣مري أزمق وم٣مؽمؿ إٞمديمز )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمـ فمٌد ايمقه٣مب زمـ فمٌد ايمقه٣مب زمـ حمٚمد زمـ فمٌد 

 (.803( )صف/326اظمٗمرئكم ضمًـ ايمّمٌط يمٙمٗمراءات وىم٣مٞم٦م ايمرضمٙم٥م دم وومتف إيمٝمف..( )ت

 (.006ايمقه٣مب زمـ حمٚمد زمـ همّمؾ زمـ فمٙمقيف إصٌٜم٣مين )صدوق وم٣ميمف ؾمغمويف وسم٘مٙمؿ دم ؽمامفمف أزمق َمقؽمك اظمديٛمل()ذيؾفمٌد 

( 00/44ان( )طمـط فمٌد زمـ ايمقه٣مب زمـ حمٚمد زمـ َمقؽمك أزمق أمحد ايمٖمٛمدصم٣مئل )أرصمق أن ي٘مقن صدووم٣ًم وم٣ميمف افمٌد 

 (.07/220)ؽمغم

 (.8/301ايمقه٣مب زمـ َمٔم٣موي٥م اظمروزي )ضم٤م فمٌد 

 (.2/71( )ضم٣مسمؿ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿايمقه٣مب زمـ َمٕمريب فمـ َمقؽمك) جمٜمقل فمٌد 

 (.00/40( )طمط494زمـ حمٚمد أزمق طم٣مزم ايمٗم٣م  )صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ( )ت زمـ أمحد ايمقه٣مب زمـ َم٘مرم فمٌد 

 (.6/305( )أصٌٜم٣من 0618ايمقه٣مب زمـ َمٛمديم٧م )ذىمر فمٌد 

 (.806( سم٘مٙمؿ همٝمف يمالفمتزال )صف/342ايمقه٣مب زمـ َمٛمذر ايمٗمرؿمٌل أزمق فم٣مصؿ )ت فمٌد 

 (.00/44( )طمط342أزمق ضمًـ زمـ َمُمؼمي إهقازي )صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ( )تزمـ أمحد ايمقه٣مب زمـ َمٛمِمقر فمٌد 

 (.421ايمٔمزيز )ايمزهري( )نمرزم٣مءفمٌد ايمقه٣مب زمـ َمقؽمك زمـ فمٌد 

 (.47/437ايمٔمزيز ايمٗمرر ايمٌٌمي )روى فمٛمف مج٣مفم٥م ( )فم٣ًمىمرفمٌد ك زمـ ايمقه٣مب زمـ َمقؽمفمٌد 

 (.5/93ايمرمحـ زمـ أيب ايمزٞم٣مد )يمٝمس زمف زمٟمس وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل ( )يم٣ًمنفمٌد ايمقه٣مب زمـ َمقؽمك فمـ فمٌد 

(  ، وم٣مل احل٣مهمظ: َمـ ايمّمٔمٖم٣مءايمقه٣مب زمـ ٞم٣مهمع ايمٔم٣مَمري اظمْمقفمل )َمٛم٘مر احلدي٧م وم٣ميمف ايمٔمٗمٝمقم ووه٣مه ايمدارومْمٛملفمٌد 

 .(789)حتٖم٥م/ (٣5/95من)يمً

 (.5/92ايمقه٣مب زمـ هُم٣مم زمـ نم٣مز )ىمذزمف أزمق ضم٣مسمؿ ( )يم٣ًمنفمٌد 

 (.47/456ايمقه٣مب ايمٌٝمقيت )فم٣ًمىمرفمٌد ايمقه٣مب زمـ هالل زمـ فمٌد 

ايمقه٣مب زمـ مه٣مم زمـ ٞم٣مهمع ايمٝمامين ايمِمٛمٔم٣مين )وشمٗمف ازمـ َمٔمكم، ووم٣مل إزدي: يت٘مٙمٚمقا همٝمف وأٞم٘مر فمٙمٝمف ايمذهٌل أضم٣مدي٧م ( فمٌد 

 (.5/92)يم٣ًمن( 2/71)ضم٣مسمؿ 

 (.2/73( )ضم٣مسمؿ00/65ايمقه٣مب زمـ وو٣مح زمـ ضم٣ًمن إٞم٣ٌمري )وروى فمٛمف أزمق ضم٣مسمؿ ( )طمط فمٌد 

 (.5/97( )يم٣ًمن احل٣مهمظايمقه٣مب ؾمٝمخ ظمروان زمـ َمٔم٣موي٥م )ٓ ئمرف وم٣ميمف فمٌد 

 (.2/71( )ضم٣مسمؿ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿايمقه٣مب فمـ ازمـ فمٚمر )جمٜمقل فمٌد 
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 (.5/97ف ايمٔمٗمٝمقم ( )يم٣ًمنايمقه٣مب فمـ أزمٝمف)يمٝمس زمٚمُمٜمقر زم٣ميمٛمٗمؾ وم٣ميمفمٌد 

 .-سمٗمدم –زمـ َمقؽمك زمـ زي٣مد زمـ أمحد اهلل فمٌد ان إهقازي، هق: فمٌد 

 (.685)َمٌم  -أيت -هق ازمـ أمحد ان اجلقايمٝمٗمل ايمممايبفمٌد 

 اهلل.فمٌد زمـ َمقؽمك اجلقايمٝمٗمل، سمٗمدم دم زمـ أمحد ان فمٌد 

: ىم٣من شمٗم٥م ضم٣مهمٓم٣مً زاهدًا، ووم٣مل ايمًٚمٔم٣مين: ىم٣من إَم٣مَم٣مً دم زمـ َمقؽمك اظمروزي أزمق حمٚمد اجلٛمقصمزدي )وم٣مل اخلْمٝم٤مزمـ أمحد ان فمٌد 

 (.03/04( )ؽمغم00/045( )طمط566احلدي٧م همٗمٝمٜم٣ًم ضم٣مهمٓم٣ًم يمٙمحدي٧م، ووشمٗمف ازمـ صمقزي وايمذهٌل..( )إرؾم٣مد/

 (.5/98ان زمـ ؽمٝم٣مر فمـ أمحد زمـ زمرومل) ٓ أفمرهمف وم٣ميمف ايمذهٌل ( )يم٣ًمنفمٌد 

 (.47/455)فم٣ًمىمران زمـ فمٚمر زمـ ضمًـ اظمٛمٌجل )جمٜمقل ضم٣مل ( فمٌد 

 (.4/0213ان زمـ حمٚمد ايمقىمٝمؾ ايمٔمً٘مري )فمٛمف مج٣مفم٥م( )ضم٣ٌمن فمٌد 

 (.47/457( )فم٣ًمىمر00/045( طمط694ان زمـ حمٚمد زمـ فمٝمًك أزمق حمٚمد اظمروزي ايمزاهد )ت فمٌد 

 (.682ان زمـ يزيد ايمدوم٣مق ؾمٝمخ يمٙمٌٝمٜمٗمل: همٝمف سمِمحٝمػ )إحت٣مف/فمٌد 

 .-سمٗمدم–ب ان زمـ يزيد ايمروم٣مق، هق: ضمًـ زمـ يزيد زمـ ئمٗمقفمٌد 

 .-سمٗمدم دم ازمـ ؽمٝم٣مر –ان زمـ ي٣ًمر فمٌد 

 (.4/0215راين )ضم٣ٌمن احلان ضمراين: يمٔمٙمف حمٚمد زمـ َمٔمدان فمٌد 

هـ( )وم٣مل اخلْمٝم٤م: 343اهلل أزمق ذر إٞمِم٣مري ازمـ ؽمامك اخلرؽم٣مين اهلروي اظم٣ميم٘مل احل٣مهمظ )تفمٌد زمـ حمٚمد زمـ فمٌد زمـ أمحد 

حل٣مهمظ أزمق ذر َمٔمروف َمُمٜمقر َمـ أهؾ احلدي٧م صقدم.. ووم٣مل ايمذهٌل: احل٣مهمظ ىم٣من شمٗم٥م و٣مزمْم٣مً ديٛم٣ًم هم٣موالً. ووم٣مل ايمٖم٣مرد: ا

اإلَم٣مم اظمجقد ايمٔمالَم٥م ؾمٝمخ احلرم، ووم٣مل ازمـ فم٣ًمىمر: ىم٣من أضمد احلٖم٣مظ إشم٣ٌمت. ووم٣مل إٞمِم٣مري: احل٣مهمظ صدوق سم٘مٙمٚمقا دم 

( ) 4/0014( )سمذىمرة احلٖم٣مظ07/553. ووم٣مل ازمـ فمامد: ىم٣من شمٗم٥م َمتٗمٛم٣ًم ديٛم٣مً فم٣مزمدًا ورفم٣ًم..( )ؽمغم -ئمٛمل أٞمف أؾمٔمري -رأيف

 (.00/030)طمط (47/491( )فم٣ًمىمر 28إحت٣مف/

 (.5/73زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ زيد زمـ شم٣مزم٦م إٞمِم٣مري )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.9/375ي) جمٜمقل ضم٣مل ()طمط ٔمٌد زمـ ؾمٌٝم٤م زمـ حمٚمد زمـ ؾمٔمٝم٤م أزمق وم٣مؽمؿ ايمفمٌد 

 (.7/020زمـ فمقن ايمٗمِم٣مب )ضم٤مفمٌد 

 (44/610زمـ َمًٙمؿ ايمٗمرر ايمدَمُمٗمل ) فم٣ًمىمر فمٌد 
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 (3/424زمـ َمٔمٚمر زمٌمي ) وم٣مل إزدي :َمؼموك احلدي٧م ( ) يم٣ًمن فمٌد 

 (.47/47ايمرضمٝمؿ اظمْمٙمٌل )فم٣ًمىمر فمٌد ايمقه٣مب أزمق فمٌد زمـ َمٙمؽ زمـ فمٌد 

 (.381ذي ايمٔمرش )أطمق ذي ايمٛمقن ايمزاهد(: )فمٙمامء فمٌد 

 (.2/33ايم٘مريؿ )ضم٣مسمؿ فمٌد ايم٘مريؿ ؽمٚمع أزم٣م رصم٣مء، أـمٛمف ازمـ فمٌد رزمف أزمق فمٌد 

 -يٟميت  -أزمق ٞمٔم٣مَم٥م ايمًٔمدي: دم ايم٘مٛمك رزمف فمٌد 

 (.2/36)ضم٣مسمؿ  -سمٗمدم –ايم٘مريؿ فمٌد رزمف ايمٗمِم٣مب فمـ ازمـ ؽمغميـ )وشمٗمف ازمـ َمٔمكم ( هق ازمـ فمٌد 

 (.2/31رزمف زمـ أيب راؾمد ايمٝمُم٘مري زمٌمي )وشمٗمف أمحد، وازمـ َمٔمكم ( )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 .(846رزمف زمـ صمٜمقر ايمٗمٝمز أزمق ويمٝمد إٞمديمز فمٛمف ازمٛمف إزمراهٝمؿ )صف/فمٌد 

 (.0/341رزمف زمـ رزمٝمٔم٥م فمٛمف رزمٝمع زمـ صٌٝما )دفم٣مء فمٌد 

 (.2/33رزمف زمـ زيد )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.7/055( )ضم٤م 2/34رزمف زمـ هضم٣من ايمٕمزل ايمٛمٚمغمي) جمٜمقل ضم٣مل ( )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.3/492رزمف زمـ ؽمٔمٝمد زمـ فمت٥ٌم ايمٗمرر )جمٜمقل وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ( )يم٣ًمن فمٌد 

 (.2/33( )ضم٣مسمؿ  أزمق ضم٣مسمؿوم٣ميمف رزمف زمـ ؽمٙمٝمؿ أزمق فمت٥ٌم ايمٗمرر )جمٜمقل فمٌد 

 ( 7/054رزمف زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ فمٚمغم زمـ زيتقن ) ضم٤م فمٌد 

 (.43/019( )فم٣ًمىمر 2/33رزمف زمـ ص٣ميما ايمٗمرر )جمٜمقل ضم٣مل ( )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.5/046رزمف زمـ صٔمِمٔم٥م )ضم٤م فمٌد 

 (.7/054( )ضم٤م 2/34رزمف زمـ صٙم٦م )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.2/36( )ضم٣مسمؿ 7/055ايم٘مريؿ ايمٗمِم٣مب )وشمٗمف ازمـ َمٔمكم ( )ضم٤م فمٌد رزمف زمـ فمٌد 

 (.2/33اهلل ايم٘مٛم٣مين )ضم٣مسمؿ فمٌد رزمف زمـ فمٌد 

 (.2/34رزمف زمـ فمٙمٗمٚم٥م) جمٜمقل ضم٣مل ( )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.7/053( )ضم٤م 2/34رزمف زمـ َمقؽمك إضمدب )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.43/000( )فم٣ًمىمر 2/33رزمف زمـ َمٝمٚمقن إؾمٔمري )جمٜمقل ضم٣مل ( )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.2/36رزمف فمـ وراد) جمٜمقل ضم٣مل ( )ضم٣مسمؿ فمٌد 
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 (.839رو٣م اخلقٓين أزمق َم٘مٛمػ )وهمد فمعم رؽمقل اهلل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( )يقٞمسفمٌد 

 (.2/54فمقف زمـ ضم٣مرث أزمق ضم٣مزم) صح٣ميب( )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.004ك ايمرازي وفمٛمف أزمق ضم٣مسمؿ ونمغمه )ىمذزمف أزمق ضم٣مسمؿ()ذيؾفمٌد 

 اجلرصم٣مين اظمدري.زمـ أمحد اظمٙمؽ فمٌد ك زمـ أيب ضم٣مَمد: هق فمٌد 

 (.2/94( )ضم٣مسمؿ  وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿه أزمق ضمدرد إؽمٙمٚمل ضمج٣مزي )يمف صح٥ٌم د فمٌ

 (.8/342ه زمـ أيب زمرزة )ضم٤م فمٌد 

 (.2/91ه زمـ أيب زمرزة ايمًجًت٣مين) جمٜمقل ضم٣مل ( )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.935ه زمـ محٝمد )كفمٌد 

 .(2/89ؿ )ضم٣مسم (47/475فم٣ًمىمر( )0599ه زمـ رزم٣مح ايمٕم٣ًمين) َم٣م أفمٙمؿ زمف زمٟمؽم٣ًم وم٣ميمف أزمق داود( )آصمري فمٌد 

 (.420( )نمرزم٣مء/674ه زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ زم٘مر أزمق ؽمٜمؾ ايمٌٌمي )تفمٌد 

 (.0637ه زمـ ص٣ميما إصٌٜم٣مين )ذىمر فمٌد 

 (.2/94ه زمـ صٙم٦م فمـ فمقم )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.2/94ه زمـ ؿمٙمح٥م فمـ فمٚمف )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.47/481ايمٗمدوس )فم٣ًمىمر فمٌد ه زمـ فمٌد 

 (.2/94ه زمـ َمٌمف )طم٣مسمؿ فمٌد 

 (.5/685ه زمـ َميب )ضم٤م فمٌد 

 (.2/91ه زمـ ٞمقح فمـ ضم٘مؿ زمـ ؽمٛم٣من )ضم٣مسمؿ فمٌد 

 (.369وس ايمٔمْم٣مر: )فمٙمامء فمٌد 

 (.00/005( )طمط654وس زمـ آدم ايمٌٕمدادي )ت فمٌد 

 (.00/002وس زمـ زممم زمـ ؾمٔمٝم٤م أزمق حمٚمد ايمرازي )ٓ زمٟمس زمف ئمتػم زمف وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل ( )طمطفمٌد 

 (.5/98)يم٣ًمن (ىمذزمف أزمق زرفم٥م)وس زمـ طمالد، فمٌد 

 (.47/474( )فم٣ًمىمر 312( )روى فمٛمف مج٣مفم٥م( )ؿم٤م 691س زمـ ديزوي٥م ايمرازي )ت وفمٌد 

 (.594( )صمر 477وس زمـ فمقم اجلرصم٣مين )ت فمٌد 
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 (.00/005وس زمـ َم٣ميمؽ أزمق حمٚمد ايمٔمْم٣مر )روى فمٛمف مج٣مفم٥م ( )طمطفمٌد 

 (.00/005( )طمط654وس زمـ حمٚمد ايمٗم٣مص )ت فمٌد 

 (.893وس ايمٗمٝم٣مين )يقٞمسفمٌد وس زمـ َمٔمعم زمـ فمٌد 

 (.389( )صمر 499دوس زمـ فمقم اجلرصم٣مين )ت ٌفم

 (.514اظمٙمؽ ايمٖم٣مرد: )فمٙمامء فمٌد فمٌقد زمـ 

 (.2/7فمٌٝمد أزمق ايمقؽمٝمؿ ايمٌ٘مري اجلامل، )ضم٣مسمؿ 

 (.2/2فمٌٝمد أزمق ص٣ميما َمقلم ايمًٖم٣مح فمٛمف زمن زمـ ؽمٔمٝمد ) وشمٗمف ازمـ َمٔمكم ( )ضم٣مسمؿ

 (.2/7( )ضم٣مسمؿ  وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿفمٌٝمد أزمق فمقام فمـ أٞمس )جمٜمقل 

 (.2/7ايمرمحـ )ضم٣مسمؿ فمٌد فمٌٝمد أزمق ه٣مرون فمـ 

 (.2/7فمٌٝمد أزمق هريؿ ىمقدم ؽمٚمع فمٙمٝم٣مً )ضم٣مسمؿ 

 (.2/7فمٌٝمد أزمق حيٝمك ايمٔمٌز ىمقدم ؽمٚمع ضمذيٖم٥م )ضم٣مسمؿ 

 (.2/2فمٌٝمد إٞمِم٣مري )ضم٣مسمؿ 

 (.2/7فمٌٝمد ايمّمخؿ فمـ أيب َم٣ميمؽ )ضم٣مسمؿ 

 (.2/7فمٌٝمد ايمٗم٣مري فمـ ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وآيمف وؽمٙمؿ )ضم٣مسمؿ 

 (.01/479اهلل زمـ إزمراهٝمؿ أزمق وم٣مؽمؿ ايمٗمزاز )طمط فمٌٝمد 

 (.5/99)يم٣ًمن -سمٗمدم ومري٣ٌمً -() ؽمامفمف صحٝما وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( 344فمٌٝمد اهلل زمـ إزمراهٝمؿ إٞمِم٣مري )ت 

 (.5/98فمٌٝمد اهلل زمـ إزمراهٝمؿ اجلزري )اهتٚمف ايمذهٌل، همٗم٣مل: أسمك زمخػم َمقوقع هق آهمتف( )يم٣ًمن

 َمٜمدي.زمـ إزمراهٝمؿ اظمٜمدي: اؽمؿ صمده  فمٌٝمد اهلل

 (.47/310زمـ حمٚمد أزمق حمٚمد ايمٛمج٣مر) روى فمٛمف مج٣مفم٥م( )فم٣ًمىمرزمـ أمحد فمٌٝمد اهلل زمـ إزمراهٝمؿ 

فمٌٝمد اهلل زمـ إزمراهٝمؿ زمـ فمٚمر زمـ إؽمح٣مق أزمق وم٣مؽمؿ إٞمِم٣مري اخلزرصمل اخلٝم٣مط ) ؽمامفمف صحٝما وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )طمط 

01/483.) 

 (.47/314فمٌٝمد اهلل زمـ إزمراهٝمؿ زمـ َمٜمدي أزمق وم٣مؽمؿ ايمٌٕمدادي )فم٣ًمىمر 

 (.5/400( )ضم٣مسمؿ 7/035فمٌٝمد اهلل زمـ أيب اجلقزاء )جمٜمقل ضم٣مل( )ضم٤م 
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 (.0/449( )أصٌٜم٣من3/048( )ؽمغم0150( )فم٨م0190فمٌٝمد اهلل زمـ أيب زم٘مرة )شمٗم٥م وم٣ميمف ايمٔمجقم ( )ذىمر /

 (.5/27ي )ضم٤م ٔمٌد فمٌٝمد اهلل زمـ أيب صمروة ايم

 (.5/404( )ضم٣مسمؿ 7/035فمٌٝمد اهلل زمـ أيب ضمٌٝم٥ٌم ضمج٣مزي )ضم٤م 

 (.318زمـ أيب ذريـ زمـ أيب رصم٣مء ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ٞمٝم٣ًمزمقر/ اهللفمٌٝمد 

 (.5/011إٞمديمز )يم٣ًمن زمـ أمحد فمٌٝمد اهلل 

 فمٌٝمد اهلل زمـ أمحد ايمِمغمدم: اؽمؿ صمده: فمثامن زمـ همرج.

 (.404زمـ أيب ؿم٣مهر أزمق ضمًكم اظمروروذي )ت زمـ أمحد فمٌٝمد اهلل 

 (.01/449احل٣مهمــظ ( )طمـط زمـ أمحد زمـ َمٛمِمقر أزمق حمٚمد ايم٘م٣ًمئل) حمٙمف ايمِمدق وم٣ميمف ص٣ميما زمـ أمحد زمـ أمحد فمٌٝمد اهلل 

 (.0016زمـ إؽمامفمٝمؾ أزمق أمحد ايمٔمْم٣مر )ذىمر زمـ أمحد فمٌٝمد اهلل 

 (.320زمـ صمرصم٣مين ايمٌزاز أزمق وم٣مؽمؿ )صمر زمـ أمحد فمٌٝمد اهلل 

 (.47/495)فم٣ًمىمر زمـ ضمًـ زمـ ئمٗمقب ايمرومل ايمٌزار )روى فمٛمف مج٣مفم٥م ( زمـ أمحد فمٌٝمد اهلل 

 (.01/438( ) طمط 0019زمـ ضمًكم زمـ فمقم اجلالء )ذىمر زمـ أمحد فمٌٝمد اهلل 

 (.5/011)يم٣ًمن (ىمذزمف زمٔمّمٜمؿ) زمـ طمقدادزم٥مزمـ أمحد فمٌٝمد اهلل 

 (.47/492( )فم٣ًمىمر301( )روى فمٛمف مج٣مفم٥م ( )ؿم٤م691زمـ ؽمٙمٝمامن أزمق حمٚمد ايمٗمرر ايمرَمقم )تزمـ أمحد فمٌٝمد اهلل 

 (.01/487()طمط334راين )وشمٗمف اخلْمٝم٤م ( )تاحلإفمعم زمـ حمٚمد أزمق وم٣مؽمؿ ايمرومل زمـ ٌد فمزمـ زمـ أمحد فمٌٝمد اهلل 

( 332ٌٙمخل،) وشمٗمف اخلْمٝم٤م ووم٣مل ايمدارومْمٛمل: شمٗم٥م، ووشمٗمف ازمـ صمقزي( )ت ايماهلل أزمق وم٣مؽمؿ زمـ فمٌد زمـ زمـ أمحد فمٌٝمد اهلل 

 (.678( )ايمديمٝمؾ/01/455)طمط

 (.0093صمر اهلل احل٣مهمظ أزمق ٞمٌم )فمٌد زمـ زمـ أمحد فمٌٝمد اهلل 

 (.01/454( )طمط 443اهلل زمـ زم٘مغم أزمق وم٣مؽمؿ ايمتٚمٝمٚمل )وشمٗمف اخلْمٝم٤م ( )ت فمٌد زمـ زمـ أمحد فمٌٝمد اهلل 

 (.47/497( )جمٜمقل ضم٣مل ( )فم٣ًمىمر 446اهلل زمـ فمٚمرو أزمق حمٚمد ايمٛمٌمي )تفمٌد زمـ زمـ أمحد فمٌٝمد اهلل 

 (.996زمـ فمٌٝمد اهلل أزمق ؿم٣مهر ايمٌٛم٣مين )خم٤م زمـ أمحد فمٌٝمد اهلل 

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من فم٣مظم٣ًم زمٚمذاه٤م 333زمـ َمٔمٚمر ايمٗمرر ايمتٝمٚمل أزمق زم٘مر ايمٗمرؿمٌل )ت فمٌٝمد اهللزمـ زمـ أمحد  اهللفمٌٝمد 

 (.227اظم٣ميم٘مٝمكم شم٣مزم٦م ايمٖمٜمؿ ضمًـ آؽمتٛم٣ٌمط، وىم٣من ومد زمرع دم إدب..( )صف/



1193 
 

َمـ احلدي٧م ىمت٣مزم٥م وؽمامفم٣ًم، وَمـ  زمـ فمثامن زمـ همرج أزمق وم٣مؽمؿ ايمِمغمدم )وم٣مل اخلْمٝم٤م: ىم٣من أضمد اظم٘مثريـزمـ أمحد فمٌٝمد اهلل 

 (.01/485( )طمط345اظمٔمٛمٝمكم زمف واجل٣مَمٔمكم يمف َمع صدق وأَم٣مٞم٥م( )ت 

 (.0001زمـ فمٗم٥ٌم زمـ َميس أزمق فمٚمرو )ذىمر زمـ أمحد فمٌٝمد اهلل 

 (.01/488( )طمط350زمـ فمقم أزمق همّمؾ ايمِمغمدم زمـ ىمقدم )ؽمامفمف صحٝمـا وم٣ميمـف اخلْمٝمــ٤م ( )ت زمـ أمحد فمٌٝمد اهلل 

 (.975زمـ فمقم زمـ إؽمامفمٝمؾ أزمق همّمؾ اظم٘مٝم٣مرم )خم٤م أمحد  زمـفمٌٝمد اهلل 

 (.01/478( )جمٜمقل ضم٣مل ( )طمط498ِمٝمدٓين )ت ايمزمـ فمقم زمـ ضمًكم أزمق وم٣مؽمؿ اظمٗمرئ زمـ زمـ أمحد فمٌٝمد اهلل 

 (.0192زمـ فمقم زمـ حمٚمد زمـ صم٣مرود أزمق فمٚمر )ذىمر زمـ أمحد فمٌٝمد اهلل 

 (.01/408زمـ نم٣ميم٤م َمقلم رزمٝمع احل٣مصم٤م )طمط زمـ أمحد فمٌٝمد اهلل 

 (.01/485طمط )زمـ همتا، اؽمؿ صمده: فمثامن زمـ أمحد فمٌٝمد اهلل 

 (.0015اهلل ايمت٣مصمر إردؽمت٣مين )ذىمر فمٌد زمـ همّمؾ زمـ ؾمٜمري٣مر أزمق زمـ أمحد فمٌٝمد اهلل 

 (.01/452زمـ ىمقهل أزمق حمٚمد ايم٘مًٌم )جمٜمقل ضم٣مل ( )طمط زمـ أمحد فمٌٝمد اهلل 

 (.01/458( )جمٜمقل ضم٣مل ( )طمط 458زمـ حمٚمد أزمق همتا ايمٛمحقي )ت زمـ أمحد فمٌٝمد اهلل 

 (.47/311زمـ حمٚمد أزمق وم٣مؽمؿ ايمناج )روى فمٛمف مج٣مفم٥م ( )فم٣ًمىمر زمـ أمحد فمٌٝمد اهلل 

 (.01/455( )طمط 433ٗمِم٣ٌمين )ت ايمزمـ حمٚمد أزمق وم٣مؽمؿ زمـ زمـ أمحد فمٌٝمد اهلل 

 (.01/428زمـ حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ أزمق همرج احليَمل زمـ َمٛمُمئ )وشمٗمف اخلْمٝم٤م ( )طمط زمـ أمحد فمٌٝمد اهلل 

 (.977زمـ حمٚمد زمـ صمٌغم أزمق ؽمٔمد ايمدهٗم٣من )خم٤مزمـ أمحد فمٌٝمد اهلل 

 (.47/311زمـ حمٚمد زمـ ؽمٔمٝمد ايمٗمرر )جمٜمقل ضم٣مل ( )فم٣ًمىمر زمـ أمحد فمٌٝمد اهلل 

 (.003زمـ حمٚمد زمـ فمقم أزمق وم٣مؽمؿ ايمٌٕمدادي )سم٘مٙمؿ همٝمف()ذيؾزمـ أمحد فمٌٝمد اهلل 

 (.01/486( )وشمٗمف اخلْمٝم٤م( )طمط 306يب ايمٗمزاز )ت زمـ حمٚمد زمـ فمقم أزمق وم٣مؽمؿ احلرزمـ أمحد فمٌٝمد اهلل 

 (.01/478زمـ حمٚمد زمـ حمٚمد أزمق فم٣ٌمس ايم٘م٣مسم٤م ايمزراري )طمط زمـ أمحد فمٌٝمد اهلل 

 (.02/362( )ؽمغم01/425زمـ َمٔمروف ايمٌٕمدادي )وشمٗمف اخلْمٝم٤م ( )طمط زمـ أمحد فمٌٝمد اهلل 

 زمـ هذيؾ . زمـ أمحد فمٌٝمد اهلل 

 (.393)فمٙمامء زمـ هُم٣مم زمـ ضمدي٨م: زمـ أمحد فمٌٝمد اهلل 
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 (.01/454زمـ حيٝمك أزمق حمٚمد زمـ صقاف )طمط زمـ أمحد فمٌٝمد اهلل 

 (.02/429( )ؽمغم01/426أزمق ضمًكم اظمٗمرئ )وشمٗمف إزهري وايمٔمتٝمٗمل ( )طمطزمـ أمحد زمـ ئمٗمقب زمـ أمحد فمٌٝمد اهلل 

 (.5/99زمـ ئمٗمقب زمـ ٞمٌم إٞم٣ٌمري )همٝمف ٞمٓمر ( )يم٣ًمن زمـ أمحد فمٌٝمد اهلل 

 (.8/312يمٛمرد )ضم٤م فمٌٝمد اهلل زمـ إدريس ا

 (.5/418( )ضم٣مسمؿ 01/464( )طمط  وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿإدريس ايمٛمرد أزمق حمٚمد ايمٌٌمي )صدوق  زمـ فمٌٝمد اهلل

 (.35فمٌٝمد اهلل زمـ آدَمل )َمٌم 

 (.47/313فمٌٝمد اهلل زمـ أرومؿ زمـ أيب إرومؿ ايمٗمرر )فم٣ًمىمر 

 (.5/011فمٌٝمد اهلل زمـ أزور فمـ هُم٣مم زمـ ضم٣ًمن )يم٣ًمن 

 (.5/417( )ضم٣مسمؿ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿفمٌٝمد اهلل زمـ إؽمح٣مق إفمقر) ؾمٝمخ يمٝمس زم٣مظمُمٜمقر 

 (.5/011اهلل )يم٣ًمن فمٌد فمٌٝمد اهلل زمـ إؽمح٣مق اهل٣مؾمٚمل، سمٗمدم دم 

 (.5/418( )ضم٣مسمؿ  وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿفمٌٝمد اهلل زمـ إؽمح٣مق زمـ مح٣مد زمـ َمقؽمك ايمْمٙمحل )يمٝمس زم٣ميمٗمقي 

 (.٣47/312مري )فم٣ًمىمر فمٌٝمد اهلل زمـ إؽمح٣مق زمـ ؽمٜمؾ أزمق وم٣مؽمؿ ايمًٛمج

 (.01/447( )طمط  وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿفمٌٝمد اهلل زمـ إؽمامفمٝمؾ ايمٌٕمدادي )صدوق 

 (.5/418( )ضم٣مسمؿ  وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿفمٌٝمد اهلل زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ إؽمامفمٝمؾ ايمٌٕمدادي )صدوق 

 (.01/420( )جمٜمقل ضم٣مل( )طمط474فمٌٝمد اهلل زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ فمٌٝمد اهلل زمـ إؽمامفمٝمؾ أزمق همرج إٞم٣ٌمري )ت 

 (.5/417( )ضم٣مسمؿ 5/25فمٌٝمد اهلل زمـ أفمجؿ )ضم٤م 

 (.5/74فمٌٝمد اهلل زمـ زم٣مزم٣مه )ضم٤م 

 (.5/419ي ايمٌٌمي )ضم٣مسمؿ ٔمٌد فمٌٝمد اهلل زمـ زم٣ًمم ايم

 (.5/418( )ضم٣مسمؿ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿفمٌٝمد اهلل زمـ زمُمغم زمـ صمرير ايمٌجقم )جمٜمقل 

 (.01/483( )طمط 344فمٌٝمد اهلل زمـ زم٘مر زمـ ؾم٣مذان زمـ زم٘مر أزمق همرج ايمقافمظ )ت 

فمٌٝمد اهلل زمـ مت٣مم أزمق فم٣مصؿ ايمٌٌمي )ييب زمحديثف وم٣ميمف أزمق زرفم٥م، ووم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: ؤمٝمػ احلدي٧م، وؤمٖمف ايمدارومْمٛمل 

 (.5/419( )ضم٣مسمؿ 5/010ووم٣مل ايم٣ًمصمل : ىمذاب حيدث زمٚمٛم٣مىمغم فمـ يقٞمس وطم٣ميمد وازمـ أيب هٛمد( )يم٣ًمن 

 (.01/439( )طمط409( )ت  زمـ طم٣مزم أزمق ضمًـ احلريري )وشمٗمف اخلْمٝم٤مزمـ أمحد فمٌٝمد اهلل زمـ شم٣مزم٦م 
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 (.5/419فمٌٝمد اهلل زمـ شمقر ايمٌٌمي )ضم٣مسمؿ 

 (.5/010( )يم٣ًمن  وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿفمٌٝمد اهلل زمـ صم٣مري٥م فمٛمف أؽمقد )جمٜمقل 

 (.5/27فمٌٝمد اهلل زمـ صمٌغم زمـ ضمٝم٥م ايمثٗمٖمل )ضم٤م 

 (.5/401فمٌٝمد اهلل زمـ صمحش )ضم٣مسمؿ 

 (.4/0217()ضم٣ٌمن01/465()وشمٗمف اخلْمٝم٤م ( )طمط 626فمٌٝمد اهلل زمـ صمرير زمـ صمٌٙم٥م زمـ أيب رواد ايمٔمت٘مل أزمق فم٣ٌمس )ت

 (.245زمـ صمٔمٖمر اهل٣مؾمٚمل )إرؾم٣مد/ فمٌٝمد اهلل

 (.47/318ايمرواس )جمٜمقل ضم٣مل( )فم٣ًمىمر زمـ أمحد فمٌٝمد اهلل زمـ صمٔمٖمر 

 (.01/470فمٌٝمد اهلل زمـ صمٔمٖمر زمـ محدان )طمط 

 (.01/451فمٌٝمد اهلل زمـ صمٔمٖمر زمـ حمٚمد )طمط 

 (.01/435( )طمط5/010( )يمٝمٛمف ايمدارومْمٛمل ( )يم٣ًمن 419ايمٌزار )ت  فمٌٝمد اهلل زمـ صمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ أفمكم

 (.5/401( )ضم٣مسمؿ 7/034فمٌٝمد اهلل زمـ صمٛم٣مدة زمـ َم٣ميمؽ إزدي )ضم٤م 

 (.5/401( )ضم٣مسمؿ 7/033فمٌٝمد اهلل زمـ صمٜمّمؿ أزمق صمٜمّمؿ )ضم٤م 

 (.5/406( )ضم٣مسمؿ  وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿفمٌٝمد اهلل زمـ ضم٣مرث زمـ حمٚمد زمـ زي٣مد ايمٗمرر )صدوق 

 (.5/010اهلل زمـ فمٚمر )يم٣ًمن فمٌد فمٌٝمد اهلل زمـ ضم٣مرث فمـ 

 (.005فمٌٝمد اهلل زمـ ضم٣مرشم٥م )جمٜمقل()ذيؾ

 (.425( )نمرزم٣مء/046فمٌٝمد اهلل زمـ ضمٌح٣مب إَمغم )ت

 (.5/400فمٌٝمد اهلل زمـ ضمٌٝم٤م زمـ أيب شم٣مزم٦م )وشمٗمف ازمـ َمٔمكم ( )ضم٣مسمؿ 

 (.5/400سمؿ ( )ضم٣م47/307،) جمٜمقل ضم٣مل ( )فم٣ًمىمر ٘مقدمايمفمٌٝمد اهلل زمـ ضمر اجلٔمٖمل 

 (.991)خم٤م  (47/366زمـ إزمراهٝمؿ أزمق ٞمٔمٝمؿ إصٌٜم٣مين )جمٜمقل ضم٣مل ( )فم٣ًمىمر زمـ أمحد فمٌٝمد اهلل زمـ ضمًـ 

 (.01/454فمٌٝمد اهلل زمـ ضمًـ زمـ ؾمٗمغم أزمق وم٣مؽمؿ )طمط 

 (.01/404فمٌٝمد اهلل زمـ ضمًـ زمـ فمٌٝمد اهلل زمـ فم٣ٌمس فمٙمقي )طمط 

 (.990زم٣مذي )خم٤م فمٌٝمد اهلل زمـ ضمًـ زمـ فمٚمر زمـ حمٚمد أزمق همّمؾ اظمحٚمد أ

 (.5/016فمٌٝمد اهلل زمـ ضمًـ زمـ فمٝم٣مش زمـ إزمراهٝمؿ اجلقهري )يم٣ًمن 
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 (.0198اهلل أزمق فمٚمر )ذىمر فمٌد فمٌٝمد اهلل زمـ ضمًـ زمـ حمٚمد زمـ 

 )وم٣مل احل٣مهمظ: ىم٣من ديٛم٣ًم طمغمًا هم٣مواًل، رَم٣مه ازمـ ايمٖمرات زم٣مٓفمتزال( -يٟميت –اؽمؿ صمده: دٓل  فمٌٝمد اهلل زمـ ضمًكم ايم٘مرطمل ايمٖمٗمٝمف

 (.5/016)يم٣ًمن  (431)ت 

 (.439فمٌٝمد اهلل زمـ ضمًكم زمـ إزمراهٝمؿ زمـ صم٣مزمر ايمتٛمٝمز: )فمٙمامء 

 (.01/438فمٌٝمد اهلل زمـ ضمًكم زمـ إزمراهٝمؿ زمـ فمقم ايمٔمٙمقي أزمق أمحد ايمٛمِمٝمٌل) جمٜمقل ضم٣مل ( )طمط 

 (.01/421( )طمط417احلذاء اظمقصقم )ٓ زمٟمس زمف وم٣ميمف ايمػموم٣مين ( )ت زمـ أمحد فمٌٝمد اهلل زمـ ضمًكم زمـ صمٔمٖمر 

 (.02/484فمٌٝمد اهلل زمـ ضمًكم زمـ ضمًـ اجلالب )ؽمغم 

 (.01/454فمٌٝمد اهلل زمـ ضمًكم زمـ دٓل زمـ دهلؿ أزمق ضمًـ ايم٘مرطمل) جمٜمقل ضم٣مل ( )طمط 

( 401ىم٣من شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( )ت) –ازمـ طمُم٣مب  –زمـ ضمًكم زمـ َمقؽمك زمـ َمٔم٣موي٥م أزمق حمٚمد ايمٌٕمدادي  فمٌٝمد اهلل

 (.422)نمرزم٣مء/

 (.01/435( )طمط 401ك زمـ َمٔم٣موي٥م أزمق حمٚمد زمـ طمُم٣مب )وشمٗمف اخلْمٝم٤م ( )ت فمٌٝمد اهلل زمـ ضمًكم زمـ َمقؽم

 (.01/487( )طمط 339فمٌٝمد اهلل زمـ ضمًكم زمـ ٞمٌم زمـ ئمٗمقب أزمق حمٚمد ايمٔمْم٣مر )صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ( )ت 

 (.915ٔم٣ٌمد )يقٞمسايمزمـ ضمٙمٝمؾ  فمٌٝمد اهلل

 (.5/406)ضم٣مسمؿ ي زمٌمي )ٓ زمٟمس زمف وم٣ميمف ازمـ أيب ضم٣مسمؿ ( ٔمٌد فمٌٝمد اهلل زمـ محراد ايم

 (.5/406( )ضم٣مسمؿ  وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿفمٌٝمد اهلل زمـ محزة زمـ إؽمامفمٝمؾ )ص٣ميما 

 (.01/437طمط ) –اهلل فمٌد سمٗمدم دم  –فمٌٝمد اهلل زمـ ضمٛمٌؾ زمـ إؽمح٣مق زمـ ضمٛمٌؾ زمـ هالل ايمُمٝم٣ٌمين 

 (.427( )نمرزم٣مء/464زمـ ضمٛمكم إٞمديمز )ت فمٌٝمد اهلل

 (.01/472( )طمط489وشمٗمف اخلْمٝم٤م ( )ت فمٌٝمد اهلل زمـ طمٙمٝمٖم٥م زمـ ؾمداد أزمق أمحد ايمٌٙمدي )

 (.5/404فمٌٝمد اهلل زمـ طمٛمٝمس )ضم٣مسمؿ 

 (.5/404(. )ضم٣مسمؿ 5/28فمٌٝمد اهلل زمـ دهٗم٣من فمـ أٞمس )ضم٤م 

 (.362/ 47فمٌٝمد اهلل زمـ رزم٣مح أزمق طم٣ميمد )فم٣ًمىمر 

 (.5/403ي إضمقل )َمُمٜمقر وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم ( )ضم٣مسمؿ ٔمٌد فمٌٝمد اهلل زمـ رزيؼ ايم

 (.5/403( )ضم٣مسمؿ 7/035)جمٜمقل ضم٣مل ( )ضم٤م  فمٌٝمد اهلل زمـ رؽمتؿ أزمق ضمٖمص
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 (.5/25فمٌٝمد اهلل زمـ رهم٣مفم٥م زمـ راهمع )ضم٤م 

 (.5/016)يم٣ًمن  )َمًتقر وم٣ميمف احل٣مهمظ( فمٌٝمد اهلل زمـ رَم٣مصمس ايمرَمقم 

 .-يٟميت –فمٌٝمد اهلل زمـ رواضم٥م، هق: ازمـ ؽمٖمٝم٣من زمـ رواضم٥م 

 (.5/70فمٌٝمد اهلل زمـ زاذوي٥م )ضم٤م 

 (.5/402( )ضم٣مسمؿ  وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ فمٌٝمد اهلل زمـ ؽم٣ممل فمـ ازمـ فمٚمر )جمٜمقل

 (.5/405فمٌٝمد اهلل زمـ ؽمٔمد زمـ زي٣مد اهلٚمداين زمٝم٣مع اهلروي )وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: ؾمٝمخ ىمقدم( )ضم٣مسمؿ 

زمـ ؽمٔمد زمـ فمقم زمـ َمٜمران ايمدَمُمٗمل أزمق همّمؾ )وم٣مل ازمـ طمزرج: ىم٣من َمـ أهؾ ايمٔمٙمؿ وايمٖمّمؾ وروايتف واؽمٔم٥م...(  فمٌٝمد اهلل

 (.273)صف/

 (.5/407)ضم٣مسمؿ  فمٌٝمد اهلل زمـ ؽمٔمد فمـ ي٣ًمر

 (.431ٞمٓمر أزمق ٞمٌم ايمًجًت٣مين( )َمٌم اد اهلل زمـ ؽمٔمٝمد ايمقائقم احل٣مهمظ )فمٌٝم

 (.07/253فمٌٝمد اهلل زمـ ؽمٔمٝمد زمـ ضم٣مسمؿ ايمًجزي )ؽمغم 

 (.01/420اهلل أزمق ضمًـ ايمٗم٣م  ايمػموصمروي )صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ( )طمط فمٌد فمٌٝمد اهلل زمـ ؽمٔمٝمد زمـ 

( )وم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن: يروي فمـ ايمثٗم٣مت اظمٗمٙمقزم٣مت ٓ جيقز آضمتج٣مج زمف، 674اظمٌمي )ت فمٌٝمد اهلل زمـ ؽمٔمٝمد زمـ ىمثغم زمـ فمٖمغم 

 (.5/017ٓ يُمٌف ضمديثف ضمدي٧م ايمثٗم٣مت، وذىمره ازمـ فمدي وذىمر يمف ضمديث٣ًم ووم٣مل: يمٔمؾ ايمٌالء همٝمف َمـ فمٌٝمد اهلل ( )يم٣ًمن 

وىمذزمف ازمـ َمٔمكم ( )ضم٣مسمؿ  ف أزمق ضم٣مسمؿوم٣ميم)يمٝمس زم٣ميمٗمقي  إؽمدي ايمٌٌمي فمٌٝمد اهلل زمـ ؽمٖمٝم٣من زمـ رواضم٥م أزمق ؽمٖمٝم٣من ايمِمقاف

 (.01/406)طمط  / (3( )يم٣ًمن 5/408

 (.47/322إؽمدي اظمخزوَمل )فم٣ًمىمر فمٌد فمٌٝمد اهلل زمـ ؽمٖمٝم٣من زمـ 

سمرمج٥م  ذزمف ازمـ َمٔمكم ( هق ايمذي سمٗمدم ومٌؾفمٌٝمد اهلل زمـ ؽمٖمٝم٣من زمـ فمٌٝمد اهلل زمـ رواضمف أزمق ؽمٖمٝم٣من إؽمدي ايمٌٌمي ايمِمقدم) ىم

 (.01/406)طمط 

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من طمغمًا صدووم٣ًم هم٣موالً( 315زمـ ؽمٙمٚم٥م زمـ ضمزم ايمٝمحِمٌل أزمق َمروان ايمٗمرؿمٌل )ت فمٌٝمد اهلل

 (.222)صف/

 (.5/408( )ضم٣مسمؿ 5/018فمٌٝمد اهلل زمـ ؽمٙمٚم٥م زمـ وهرام )ٓ أفمرهمف وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم ( )يم٣ًمن 

 (.8/368فمٌٝمد اهلل زمـ ؽمٙمٝمامن ايم٣ٌمهقم )ضم٤م 
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 (.7/033ي )ضم٤م ٔمٌد فمٌٝمد اهلل زمـ ؽمٙمٝمامن ايم

ووم٣مل ازمـ فم٣ًمىمر هذا ضمدي٧م َمٛم٘مر وهمٝمف نمغم  -وم٣ميمف ايمذهٌل-زمخػم زم٣مؿمؾ همٜمق أهم٥م همٝمف )ايمرزاق فمٌد فمٌٝمد اهلل زمـ ؽمٙمٝمامن فمـ 

 (.47/328( )فم٣ًمىمر 5/018واضمد َمـ اظمج٣مهٝمؾ( )يم٣ًمن 

 (.47/328فمٌٝمد اهلل زمـ ؽمٛم٣من ايمٛمٌمي )فم٣ًمىمر 

 (.8/313فمٌٝمد اهلل زمـ ؽمٜمؾ ايمٕمداين أزمق صخر، هق: ازمـ ؽمٜمٝمؾ )ضم٤م 

 فمٌٝمد اهلل زمـ ؽمٜمؾ زمـ أيب نم٣ميم٤م ايمٌزاز.

 (.01/438فمٌٝمد اهلل زمـ ؽمٜمؾ زمـ زممم أزمق ؽمٝم٣مر اظمدائٛمل )جمٜمقل ضم٣مل ( )طمط 

 (.5/408( )ضم٣مسمؿ 8/313فمٌٝمد اهلل زمـ ؽمٜمٝمؾ أزمق صخر ايمٕمداين )جمٜمقل ضم٣مل ( )ضم٤م 

 اهلل.فمٌد فمٌٝمد اهلل زمـ ؾمػمَم٥م، سمٗمدم دم 

 (.47/329فمٌٝمد اهلل زمـ ؾمداد )فم٣ًمىمر 

 (.8/317فمٌٝمد اهلل زمـ ذيا أزمق يمٝم٧م ايمٌخ٣مري )ضم٤م 

 (.982فمٌٝمد اهلل زمـ ص٣مفمد زمـ حمٚمد أزمق حمٚمد ايمٗم٣مص )خم٤م 

 (.5/018فمٌٝمد اهلل زمـ رضار أزمق فمٚمرو فمـ أزمٝمف )ؤمٖمٜمام ازمـ فمديؿ، ووم٣مل ايمذهٌل: ٓ حيت٨م زمف وٓ ىمراَم٥م ( )يم٣ًمن

 (.988ل )خم٤م ًٛماحلفمٌٝمد اهلل زمـ ؿم٣مهر أزمق ضمًـ 

 (.304( )ؿم٤م 411زمـ ؿم٣مهر زمـ ضمًكم أزمق أمحد اخلزافمل )ت فمٌٝمد اهلل 

 (.470فمٌٝمد اهلل زمـ فم٣مزمد إزمراهٝمؿ ايمٔمٙمقي ؾمٝمٔمل )ومل ٞم٘مت٤م فمٛمف َمـ ضمديثف ؾمٝمئ٣ًم وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( )نمرزم٣مء/

 (.5/441( )ضم٣مسمؿ 0157فمٌٝمد اهلل زمـ فم٣مصؿ زمـ فمٚمر زمـ طمْم٣مب اظمدين )فم٨م

 (.5/441فمٌٝمد اهلل زمـ فم٣مَمر )شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم ( )ضم٣مسمؿ 

 (.002فمٌٝمد اهلل زمـ فم٣ٌمدة زمـ ص٣مَم٦م فمـ أزمٝمف )جمٜمقل ()ذيؾ

 (.01/421زمـ حمٚمد أزمق وم٣مؽمؿ )وشمٗمف اخلْمٝم٤م ( )طمط زمـ أمحد فمٌٝمد اهلل زمـ فم٣ٌمس 

( 471ٖمرات ، ووم٣مل ازمـ أيب ايمٖمقارس: همٝمف سم٣ًمهؾ ( )ت ايمفمٌٝمد اهلل زمـ فم٣ٌمس زمـ ويمٝمد زمـ َمًٙمؿ أزمق أمحد ايمُمْمقي )وشمٗمف ازمـ 

 (.٣5/018من( )يم01/459ً)طمط 

 (.5/464ايمرمحـ اهلٚمداين )ضم٣مسمؿ فمٌد فمٌٝمد اهلل زمـ 
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 (.5/019ايمرمحـ زمـ أصؿ )ٓ ئمرف وم٣ميمف ايمذهٌل ( )يم٣ًمن فمٌد فمٌٝمد اهلل زمـ 

 (.7/038ايمرمحـ زمـ ؽم٣مئ٤م زمـ فمٚمغم ايمٗم٣مرئ )ضم٤م فمٌد فمٌٝمد اهلل زمـ 

 (.912ايمرمحـ زمـ ذيا اظمٔم٣مهمري )يقٞمسفمٌد زمـ  فمٌٝمد اهلل

 (وم٣مل ازمـ َمٖمرج: ؽمٚمع َمٔمٛم٣م فمعم ىمثغم َمـ ايمُمٝمقخ) -ازمـ زاَمر -زمـ َمقؽمك ايمٗمرؿمٌل فمٌٝمد اهللمحـ زمـ ايمرفمٌد زمـ  فمٌٝمد اهلل

 (.224)صف/

 (.5/464ايمرمحـ زمـ فمٚمغم إٞمِم٣مري )ضم٣مسمؿ فمٌد فمٌٝمد اهلل زمـ 

 (.5/23ايمرمحـ زمـ فمقف )ضم٤م فمٌد فمٌٝمد اهلل زمـ 

 (.983ايمرمحـ زمـ حمٚمد زمـ ضمً٘مقيف أزمق ؽمٔمٝمد )خم٤م فمٌد فمٌٝمد اهلل زمـ 

 (.02/496( )ؽمغم01/428ايمرمحـ زمـ حمٚمد زمـ فمٌٝمد اهلل أزمق همّمؾ ايمزهري )وشمٗمف اخلْمٝم٤م ونمغمه ( )طمط فمٌد فمٌٝمد اهلل زمـ 

ايمرمحـ زمـ حمٚمد زمـ فمٝمًك أزمق حمٚمد ايمً٘مري )وشمٗمف اخلْمٝم٤م ووم٣مل ازمـ صمقزي: ىم٣من شمٗم٥م ٞمٌٝمالً، ووم٣مل ايمذهٌل: فمٌد فمٌٝمد اهلل زمـ 

 (.679( )ايمديمٝمؾ/01/450( )طمط 404ْمٛمل: ؾمٝمخ ٞمٌٝمؾ( )ت روى فمٛمف ايمدارومْمٛمل ووشمٗمف، ووم٣مل ايمداروم

 (.951ايمرمحـ زمـ َمروان )ك /فمٌد فمٌٝمد اهلل زمـ 

 (.7/032ايمرمحـ زمـ َمٔمٚمر )ضم٤م فمٌد فمٌٝمد اهلل زمـ 

 (.01/431( )وشمٗمف اخلْمٝم٤م ( )طمط 698ايمرمحـ زمـ واومد أزمق ؾمٌٝمؾ زمـ أيب َمًٙمؿ ايمقاومدي )ت فمٌد فمٌٝمد اهلل زمـ 

 (.5/001ص٣مضم٤م ايمٗمِم٤م )َمٛم٘مر احلدي٧م وم٣ميمف ازمـ َمٛمدة ( )يم٣ًمن  ايمرمحـفمٌد فمٌٝمد اهلل زمـ 

 (.5/464( )ضم٣مسمؿ  وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿايمرمحـ فمـ فمٌٝمد )ؾمٝمخ وضمديثف َمًتٗمٝمؿ فمٌد فمٌٝمد اهلل زمـ 

اهلل اهل٣مؾمٚمل )وشمٗمف اخلْمٝم٤م ووشمٗمف ايمدارومْمٛمل، ووم٣مل ايمذهٌل وازمـ ىمثغم وايمِمٖمدي: ىم٣من شمٗم٥م فمٌد ايمِمٚمد أزمق فمٌد فمٌٝمد اهلل زمـ 

 (.681( )ايمديمٝمؾ/48/9( )فم٣ًمىمر01/450( )طمط 404)ت  همٗمٝمٜم٣ًم(

 (.5/463ايمٔمزيز )ضم٣مسمؿ فمٌد فمٌٝمد اهلل زمـ 

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمـ أهؾ إدب وايمٙمٕم٥م 382ايمٔمزيز زمـ زمراء زمـ حمٚمد ايمٗمرؿمٌل أزمق َمروان )ت فمٌد زمـ  فمٌٝمد اهلل

 (.274َمٔمتٛمٝم٣مً زمذيمؽ...( )صف/

 (.01/483( )طمط ٣343مؽمؿ ايمػمذفمل هم٣مؽم٣من )صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ( )ت ايمٔمزيز زمـ صمٔمٖمر أزمق ومفمٌد فمٌٝمد اهلل زمـ 

 ( 01/437ايم٘مريؿ أزمق ئمقم إٞم٣ٌمري ) طمط فمٌد فمٌٝمد اهلل زمـ 
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 (.5/461اهلل أزمق طمْم٣مب )ضم٣مسمؿ فمٌد فمٌٝمد اهلل زمـ 

 (.01/447ايمرمحـ احلداد ايمٛمٝم٣ًمزمقري )جمٜمقل ضم٣مل ()طمط فمٌد اهلل أزمق فمٌد فمٌٝمد اهلل زمـ 

 (.5/466اهلل احلٚميص )ضم٣مسمؿ  فمٌدفمٌٝمد اهلل زمـ 

 (.5/466( )ضم٣مسمؿ 7/037اهلل ايمًجزي )جمٜمقل ضم٣مل ( )ضم٤م فمٌد فمٌٝمد اهلل زمـ 

 (.48/8اهلل ايمِم٣ٌمغ )فم٣ًمىمر فمٌد فمٌٝمد اهلل زمـ 

 (.5/019اهلل ايمٔمت٘مل ايمٌٌمي )فمٛمده َمٛم٣مىمغم وم٣ميمف ازمـ فمدي ( )يم٣ًمن فمٌد فمٌٝمد اهلل زمـ 

 (.5/460ضم٣مسمؿ ( )7/034اهلل ايمٗمرر )ضم٤م فمٌد فمٌٝمد اهلل زمـ 

 (.7/033اهلل ايم٘مالفمل )ضم٤م فمٌد فمٌٝمد اهلل زمـ 

 (.5/460اهلل ايم٘مٛمدي )ضم٣مسمؿ فمٌد فمٌٝمد اهلل زمـ 

 (.5/466اهلل اظمٛم٘مدر أزمق وم٣مؽمؿ اظمديٛمل )وشمٗمف أزمق ضم٣مسمؿ ( )ضم٣مسمؿ فمٌد فمٌٝمد اهلل زمـ 

 (.994زمـ أيب ؽمٔمٝمد اهلروي )خم٤م زمـ أمحد اهلل فمٌد فمٌٝمد اهلل زمـ 

زمـ حمٚمد زمـ ضمً٘م٣مين أزمق وم٣مؽمؿ ايمٗمرر ايمٔم٣مَمري ازمـ احلذاء ) وم٣مل ايمذهٌل : اإلَم٣مم اظمحدث زمـ أمحد اهلل فمٌد فمٌٝمد اهلل زمـ 

 ( 08/628ايم٣ٌمرع()ؽمغم

 (.01/486اهلل زمـ ضمًكم أزمق وم٣مؽمؿ اخلٖم٣مف ازمـ ٞمٗمٝم٤م )ؽمامفمف صحٝما وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ( )طمط فمٌد فمٌٝمد اهلل زمـ 

 (.01/431اخلزافمل )جمٜمقل ضم٣مل ( )طمط اهلل زمـ ؿم٣مهر زمـ ضمًكم أزمق أمحد فمٌد فمٌٝمد اهلل زمـ 

 (.5/461( )ضم٣مسمؿ 5/29)ضم٤م فمٌد اهلل زمـ فم٣ٌمس فمٌٝمد اهلل زمـ 

 (.5/001اهلل زمـ فمٚمرو زمـ ؾمقيٖمع )جمٜمقل وم٣ميمف ايمٔمالئل( )يم٣ًمن فمٌد فمٌٝمد اهلل زمـ 

 (.5/466( )ضم٣مسمؿ  وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿاهلل زمـ فمقن )ص٣ميما احلدي٧م فمٌد فمٌٝمد اهلل زمـ 

 (.01/432( )طمط406زمـ حمٚمد أزمق فم٣ٌمس ايمِمغمدم زمـ دَم٘م٣من )صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ( )ت اهلل فمٌد فمٌٝمد اهلل زمـ 

 (.01/451ٗم٣م  اظم٠مذن )جمٜمقل ضم٣مل ( )طمط ايماهلل زمـ حمٚمد أزمق وم٣مؽمؿ زمـ فمٌد فمٌٝمد اهلل زمـ 

 (.5/019اهلل زمـ حمٚمد ايمٔمْم٣مر )ٓ ئمرف وم٣ميمف ايمذهٌل ( )يم٣ًمن فمٌد فمٌٝمد اهلل زمـ 

 (.01/458ٚمد زمـ أيب ؽمٚمرة أزمق حمٚمد ايمٌٛمدار )شمٗم٥م أَمكم وم٣ميمف ايمػموم٣مين وإزهري ونمٝمـرمهـ٣م ( )طمط اهلل زمـ حمفمٌد فمٌٝمد اهلل زمـ 

 (.984أزمق ؽمٔمد ايمت٣مصمر )خم٤م زمـ أمحد اهلل زمـ حمٚمد فمٌد فمٌٝمد اهلل زمـ 
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( 01/423( )طمط418أزمق وم٣مؽمؿ ايمنطمز ايمت٣مصمر) وشمٗمف اخلْمٝم٤م ( )ت زمـ أمحد اهلل زمـ حمٚمد فمٌد فمٌٝمد اهلل زمـ 

 (.02/306)ؽمغم

 (.08/629زمـ ضمً٘مقي٥م أزمق ؽمٔمد )ؽمغم زمـ أمحد اهلل زمـ حمٚمد فمٌد فمٌٝمد اهلل زمـ 

 (.0060اهلل زمـ حمٚمد زمـ زمٛمدار اإلؽمؼمازم٣مذي )صمر فمٌد فمٌٝمد اهلل زمـ 

 (.01/672اهلل زمـ حمٚمد زمـ ضمًكم أزمق وم٣مؽمؿ اخلرومل )طمط فمٌد فمٌٝمد اهلل زمـ 

 (.428( )نمرزم٣مء635)ت اظمٛم٘مدري فمٌد اهلل زمـ َمٛم٘مدر اظمدين ايمٗمقيصفمٌٝمد اهلل زمـ 

 (.7/050اهلل زمـ َمقؽمك زمـ فمٌٝمد اهلل ايمٗمرر )ضم٤م فمٌد فمٌٝمد اهلل زمـ 

 (.48/7 )فم٣ًمىمريناهلل ايمٔمٛمز ايمدارافمٌد اهلل زمـ هُم٣مم زمـ فمٌد فمٌٝمد اهلل زمـ 

 (.5/001اهلل فمـ وم٣مؽمؿ )ؤمٖمف ازمـ َمٔمكم()يم٣ًمن فمٌد فمٌٝمد اهلل زمـ 

 (.5/001ي )َمٛم٘مر احلدي٧م وم٣ميمف ايمٌخ٣مري ( )يم٣ًمن ٔمٌد اظمٙمؽ أزمق ىمٙمثقم ايمفمٌد فمٌٝمد اهلل زمـ 

 (.471( )نمرزم٣مء/691اظمٙمؽ زمـ ضمٌٝم٤م ايمًٙمٚمل )ىم٣من رصمال ًص٣محًل٣م هم٣مواًل وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( )ت ٞمٝمػ وفمٌد زمـ  فمٌٝمد اهلل

 (.394اظمٙمؽ زمـ ضمٌٝم٤م: )فمٙمامء فمٌد فمٌٝمد اهلل زمـ 

 .(5/463ايمقاضمد زمـ صػمة ايمٗمرر ايمٌٌمي، )ضم٣مسمؿ فمٌد فمٌٝمد اهلل زمـ 

 (.48/49ايمقاضمد زمـ حمٚمد ايمًٙمٚمل اظمٔمدل )جمٜمقل ضم٣مل ( )فم٣ًمىمر فمٌد فمٌٝمد اهلل زمـ 

 (.710فمٌٝمد اهلل زمـ فمٌٝمد اهلل )ومط 

 (.5/29فمٌٝمد اهلل زمـ فمت٥ٌم زمـ نمزوان اظم٣مزين )ضم٤م 

ايمٙمخٚمل ايمػمصم٣مين أزمق َمروان اإلؾمٌٝمقم )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمـ أهؾ ايمٔمٙمؿ زمٚمٔم٣مين ايمٗمرآن  فمٌٝمد اهللزمـ فمثامن زمـ  فمٌٝمد اهلل

 (.229وومراءاسمف وَمـ أهؾ ايمٛمحق وإدب...( روى فمٛمف ازمـ طمزرج )صف/

 (.01/479( )طمط498فمٌٝمد اهلل زمـ فمثامن زمـ فمقم زمـ حمٚمد أزمق زرفم٥م ايمِمٝمدٓين ايمٌٛم٣مء )وشمٗمف ايمٔمتٝمٗمل وإزهري( )ت

 (.01/437اهلل زمـ ؽمٔمٝمد أزمق فمٚمر ايمٔمثامين )صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ( )طمط فمٌد  زمـ فمثامن زمـ حمٚمد زمـ فمٌٝمد اهلل

ووم٣مل ازمـ أيب ايمٖمقارس: شمٗم٥م فمٌٝمد اهلل زمـ فمثامن زمـ حيٝمك أزمق وم٣مؽمؿ ايمدوم٣مق) صحٝما ايم٘مت٣مب شم٦ٌم ايمرواي٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م، 

 (.01/477( )طمط 491()ت َمٟمَمقن

 (.01/432( )طمط 406ـ أزمق فمقم ايمٔمٙمقي )ت فمٌٝمد اهلل زمـ فمقم زمـ إزمراهٝمؿ زمـ ضمً
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 (.48/50( )فم٣ًمىمر 01/485أزمق وم٣مؽمؿ اخلالل اظم٣ميم٘مل زمٕمدادي )طمط زمـ أمحد فمٌٝمد اهلل زمـ فمقم 

 (978اهلل أزمق وم٣مؽمؿ ايمداَمٕم٣مين )خم٤م فمٌد زمـ زمـ أمحد فمٌٝمد اهلل زمـ فمقم 

 (.01/459فمٌٝمد اهلل زمـ فمقم زمـ صمٔمٖمر أزمق ؿمٝم٤م ايمدوم٣مق )وشمٗمف اخلْمٝم٤م وايمػموم٣مين ( )طمط 

 (.01/449( )طمط 683فمٌٝمد اهلل زمـ فمقم زمـ ضمًكم زمـ إؽمامفمٝمؾ أزمق فم٣ٌمس اهل٣مؾمٚمل )ت 

 (.793فمٌٝمد اهلل زمـ فمقم زمـ طمقاص )وم٣مل احل٣مهمظ: َمـ ايمثٗم٣مت( )حتٖم٥م/

 (.01/487( )طمط 351اهلل أزمق وم٣مؽمؿ ايمرومل) صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ( )ت فمٌد فمٌٝمد اهلل زمـ فمقم زمـ 

 (.48/56( )فم٣ًمىمر 312 اظمٌمي )أشمٛمك فمٙمٝمف احل٣مىمؿ( )ٞمٝم٣ًمزمقر/فمٌٝمد اهلل زمـ فمقم زمـ فمٌٝمد اهلل

( )وم٣مل ازمـ همر : وومد ؤمٖمف زمٔمّمٜمؿ يمروايتف َم٣م مل يًٚمع فمـ زمٔمض ايمدَمُمٗمٝمكم، 421فمٌٝمد اهلل زمـ فمٚمر ايمٌٕمدادي )ت 

 (.5/004وؽمٚمٔم٦م ازمـ َمٖمرج يٛمًٌف إلم ايم٘مذب ( )يم٣ًمن 

( 01/482زمـ ؾم٣مهكم )صدوق وم٣ميمـف اخلْمٝمــ٤م ( )طمط زمـ فمثامن أزمق وم٣مؽمؿ ايمقافمظ زمـ أمحد فمٌٝمد اهلل زمـ فمٚمر 

 (.07/210)ؽمغم

 (.48/53زمـ حمٚمد أزمق وم٣مؽمؿ ايمٗمٝمز )فم٣ًمىمر زمـ أمحد فمٌٝمد اهلل زمـ فمٚمر 

 (.476ايمٔمزيز: )فمٙمامء فمٌد فمٌٝمد اهلل زمـ فمٚمر زمـ ضمًـ زمـ 

 (.48/52فمٌٝمد اهلل زمـ فمٚمر زمـ طمْم٣مب أزمق فمٝمًك ايمٔمدوي )فم٣ًمىمر 

 (.48/78زيز زمـ َمروان إَمقي )فم٣ًمىمر ايمٔمفمٌد فمٌٝمد اهلل زمـ فمٚمر زمـ 

 (.5/468( )ضم٣مسمؿ  وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿاهلل أزمق فمٚمر ايمٕمداين زمٌمي )صدوق فمٌد فمٌٝمد اهلل زمـ فمٚمر زمـ 

 (.5/468فمٌٝمد اهلل زمـ فمٚمر زمـ فمقم زمـ أيب راهمع )ٓ زمٟمس زمف وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم، ووم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: ؾمٝمخ ( )ضم٣مسمؿ

( 305)وشمٗمف اخلْمٝم٤م ( )ت  ايمٖمٗمٝمف ايمُم٣مهمٔمل ايمٖم٣مَمل ٌٗم٣ملايمفمٌٝمد اهلل زمـ فمٚمر زمـ فمقم زمـ حمٚمد أزمق وم٣مؽمؿ اظمٗمرئ ازمـ 

 .(5/644( )ؿمٌٗم٣مت ايمُم٣مهمٔمٝم٥م9/652( )سم٣مريخ اإلؽمالم94)إحت٣مف/ (01/486)طمط

 (.973فمٌٝمد اهلل زمـ فمٚمر زمـ حمٚمد زمـ ؽمٔمٝمد ايمً٘مري )خم٤م 

 (.01/481( )طمط 310ق همرج اظمِم٣مضمٖمل )وشمٗمف اخلْمٝم٤م ( )ت فمٌٝمد اهلل زمـ فمٚمر زمـ حمٚمد زمـ فمٝمًك أزم

فمٌٝمد اهلل زمـ فمٚمر زمـ َمقؽمك زمـ فمٌٝمد اهلل ايمتٝمٚمل ايمٗمرر ايمٔمٝمًم)همٝمف يمكم وم٣ميمف ايمذهٌل ووم٣مل ازمـ ٞمٗمْم٥م: ئمد دم ايمّمٔمٖم٣مء ، ووم٣مل 

 (.4/0204()ضم٣ٌمن5/467( )ضم٣مسمؿ 5/004ايمٔمٗمٝمقم : ٓيت٣مزمع فمعم ضمديثف ـ وذىمر ضمدي٧م ومريش ()يم٣ًمن 



1213 
 

 (.6/618( )أصٌٜم٣من 0196اهلل زمـ فمٚمر زمـ يزيد أزمق فمٚمر ايمٗمْم٣من )ذىمر  فمٌٝمد

 (.5/469( )ضم٣مسمؿ  وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿفمٌٝمد اهلل زمـ فمٚمران ايمتٝمٚمل ايمٖمرئمل )ؾمٝمخ 

 (.01/447فمٌٝمد اهلل زمـ فمٚمران زمـ طمٙمػ ايمٌٕمدادي )طمط 

 (.985فمٌٝمد اهلل زمـ فمٚمرو أزمق فمٚمرو ايمٌحغمي )خم٤م 

 (.5/469( )ضم٣مسمؿ5/004طمْمٟم ( )يم٣ًمنوأ، ووم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن: رزمام طم٣ميمػ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿفمرهمف فمٌٝمد اهلل زمـ فمٚمرو أَمدي )ٓ أ

 (.5/468فمٌٝمد اهلل زمـ فمٚمرو ايمرومل أزمق وه٤م إؽمدي )وشمٗمف أزمق ضم٣مسمؿ ( )ضم٣مسمؿ 

 (.01/475( )طمط 488فمٌٝمد اهلل زمـ فمٚمرو زمـ حمٚمد أزمق وم٣مؽمؿ اهلٚمداين )وشمٗمف ايمٔمتٝمٗمل ( )ت 

 (.395زمـ أزم٣من: )فمٙمامء فمٌٝمد اهلل زمـ فمٚمغم زمـ فمثامن 

 (.48/79( )فم٣ًمىمر 5/441فمٌٝمد اهلل زمـ فمٝمزار اظم٣مزين ايمٌٌمي )وشمٗمف حيٝمك زمـ ؽمٔمٝمد ( )ضم٣مسمؿ 

 (.5/441فمٌٝمد اهلل زمـ نم٣ميم٤م سم٣مزمٔمل )ضم٣مسمؿ 

 (.5/441(، )ضم٣مسمؿ 7/032فمٌٝمد اهلل زمـ نمالب فمـ ازمـ فمٚمر )جمٜمقل ضم٣مل ( )ضم٤م 

 (.5/440( )ضم٣مسمؿ 5/74فمٌٝمد اهلل زمـ نمٛمل ايمٔمٗمٝمقم )ضم٤م 

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: حتٗمؼ زم٣مٕدب وايمٙمٕم٥م وفمٛمك زمذيمؽ 482زمـ همرح ايمْمقؿم٣ميمٗمل ايمٛمحقي أزمق َمروان ايمٗمرؿمٌل )ت فمٌٝمد اهلل

 (.226ىمٙمف...( )صف/

 (.0194فمٌٝمد اهلل زمـ همقرك زمـ فمْم٣مء زمـ ؾمٜمرة ايمٗم٣ٌمب )ذىمر 

 (.48/83فمٌٝمد اهلل زمـ وم٣مؽمؿ أزمق ضمًـ اظمرانمل )جمٜمقل ضم٣مل ( )فم٣ًمىمر 

 (.٣270مؽمؿ زمـ طمٙمػ زمـ ه٣مين ايمْمرؿمقر أزمق َمروان فمٛمف أزمق ضمًـ زمـ واصم٤م )صف/زمـ وم فمٌٝمد اهلل

 (.5/003فمٌٝمد اهلل زمـ وم٣مؽمؿ فمـ ؽمٖمٝم٣من )اهتٚمف ايمذهٌل دم سمرمج٥م ايمراوي فمٛمف أمحد زمـ ؽمٔمٝمد احلٚميص ( )يم٣ًمن 

 (.5/440( )ضم٣مسمؿ 5/73فمٌٝمد اهلل زمـ ومٝمس ايمٛمخٔمل )ضم٤م 

أزمق وم٣مؽمؿ فمـ فمٚمر زمـ واصؾ زمحدي٧م َمقوقع )وم٣مل اخلْمٝم٤م: هذا ضمدي٧م فمٌٝمد اهلل زمـ يم٠ميم٠م زمـ صمٔمٖمر زمـ محقيف ايم٣ًمصمل 

 (.5/003َمقوقع َمـ فمٚمؾ ايمٗمِم٣مص وؤمف فمٚمر زمـ واصؾ أو ووع فمٙمٝمف ( )يم٣ًمن 

 (.917زمـ َم٣ميمؽ زمـ َمًٙمؿ اخلقٓين أزمق فمقام )يقٞمس فمٌٝمد اهلل

 (.5/444فمٌٝمد اهلل زمـ حمرز فمٛمف وم٣مؽمؿ )ضم٣مسمؿ 
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 (.5/002زمحديثكم ؽم٣مومْمكم )يم٣ًمنفمٌٝمد اهلل زمـ حمٚمد اإلؽم٘مٛمدراين فمـ رصمؾ 

 (.4/638فمٌٝمد اهلل زمـ حمٚمد إٞمِم٣مري )ضم٤م 

 (.08/455( )ؽمغم 326)ايمثٗم٥م إَمكم وم٣ميمف ايمذهٌل( )ت  -ازمـ َمٛمدة  -فمٌٝمد اهلل زمـ حمٚمد ايمت٣مصمر أزمق ضمًـ 

 (.29فمٌٝمد اهلل زمـ حمٚمد ايمزهري )َمٌم 

 (.01/447فمٌٝمد اهلل زمـ حمٚمد ايمِم٣مزمقين )طمط 

 (.980ايمْمقد )خم٤م فمٌٝمد اهلل زمـ حمٚمد 

  اؽمؿ صمده: فمٌد ايمٔمزيز. فمٌٝمد اهلل زمـ حمٚمد ايمٔمٚمري ايمٗم٣م 

 .-صمده احل٘مؿهمٝمٚمـ  -فمٌٝمد اهلل زمـ حمٚمد اظم٠مدب 

 (.48/003اهلل )فم٣ًمىمر فمٌد فمٌٝمد اهلل زمـ حمٚمد اظم٘مت٤م أزمق 

 (.01/400( )طمط 695فمٌٝمد اهلل زمـ حمٚمد اظمٜمدي )ت 

 (.300ت٘مٙمؿ )ٞمٝم٣ًمزمقر/زمـ حمٚمد ايمٛمٝم٣ًمزمقري أزمق ٞمٌم اظم فمٌٝمد اهلل

 (.317( )ٞمٝم٣ًمزمقر/491زمـ حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ صمػمئٝمؾ ايمٛمٝم٣ًمزمقري أزمق زم٘مر )ت فمٌٝمد اهلل

)وم٣مل احل٣مهمظ: ضمدث فمـ أيب زم٘مر ايمٛمج٣مد زمخػم زم٣مؿمؾ َمرىم٤م فمعم إؽمٛم٣مد  فمٌٝمد اهلل زمـ حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ ؾم٣مده ايمٖم٣مرد

 (.5/008)يم٣ًمن  صحٝما(

 (.680ٔمل اإلَم٣مم أزمق فم٣ٌمس فمٛمف ايمدارومْمٛمل )ايمديمٝمؾ/ايمُم٣مهمزمـ أمحد زمـ حمٚمد  فمٌٝمد اهلل

 (.313( )ٞمٝم٣ًمزمقر/429ايمٗم٣م  أزمق وم٣مؽمؿ ايمٌخ٣مري ) أشمٛمك فمٙمٝمف احل٣مىمؿ( )تزمـ أمحد زمـ حمٚمد  فمٌٝمد اهلل

 (.01/482( )طمط 334زمـ إزمراهٝمؿ أزمق وم٣مؽمؿ ايمًٚم٣ًمر إَمكم )وشمٗمف اخلْمٝم٤م ( )تزمـ أمحد فمٌٝمد اهلل زمـ حمٚمد 

 (.07/642( )ؽمغم312زمـ صمٔمٖمر ايمًٗمْمل ايمٌٕمدادي )وشمٗمف ايمذهٌل ( )ت أمحد زمـ فمٌٝمد اهلل زمـ حمٚمد 

( )فم٣ًمىمر 01/471زمـ ضم٣مَمد أزمق أمحد ايمٌزار زمـ ضمريص ايمٌٕمدادي )روى فمٛمف مج٣مفم٥م ( )طمط زمـ أمحد فمٌٝمد اهلل زمـ حمٚمد 

48/97.) 

 (.0013زمـ راؾمد أزمق زرع )ذىمر زمـ أمحد فمٌٝمد اهلل زمـ حمٚمد 

 (.0197اهلل أزمق حمٚمد اظمٔمدل )ذىمر فمٌد زمـ زمـ أمحد فمٌٝمد اهلل زمـ حمٚمد 

 (.0014زمـ همٝم٣مر اجلقزادين )ذىمر زمـ أمحد فمٌٝمد اهلل زمـ حمٚمد 
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 (.0018زمـ َم٣مه٣من أزمق َمًٙمؿ اظم٠مدب )ذىمر زمـ أمحد فمٌٝمد اهلل زمـ حمٚمد 

 (.01/481زمـ حمٚمد أزمق أمحد زمـ أيب َمًٙمؿ ايمٖمر  اظمٗمرئ )وشمٗمف اخلْمٝم٤م ( )طمط زمـ أمحد فمٌٝمد اهلل زمـ حمٚمد 

 (.01/423( )طمط 481زمـ حمٚمد أزمق وم٣مؽمؿ ايمثقري) وشمٗمف اخلْمٝم٤م( )ت زمـ أمحد فمٌٝمد اهلل زمـ حمٚمد 

 (.0017زمـ َمٔمدان أزمق ضمًكم ايمٔمِمٖمري اظمٗمرئ )ذىمر زمـ أمحد فمٌٝمد اهلل زمـ حمٚمد 

ٓمٜمرًا يمف ( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمـ أهؾ ايمٌماَم٥م دم سمٛمٖمٝمذ احلؼ َم382زمـ حمٚمد زمـ أدهؿ ايمٗمرؿمٌل أزمق زم٘مر )ت فمٌٝمد اهلل

 (.276َمٗمِمٝم٣ًم يمٙم٣ٌمؿمؾ وضمززمف...( )صف/

 (.48/98فمٌٝمد اهلل زمـ حمٚمد زمـ إؽمح٣مق أزمق وم٣مؽمؿ ايمٖمٗمٝمف )فم٣ًمىمر 

 (.02/538( )ؽمغم01/477( )طمط489فمٌٝمد اهلل زمـ حمٚمد زمـ إؽمح٣مق زمـ ؽمٙمٝمامن أزمق وم٣مؽمؿ ايمٌزار) وشمٗمف اخلْمٝم٤م ( )ت

 (.٤0428م فمٌٝمد اهلل زمـ حمٚمد زمـ إؽمح٣مق زمـ حمٚمد أزمق ضمًـ إصٌٜم٣مين )خم

 (.01/481فمٌٝمد اهلل زمـ حمٚمد زمـ زمدر أزمق ؽمٔمٝمد ايمٌزاز )وشمٗمف اخلْمٝم٤م ( )طمط 

ايمٖمٗمٝمف )وم٣مل إزهري: ازمـ زمْمف ؤمٝمػ ؤمٝمػ، وؤمٖمف ايمدارومْمٛمل وايمٔمتٝمٗمل  أزمق فمٌد اهلل فمٌٝمد اهلل زمـ حمٚمد زمـ زمْمف ايمٔم٘مػمي

 .(01/470( )طمط02/569( )ؽمغم792)حتٖم٥م/ (5/002( )يم٣ًمن  ، ووم٣مل احل٣مهمظ: همٝمف َمٗم٣مل صٔم٤مونمغممه٣م

 (.5/008( )يم٣ًمن 487فمٌٝمد اهلل زمـ حمٚمد زمـ صمرو إؽمدي أزمق وم٣مؽمؿ اظمقصقم )ت 

 (.01/458( )طمط5/008فمٌٝمد اهلل زمـ حمٚمد زمـ صمٔمٖمر زمـ حمٚمد إزدي أزمق وم٣مؽمؿ ايمٛمحقي) ؤمٖمف ايمناج ( )يم٣ًمن 

 (.995فمٌٝمد اهلل زمـ حمٚمد زمـ ضم٣مسمؿ، صقازمف: ضمًكم زمـ حمٚمد )ك /

 (.01/471حمٚمد زمـ ضمرب زمـ صم٣مزمر أزمق ضمًكم إٞمامؿمل )صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ( )طمط فمٌٝمد اهلل زمـ 

 (.324( )صمر 313فمٌٝمد اهلل زمـ حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ زمٛم٦م أيب زم٘مر اإلؽمامفمٝمقم )ت 

 (.5/003( )يم٣ًمن48/99فمٌٝمد اهلل زمـ حمٚمد زمـ ضم٘مؿ أزمق َمٔم٣موي٥م ايم٘ماليب اظم٠مدب )ؤمٖمف مت٣مم وازمـ فم٣ًمىمر ( )فم٣ًمىمر

 (.01/423ٚمد زمـ محدويف أزمق ضمًـ ايمقزير )جمٜمقل ضم٣مل ( )طمط فمٌٝمد اهلل زمـ حم

 (.02/566( )ؽمغم 00/011فمٌٝمد اهلل زمـ حمٚمد زمـ طمٙمػ أزمق حمٚمد ايمٌزار )وشمٗمف اخلْمٝم٤م( صقازمف: فمٌٝمد، )طمط 

 (.474)فمٙمامء  فمٌٝمد اهلل زمـ ؽمٜمؾ( دمفمٌٝمد اهلل زمـ حمٚمد زمـ طمٙمػ زمـ ؽمٜمؾ )

 (.48/011ايمدَمٝم٣مؿمل )َمٔمروف( )فم٣ًمىمر فمٌٝمد اهلل زمـ حمٚمد زمـ طمٛمٝمس أزمق فمقم 

 (.01/486فمٌٝمد اهلل زمـ حمٚمد زمـ زرفم٣من زمـ ص٣ميما أزمق أمحد إٞمامؿمل )طمط 
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 (.01/435فمٌٝمد اهلل زمـ حمٚمد زمـ ؽمٔمر اظمًٔمري ايمٌٕمدادي )طمط 

 (.01/424( )طمط 472فمٌٝمد اهلل زمـ حمٚمد زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ زم٣مزمقيف أزمق حمٚمد ايمدوم٣مق اظمخرَمل )ت 

 (.01/450ـ ؽمٜمؾ أزمق حمٚمد اظمٗمرئ اظمخرَمل )جمٜمقل ضم٣مل ( )طمط فمٌٝمد اهلل زمـ حمٚمد زم

 (.231زمـ حمٚمد زمـ ؾمٌٝم٤م ايمٗمرر ايمٌٌمي )إرؾم٣مد/ فمٌٝمد اهلل

 (.0012فمٌٝمد اهلل زمـ حمٚمد زمـ ص٣ميما أزمق ضمًـ ايمْمٝم٣من )ذىمر /

 (.0/370فمٌٝمد اهلل زمـ حمٚمد زمـ صٌٝما زمـ زي٣مت ايم٘مقدم )دفم٣مء 

 (.01/412 اجلٚمحل َم٘مل )طمط فمٌٝمد اهلل زمـ حمٚمد زمـ صٖمقان زمـ فمٌٝمد اهلل

 زمـ ؽمٙمٝمامن.زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ صٛم٣مم ايمرَمقم: هق فمٌٝمد  فمٌٝمد اهلل

 (.5/005فمٌٝمد اهلل زمـ حمٚمد زمـ ؿم٣مٞمجل )يم٣ًمن 

 (.01/424( )طمط 477فمٌٝمد اهلل زمـ حمٚمد زمـ فم٣مزمد زمـ ضمًكم أزمق حمٚمد اخلالل )وشمٗمف اخلْمٝم٤م ( )ت 

 اهلل زمـ حمٚمد زمـ فم٣ٌمس .فمٌد زمـ حمٚمد زمـ فم٣ٌمس إصٌٜم٣مين: هق  فمٌٝمد اهلل

 (.319ايمرمحـ زمـ خمٙمد زمـ َم٣مه٣من ايمده٣من ايمٌٙمخل )ٞمٝم٣ًمزمقر/فمٌد زمـ حمٚمد زمـ  فمٌٝمد اهلل

( 48/616( )فم٣ًمىمر5/005ايمٔمزيز ايمٗم٣م  أزمق زم٘مر ايمٔمٚمري )ىمذزمف ايمٛم٣ًمئل ( )يم٣ًمن فمٌد فمٌٝمد اهلل زمـ حمٚمد زمـ 

 .(0/370( )دفم٣مء797)حتٖم٥م/ (230)إرؾم٣مد/

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من فم٣مظم٣ًم ضم٣مهمٓم٣ًم هم٣مواًل 310اهلل زمـ ويمٝمد اظمٔمٝمْمل أزمق َمروان ايمٗمرؿمٌل )تفمٌد زمـ زمـ حمٚمد  فمٌٝمد اهلل

 (.225ورفم٣ًم...( )صف/

 (.476( )نمرزم٣مء/697اظمٙمؽ زمـ ضمًـ ايمراهمٔمل أٞمديمز )تفمٌد زمـ حمٚمد زمـ  فمٌٝمد اهلل

 (.48/013ايمقارث ايمرفمٝمٛمل )فم٣ًمىمر فمٌد فمٌٝمد اهلل زمـ حمٚمد زمـ 

 (.01/482( )طمط334حمٚمد زمـ فمٌٝمد اهلل زمـ حمٚمد أزمق وم٣مؽمؿ ايمٌخ٣مري زمـ ديمق )صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ( )ت  فمٌٝمد اهلل زمـ

 (.48/015فمٌٝمد اهلل زمـ حمٚمد زمـ فمٖم٣من أزمق حمٚمد )فم٣ًمىمر 

 (.01/471جمٜمقل ضم٣مل ( )طمط)( 484ايمرمحـ أزمق حمٚمد ايم٘م٣مسم٤م زمـ صمرادي )تفمٌد فمٌٝمد اهلل زمـ حمٚمد زمـ فمقم زمـ 

 (.321زمـ فمٝمًك أزمق ئمعم ايمرزمٔمل اإلؽمؼمازم٣مذي )صمر فمٌٝمد اهلل زمـ حمٚمد 
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ايمػم: ىم٣من َمـ شمٗم٣مت ايمٛم٣مس( فمٌد ايمػم )وم٣مل ازمـ فمٌد زمـ حمٚمد زمـ وم٣مؽمؿ ايم٘مزين أزمق َمروان إٞمديمز فمٛمف ازمـ  فمٌٝمد اهلل

 (.223)صف/

٧م وَمٔم٣مين ( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من ضم٣مهمٓم٣مً يمٙمٚم٣ًمئؾ واحلدي321زمـ حمٚمد زمـ َم٣ميمؽ ايمٗمرؿمٌل أزمق َمروان )ت فمٌٝمد اهلل

ايمٗمرآن... ووم٣مل حمٚمدزمـ همرج ايمٖمٗمٝمف: ٞمممت ىمت٣مب َمٔم٣مين ايمٗمرآن يمٙمٛمح٣مس همٗمرأه ـم٣مهرًا َم٣م ؾم٣مء، همٔمج٦ٌم َمـ ومقة ضمٖمٓمف 

 (.271وفمٙمٚمف..( )صف/

 (.39فمٌٝمد اهلل زمـ حمٚمد زمـ حمٚمد )اظمدادي( )َمٌم 

 (.326فمٌٝمد اهلل زمـ حمٚمد زمـ حمٚمد اجلرصم٣مين أزمق أمحد ايمقافمظ ايمِمقدم )صمر 

 .ؤمٝمػ( )سمٗمدم همٝمٚمـ اؽمؿ صمـده زمْمـف(اهلل ايمٔم٘مػمي ازمـ زمْمف )فمٌد ـ حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ محدان أزمق فمٌٝمد اهلل زم

 (.306( )أشمٛمك فمٙمٝمف احل٣مىمؿ( )ٞمٝم٣ًمزمقر/481اجلرصم٣مين أزمق أمحد )ت فمٌٝمد اهللزمـ حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ  فمٌٝمد اهلل

 (.0195فمٌٝمد اهلل زمـ حمٚمد زمـ َمِمٔم٤م ايمٗمرر اهلٚمذاين )ذىمر 

 (.315( ) أشمٛمك فمٙمٝمف احل٣مىمؿ( )ٞمٝم٣ًمزمقر/483زمـ ٞم٣مهمع زمـ َم٘مرم ايمزاهد أزمق فم٣ٌمس ايمٌُمتل )ت زمـ حمٚمد فمٌٝمد اهلل

 (.407فمٌٝمد اهلل زمـ حمٚمد زمـ ٞمٌم أزمق حمٚمد ايمٙم٠ميم٠مي )َمٛم٘مر احلدي٧م وم٣ميمف أزمق زم٘مر اإلؽمامفمٝمقم ( )ؽمٜمؿ 

 (.358 اهلل ايمّمٌل اظمخّمقب ايمْمػمي )جمٜمقل ضم٣مل( )صمرفمٌد فمٌٝمد اهلل زمـ حمٚمد زمـ ٞمٌم زمـ َمٜمدي أزمق 

 (.01/463فمٌٝمد اهلل زمـ حمٚمد زمـ ٞمٔمامن فمـ حيٝمك زمـ طمٙمٝمػ ايمٌٌمي )طمط 

 (.5/445( )ضم٣مسمؿ 8/312فمٌٝمد اهلل زمـ حمٚمد زمـ ه٣مرون ايمٖمري٣ميب اظمٗمدد )ضم٤م 

 (4/0207فمٌٝمد اهلل زمـ حمٚمد زمـ حيٝمك أزمق رزمٝمع ضم٣مرشمل )وم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن: َمًتٗمٝمؿ احلدي٧م( )ضم٣ٌمن 

(. )طمط 683رك أزمق وم٣مؽمؿ ايمٔمدوي )وشمٗمف اخلْمٝم٤م ووشمٗمف ايمًٚمٔم٣مين وايمٗمٖمْمل( )ت فمٌٝمد اهلل زمـ حمٚمد زمـ حيٝمك زمـ َم٣ٌم

 (.234( )إرؾم٣مد/01/448

 (.0010فمٌٝمد اهلل زمـ حمٚمقد زمـ فمقم زمـ َم٣ميمؽ اظمديٛمل )ذىمر 

 (.5/443فمٌٝمد اهلل زمـ َمروان زمـ َمٔم٣موي٥م أزمق ضمذيٖم٥م ايمٖمزاري )ضم٣مسمؿ 

 (.5/444فمٌٝمد اهلل زمـ َمروان ؽمٚمع فم٣مئُم٥م )ضم٣مسمؿ 

 (.979اهلل زمـ َمٓمٖمر زمـ حمٚمد ايمٌٜمراَمل )وشمٗمف ايمٖم٣مرد ( )خم٤م فمٌٝمد 

 (.5/446فمٌٝمد اهلل زمـ َمٔمٚمر ايمٌٌمي )ضم٣مسمؿ 
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 (.48/066( )فم٣ًمىمر5/446فمٌٝمد اهلل زمـ َمٔمٚمر فمـ ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وآيمف وؽمٙمؿ )جمٜمقل ضم٣مل ( )ضم٣مسمؿ 

 (.5/444)ضم٣مسمؿ  وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿفمٌٝمد اهلل زمـ َمٔمٝم٥م، يمٝمس زمٚمُمٜمقر 

 (.0006زمـ َمٛمدة )ذىمر فمٌٝمد اهلل 

 (.5/009فمٌٝمد اهلل زمـ َمٛمذر زمـ هُم٣مم زمـ َمٛمذر ايمززمغمي )يم٣ًمن 

 (.01/433فمٌٝمد اهلل زمـ َمٛمِمقر ايمِم٣ٌمغ )طمط 

 (.301اهلل ايم٘مالضمل اظمٌمي ايمُم٣مفمر )ٞمٝم٣ًمزمقر/فمٌد زمـ َمٛمِمقر زمـ  فمٌٝمد اهلل

 (.01/484( )طمط341ت فمٌٝمد اهلل زمـ َمٛمِمقر زمـ فمقم زمـ ضمٌٝمش أزمق وم٣مؽمؿ اظمٗمرئ ايمٕمزال )وشمٗمف اخلْمٝم٤م ( )

 (.8/315فمٌٝمد اهلل زمـ َمٛمِمقر زمـ َمقؽمك زمـ ؽمٔمد ايمٗمرر )ضم٤م 

 (.037فمٌٝمد اهلل زمـ َمقؽمك آصْمخري )ىمؼ/

فمٌٝمد اهلل زمـ َمقؽمك زمـ إؽمح٣مق زمـ َمقؽمك أزمق أؽمقد اخلْمٚمل )وشمٗمف اخلْمٝم٤م ووشمٗمف ايمذهٌل وايمًٚمٔم٣مين وازمـ صمقزي( )ت 

 (.686( )ايمديمٝمؾ/01/456( )طمط 469

 (.5/009ؽمك زمـ َمٔمدان )ٓ ئمرف وم٣ميمف ايمذهٌل ( )يم٣ًمن فمٌٝمد اهلل زمـ َمق

 (.474زمـ َمقؽمك زمـ ٞمِمغم َمقلم خلؿ )نمرزم٣مء/ فمٌٝمد اهلل

 (.01/451فمٌٝمد اهلل زمـ ٞمٌم زمـ إؽمامفمٝمؾ أزمق ضمًكم ايمٔمً٘مري اخلٝم٣مط )طمط 

 (.974اظمًحٚمل )خم٤م زمـ أمحد فمٌٝمد اهلل زمـ ٞمي زمـ حمٚمد 

 (.48/069ىمر فمٌٝمد اهلل زمـ ٞمي فمٛمف أزمق زرفم٥م ايمدَمُمٗمل )فم٣ًم

 (.01/447فمٌٝمد اهلل زمـ ٞمٔمامن أزمق فمٚمرو اظمٛمٗمري ايمدٓل ) جمٜمقل ضم٣مل ( )طمط

 (.8/313فمٌٝمد اهلل زمـ هُم٣مم ايمداؽمتقائل )ضم٤م 

 (.0004فمٌٝمد اهلل زمـ مه٣مم زمـ حمٚمد زمـ ٞمٔمامن اظمديٛمل )ذىمر 

 (.5/447فمٌٝمد اهلل زمـ هقذة ايمٗمرزمٔمل)يمٝمس زمف زمٟمس وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم ( )ضم٣مسمؿ 

ايمُم٘مقر أزمق همّمؾ ايمزيٛمل احل٣مهمظ) وروى فمٛمف ايمٌخ٣مري، ووم٣مل ايمذهٌل: اإلَم٣مم احل٣مهمظ ( فمٌد واصؾ زمـ  فمٌٝمد اهلل زمـ

 (.04/648)ؽمغم

 (.5/442فمٌٝمد اهلل زمـ ويمٝمد ايمثٗمٖمل )ضم٣مسمؿ 
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 (.473( )نمرزم٣مء/410زمـ وه٤م َمـ أهؾ وؾمٝمٗم٥م )ت فمٌٝمد اهلل

 (.01/433)طمط فمٌٝمد اهلل زمـ حيٝمك زمـ ؽمٙمٝمؿ أزمق حمٚمد ايمٌزاز )صدوق وم٣ميمف ايمػموم٣مين ( 

 (.01/439( )طمط 407فمٌٝمد اهلل زمـ حيٝمك زمـ ؽمٙمٝمامن ايمٌزاز إضمقل )ت 

 (.0011اهلل اظمديٛمل )ذىمر فمٌد فمٌٝمد اهلل زمـ حيٝمك زمـ حمٚمد أزمق 

 (.48/038فمٌٝمد اهلل زمـ يزيد زمـ أيب َمًٙمؿ ايمثٗمٖمل )فم٣ًمىمر 

 (.48/039)فم٣ًمىمر (5/009فمٌٝمد اهلل زمـ ئمٗمقب ايمرازي ايمقافمظ) ىمذزمف أزمق فمقم احل٣مهمظ ( )يم٣ًمن 

 (.0000( )ذىمر02/545فمٌٝمد اهلل زمـ ئمٗمقب زمـ إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ أزمق أمحد اجلٚمٝمقم إصٌٜم٣مين )روى فمٛمـف مجـع ( )ؽمغم

 .(0199)ذىمر/ (359يقؽمػ إٞمِم٣مري أزمق وم٣مؽمؿ )صمر فمٌٝمد اهلل زمـ ئمٗمقب زمـ 

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من طمغمًا همٗمٝمٜم٣مً رهمٝمٔم٣ًم فمٛمد أهؾ زمٙمده..( 341زمـ يقؽمػ زمـ َمٙمح٣من ايمُم٣مؿمٌل )ت فمٛمد  فمٌٝمد اهلل

 (.228)صف/

 (.5/068فمٌٝمد اهلٚمداين فمـ ومت٣مدة )ٓ يدري َمـ هق وم٣ميمف ايمذهٌل ( )يم٣ًمن 

 (.5/063فمٌٝمد زمـ أيب فمٌٝمد فمـ أيب هريرة )جمٜمقل وم٣ميمف ايمٔمٗمٝمقم ( )يم٣ًمن 

( )طمط 5/306، ووم٣مل ازمـ َمٔمكم: َم٣م زمف زمٟمس، ووشمٗمف ئمٗمقب ( )ضم٣مسمؿ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿَم٣ميمؽ )صدوق فمٌٝمد زمـ أيب ومرة فمـ 

 (.5/065( )يم٣ًمن00/95

 (.2/4فمٌٝمد زمـ أيب َمرزوق وفمٛمف ازمـ فمٝمٝمٛم٥م )ضم٣مسمؿ 

 (.5/310فمٌٝمد زمـ آدم ؽمٚمع فمٚمر )ضم٣مسمؿ 

، ووم٣مل احل٣مهمظ: دارومْمٛمل وأزمـق ضم٣مسمـؿايمرمحـ) وم٣مل ازمـ َمٔمكم: ٓ رء، وؤمٖمف ايمفمٌد فمٌٝمد زمـ إؽمح٣مق ايمٔمْم٣مر ايم٘مقدم أزمق 

 .(798)حتٖم٥م/ (5/316( )ضم٣مسمؿ أضمد ايمّمٔمٖم٣مء، ووم٣مل: َمؼموك احلدي٧م

 (.5/060فمٌٝمد زمـ أنمر، وفمٛمف َمقؽمك زمـ فمٌٝمد وضمده )يم٣ًمن 

 (.5/060( )يم٣ًمن 48/029فمٌٝمد زمـ أوس ايمٕم٣ًمين )فم٣ًمىمر 

( 0032وشمٗمف أزمق داود( )آصمـريفمٌٝمد زمـ زم٣مب ايمدود وايمد فمٚمرو زمـ فمٌٝمد )وم٣مل ازمـ َمٔمٝمــ: يمٝمس زمُمـلء، و

 (.5/060)يم٣ًمن

 (.5/316( )ضم٣مسمؿ 5/045فمٌٝمد زمـ زممم ايمٕمٛمقي )ضم٤م 
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 (.5/314فمٌٝمد زمـ مت٣مم فمـ رصمؾ )ضم٣مسمؿ 

 (.5/060فمٌٝمد زمـ متٝمؿ )ٓ يدرى َمـ هق، واهتٚمف ايمذهٌل ( )يم٣ًمن 

 (.5/045( )ضم٤م 5/313فمٌٝمد زمـ صمحش، وسمٗمدم دم فمٌٝمد اهلل )ضم٣مسمؿ 

 (.4/0267()ضم٣ٌمن5/313( )ضم٣مسمؿ  وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿصدوق فمٌٝمد زمـ صمٛم٣مدة احلٙمٌل )

 (.5/315( )ضم٣مسمؿ 48/071فمٌٝمد زمـ ضم٣ٌمن اجلٌٝمقم )ٓ زمٟمس زمف ( )فم٣ًمىمر 

 (.5/315( )ضم٣مسمؿ  وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿفمٌٝمد زمـ ضمجر )جمٜمقل 

 (.48/074فمٌٝمد زمـ ضمذيٖم٥م زمـ نم٣مٞمؿ أزمق صمٜمؿ ايمٔمدوي ايمٗمرر )فم٣ًمىمر 

 (.5/315فمٌٝمد زمـ ضم٣ًمن اظمزين )ضم٣مسمؿ 

 (.799د زمـ ضمًـ ايمٕمزال )َمقصقف زم٣محلٖمظ وم٣ميمف احل٣مهمظ( )حتٖم٥م/فمٌٝم

 (.0666( )ذىمر4/404اهلل إٞمِم٣مري )جمٜمقل ضم٣مل ( )أصٌٜم٣من فمٌد فمٌٝمد زمـ ضمًـ زمـ يقؽمػ أزمق 

 (.8/341فمٌٝمد زمـ ضمٖمص زمـ أيب شمروان )ضم٤م 

( 5/066ًـ٣منفمٌٝمد زمـ محران أزمق َمٔمٝمد فمـ فمقم )جمٜمقل وم٣ميمف ايمذهٌل، ووم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن: يروي اظمراؽمٝمؾ ( )يم

 (.5/315)ضم٣مسمـؿ

 (.8/344فمٌٝمد زمـ ضمٝم٣من )ضم٤م 

 (.2/96فمٌٝمد زمـ ضمغما فمٛمف ايمثقري )ضم٣مسمؿ 

 فمٌٝمد زمـ طمٙمػ ايمٗمْمٝمٔمل ايمٌٕمدادي: هق ازمـ حمٚمد زمـ طمٙمػ.

 (.5/066فمٌٝمد زمـ طمٛمٝمس )َمؼموك وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل ( )يم٣ًمن 

 (.5/312فمٌٝمد زمـ رزم٣مح زمـ ؽم٣ممل إيقم )حمٙمف ايمِمدق، وم٣ميمف ازمـ أيب ضم٣مسمؿ ( )ضم٣مسمؿ 

 (.4/684فمٌٝمد زمـ رزمٝمٔم٥م زمـ ومٝمس )ضم٤م 

 فمٌٝمد زمـ رصم٣مل اظمٌمي: هق ازمـ حمٚمد زمـ َمقؽمك.

 (.5/045فمٌٝمد زمـ رىم٣مٞم٥م )ضم٤م 

 (.5/312فمٌٝمد زمـ زىم٣مريف َم٘مل )ضم٣مسمؿ 

 (.48/094فمٌٝمد زمـ زي٣مد إوزافمل )جمٜمقل ضم٣مل ( )فم٣ًمىمر 
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 (.5/312فمٌٝمد زمـ زي٣مد احلٚمغمي، زمٌمي )ضم٣مسمؿ 

 (.5/066ـ أزمٝمف، ودم ٞمًخ٥م اؽمؿ صمده: ضمًـ، )ٓ أفمرهمٜمام وم٣ميمف ايمٔمالئل( )يم٣ًمنفمٌٝمد زمـ زيد زمـ طمريؿ، فم

 (.7/052فمٌٝمد زمـ ؽم٣مئ٤م زمـ فمٚمر )ضم٤م 

 (.48/095أزمق حيٝمك )فم٣ًمىمر  ٨ميهفمٌٝمد زمـ 

 (.5/042فمٌٝمد زمـ ؽمٔمد ايمديٙمٚمل ايمْم٣مئٖمل )ضم٤م 

 (.5/318( )ضم٣مسمؿ  وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿفمٌٝمد زمـ ؽمٔمٝمد فمـ جم٣مهد )ٓ أفمرهمف 

 (.5/318( )ضم٣مسمؿ  وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿايم٣ٌمهقم أزمق ضم٣مرث )ٓ زمٟمس زمف  فمٌٝمد زمـ ؽمٙمٝمامن

 (.5/318فمٌٝمد زمـ ؽمٛمقؿم٣م أزمق ويمٝمد )جمٜمقل ضم٣مل ( )ضم٣مسمؿ

 (.911فمٌٝمد زمـ ذضمٌٝمؾ زمـ شم٣مزم٦م زمـ ذضمٌٝمؾ أزمق وه٤م اجلٝمُم٣مين )جمٜمقل ضم٣مل( )يقٞمس

 (.5/318)ضم٣مسمؿ  (وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿؤمٝمػ احلدي٧م )فمٌٝمد زمـ ص٣ٌمح اخلزاز

 (.811ٓ زمٟمس زمف وم٣ميمف احل٣مهمظ( )حتٖم٥م/ فمٌٝمد زمـ صدوم٥م )

 (.4/684ػماء )صح٣ميب ( )ضم٤م ايمفمٌٝمد زمـ فم٣مزب أطمق 

 (.00/98ايمرمحـ أزمق ؽمٔمٝمد اظم٠مدب )طمط فمٌد فمٌٝمد زمـ 

 (.5/301( )ضم٣مسمؿ  وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿايمرمحـ أزمق ؽمٙمٚم٥م ايمٌٌمي )جمٜمقل فمٌد فمٌٝمد زمـ 

 (.5/301( )ضم٣مسمؿ  وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿايمرمحـ أزمق حمٚمد ايمٌزار )ٓ أفمرهمف وضمديثف ىمذب فمٌد فمٌٝمد زمـ 

 (.5/064ايمرمحـ زمـ فمت٥ٌم أزمق ؽمٜمؾ ايمٝمامَمل )يمٝمس زمٚمُمٜمقر وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل ( )يم٣ًمن فمٌد فمٌٝمد زمـ 

 (.5/064ايمرمحـ فمٛمف أزمق أؽم٣مَم٥م ايم٘مٙمٌل )همٝمف صمٜم٣ميم٥م وم٣مل ايمذهٌل ( )يم٣ًمن فمٌد فمٌٝمد زمـ 

 (.5/300( )ضم٣مسمؿ  ؿوم٣ميمف أزمق ضم٣مسماظمٙمؽ إؽمدي )َم٣م زمف زمٟمس فمٌد اظمٙمؽ أزمق فمٌد فمٌٝمد زمـ 

هم٘م٣من  )وم٣مل ايمدارومْمٛمل ونمغمه: صدوق، ووم٣مل ازمـ َمٛم٣مدي: سمٕمغم آطمر إي٣مم،( 685)تايمقاضمد زمـ ذيؽ ايمٌزار فمٌد فمٌٝمد زمـ 

ومل أىمت٤م فمٛمف دم سمٕمغمه ؾمٝمئ٣ًم،  ووم٣مل أزمق َمزاضمؿ: ىم٣من أضمد ايمثٗم٣مت فمعم ذيمؽ صدووم٣ًم، وم٣مل احل٣مهمظ: همامرضه سمٕمغمه واحلٚمد هلل.

 (.00/99( )طمط 48/618( )فم٣ًمىمر5/064( )يم٣ًمن ٗم٥م صدووم٣مً ووم٣مل احل٣مهمظ: ىم٣من شم

 (.265زمـ صمحش إؽمدي احلٚميص )إرؾم٣مد/ فمٌٝمد اهللفمٌٝمد زمـ 

 (.5/064فمٌٝمد زمـ فمٌٝمدة ايمتامر زمٌمي )وشمٗمف اخلْمٝم٤م، ووم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن: يٕمرب ( )يم٣ًمن 
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 (.5/301فمٌٝمد زمـ فمقم أزمق فمقم )ضم٣مسمؿ 

 (.958)صف/( 321فمٌٝمد زمـ فمقم فمٌٝمد إزدي ايمًقد )ت ٞمحق

 (.5/319( )ضم٣مسمؿ 5/043فمٌٝمد زمـ فمامرة ؽمٚمع ازمـ فم٣ٌمس )ضم٤م 

 (.5/063( )يم٣ًمن  وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿفمٌٝمد زمـ فمٚمر اهلالرم ) جمٜمقل 

 (.910فمٌٝمد زمـ فمٚمر زمـ صٌا ايمرفمٝمٛمل )يمف ذىمر دم ايمِمح٣مزم٥م وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( )يقٞمس

 (.5/300ايمرمحـ فمـ ضم٣ًمن )ضم٣مسمؿ فمٌد فمٌٝمد زمـ فمٚمرو أزمق 

 (.4/686ٕؾمٔمري أزمق َم٣ميمؽ )ضم٤م فمٌٝمد زمـ فمٚمرو ا

 (.5/047فمٌٝمد زمـ فمٚمرو إفمرايب )ضم٤م 

 (.5/063فمٌٝمد زمـ فمٚمرو ايمٌٌمي احلٛمٖمل فمـ فمقم زمـ صمدفم٣من )وم٣مل ايمدارومْمٛمل: ؤمٝمػ، وؤمٖمف إزدي ( )يم٣ًمن 

 (.8/39فمٌٝمد زمـ فمٚمرو ايمٖمرير )ضم٤م 

 (.4/683فمٌٝمد زمـ فمٚمرو ايم٘مالفمل )ضم٤م 

ايمٛمخٔمل ايم٘مقدم )فمٛمف مجع، ووم٣مل ايمذهٌل: اإلَم٣مم اظمحدث ايمِم٣مدق، ىم٣من َم٘مثرًا  فمٌٝمد زمـ نمٛم٣مم زمـ ضمٖمص زمـ نمٝم٣مث أزمق حمٚمد

 (.04/558( )ؽمغم262شمٗم٥م. ووم٣مل ازمـ فمامد: ىم٣من حمدشم٣ًم صدووم٣ًم طمغمًا( )إرؾم٣مد/

 (.5/063فمٌٝمد زمـ همرج ايمٔمت٘مل )ؤمٖمف ازمـ ضم٣ٌمن ( )يم٣ًمن

 (.5/306( )ضم٣مسمؿ 5/048فمٌٝمد زمـ وم٣مرب ضمج٣مزي )ضم٤م 

 (.5/306ضم٣مسمؿ فمٌٝمد زمـ ومداَم٥م فمـ فمٚمر )

 (.5/065( )يم٣ًمن وم٣مل احل٣مهمظ: جمٜمقل روى فمـ حيٝمك احلامين طمػمًا زم٣مؿمالً فمٌٝمد زمـ ومٛمٖمذ ايمٌزار )

 (.5/306فمٌٝمد زمـ ومٝمس فمـ ازمـ ززمغم )ضم٣مسمؿ 

 (.5/062فمٌٝمد زمـ ىمثغم ايمٔم٣مَمري أزمق ؽمٔمٝمد ايمتامر )َمؼموك وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل ( )يم٣ًمن

 (.5/304فمٌٝمد زمـ ىمري٤م أزمق حيٝمك )ضم٣مسمؿ 

 (.5/047َم٣ميمؽ )ضم٤م فمٌٝمد زمـ 

 (.451فمٌٝمد زمـ حمٚمد ايمتجٝمٌل: )فمٙمامء 

 (.438فمٌٝمد زمـ حمٚمد احلٚمغمي: )فمٙمامء 
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 (.2/4فمٌٝمد زمـ حمٚمد ايمدهٗم٣مين ايمٌٕمدادي )ضم٣مسمؿ 

 (.5/062ي )يمٝمس زمًمء ؤمٝمػ وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل ( )يم٣ًمن ٔمٌد فمٌٝمد زمـ حمٚمد ايم

 (.246فمٌٝمد زمـ حمٚمد ايمٗم٣مري ايمٔمًٗمالين فمٛمف ايمْمػماين ونمغمه )إرؾم٣مد/

 فمٌٝمد زمـ حمٚمد ايمٗمُمغمي ايمِمٝمدٓين: اؽمؿ صمده: حمٚمد زمـ َمٜمدي.

 .، اؽمؿ صمده: إزمراهٝمؿفمٌٝمد زمـ حمٚمد ايم٘مُمقري أزمق حمٚمد ايمِمٛمٔم٣مين

 (.5/062فمٌٝمد زمـ حمٚمد ايمٛم٣ًمج )يمٝمس زمٚمُمٜمقر وم٣ميمف ايمٛم٣ٌميت ( )يم٣ًمن 

 (.8/344فمٌٝمد زمـ حمٚمد ايمقراق )ضم٤م 

إزدي )فمٛمف مج٣مفم٥م، ووم٣مل اخلٙمٝمقم: فم٣ممل ضم٣مهمظ، ووم٣مل ايمذهٌل: اظمحدث ايمٔم٣ممل فمٌٝمد زمـ حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ ايمِمٛمٔم٣مين أزمق حمٚمد 

 .(319)ؿم٤م  (5/062( )يم٣ًمن 268( )إرؾم٣مد/688أو 683اظمِمٛمػ، ووم٣مل ازمـ ومْم٣من: جمٜمقل ضم٣مل( )ت

 (.2/4ي ايمٌٌمي )وشمٗمف أزمق ضم٣مسمؿ ( )ضم٣مسمؿٔمٌد فمٌٝمد زمـ حمٚمد زمـ زمحر ايم

 .(00/98فمٌٝمد زمـ حمٚمد زمـ صمراح اظمدائٛمل )طمط 

فمٌٝمد زمـ حمٚمد زمـ محزة احليَمل ايمدَمُمٗمل )وم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن دم سمرمج٥م أطمٝمف حمٚمد زمـ محزة: يتٗمك َمـ ضمديثف َم٣م روى فمٛمف ازمٛمف 

 (.5/062أمحد زمـ حمٚمد، وأطمقه فمٌٝمد هم١مهنام ىم٣مٞم٣م يدطمالن فمٙمٝمف ىمؾ رء ( )يم٣ًمن 

( )طمط 694( )ت  ازمـ ضمجر: ضم٣مهمظ، ووم٣مل )وشمٗمف اخلْمٝم٤م ايمٗمٝمْمٝمٔمل ايمٌٕمدادي فمٌٝمد زمـ حمٚمد زمـ طمٙمػ أزمق حمٚمد ايمٌزار

 .(0/474( )دفم٣مء 814)حتٖم٥م/ (00/011

 (.241فمٌٝمد زمـ حمٚمد زمـ صٌٝما ايمزي٣مت ايم٘مقدم )وم٣مل ايمدارومْمٛمل: ٓ زمٟمس زمف( )إرؾم٣مد/

 (.00/97( )وشمٗمف اخلْمٝم٤م ( )طمط 655فمٌٝمد زمـ حمٚمد زمـ وم٣مؽمؿ زمـ ؽمٙمامن أزمق حمٚمد ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ت 

ايمٗمُمغمي أزمق حمٚمد ايمٛمٝم٣ًمزمقري ايمِمٝمدٓين إصؿ ايمٔمدل )وم٣مل ايمٖم٣مرد: شمٗم٥م فمدل وىم٣من فمٌٝمد زمـ حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ َمٜمدي 

( )سم٣مريخ 93( )إحت٣مف/0457( )خم٤م/319صحٝما ايمًامع َمروٝم٣ًم، ووم٣مل ايمذهٌل: ايمٔمدل ايمثٗم٥م ر ( )ت

 (.9/036اإلؽمالم

 (.718( ) جمٜمقل ضم٣مل ( )ومط 683فمٌٝمد زمـ حمٚمد زمـ َمقؽمك ايمٌزار اظم٠مذن )ت 

 (.48/604د زمـ حيٝمك زمـ محزة احليَمل )روى فمٛمف مج٣مفم٥م ( )فم٣ًمىمر فمٌٝمد زمـ حمٚم

 (.00/99فمٌٝمد زمـ حمٚمد زمـ حيٝمك زمـ ومّم٣مء اجلقهري ايمٌٌمي أزمق فم٣ٌمس )جمٜمقل ضم٣مل ( )طمط 
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 (.916فمٌٝمد زمـ خمٚمر اظمٔم٣مهمري أزمق أَمٝم٥م)صح٣ميب وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( )يقٞمس

 (.2/4فمٌٝمد زمـ َمًٙمؿ ايمثٗمٖمل )ضم٣مسمؿ 

 (.2/4ٜمقل ضم٣مل ( )ضم٣مسمؿ فمٌٝمد زمـ َمًٙمؿ فمـ شم٣مزم٦م )جم

 (.4/680فمٌٝمد زمـ َمٔم٣موي٥م زمـ ص٣مَم٦م ايمزرومل )ضم٤م 

 (.01/433فمٌٝمد زمـ َمٛمِمقر، سمٗمدم دم فمٌٝمد اهلل )طمط 

 (.2/6فمٌٝمد زمـ َمٜم٣مصمر فمـ فمٌٝمد )ضم٣مسمؿ 

 (.8/344فمٌٝمد زمـ َمٜمدي ايمقاؽمْمل )ضم٤م 

 (.2/6( )ضم٣مسمؿ  وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿفمٌٝمد زمـ َمٜمران أزمق فم٣ٌمد اظمدين )جمٜمقل 

 (.01/456ـ إؽمح٣مق )طمط فمٌٝمد زمـ َمقؽمك زم

 (.5/067فمٌٝمد زمـ َمٝمٚمقن زمٌمي) َمؼموك وم٣ميمف ايمٛم٣ًمئل( )يم٣ًمن 

 (.01/451فمٌٝمد زمـ ٞمٌم زمـ إؽمامفمٝمؾ )سمٗمدم دم فمٌٝمد اهلل ( )طمط 

 (.2/3فمٌٝمد زمـ ٞمٔمٝمؿ زمـ حيٝمك ايمًٔمٝمدي )ضم٣مسمؿ 

 (.48/069)فم٣ًمىمر  (وشمٗمف ص٣ميما صمزره ونمغمه)فمٌٝمد زمـ ٞمٖمٝمع أيب زم٘مرة ايمثٗمٖمل، 

 (.914ايمرفمٝمٛمل ايمٗمٌيض )يقٞمسفمٌٝمد زمـ ٞمٚمران 

 (.2/5( )ضم٣مسمؿ  وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿفمٌٝمد زمـ ه٣مؾمؿ ايمٛم٣مرضي ايمتٚمٝمٚمل ايميير )صدوق 

 (.372ان( )صمر فمٌد فمٌٝمد زمـ هُم٣مم احلٙمٌل أزمق ٞمٔمٝمؿ )وشمٗمف 

 (.8/344فمٌٝمد زمـ هٝمثؿ احلٙمٌل )ضم٤م 

 (.2/3فمٌٝمد زمـ وردان ايمتجٝمٌل َمٌمي )ضم٣مسمؿ 

 (.2/3( )ضم٣مسمؿ فمٌٝمد زمـ ويمٝمد زمـ أيب ؽم٣مئ٤م )جمٜمقل ضم٣مل 

 (.2/3( )ضم٣مسمؿ 48/603( )فم٣ًمىمر  وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿفمٌٝمد زمـ وه٤م أزمق فم٣مَمر إؾمٔمري )يمف صح٥ٌم 

اظمٙمؽ زمـ ضمٌٝم٤م وفمٛمف حمٚمد زمـ زىمري٣م ايمٕماليب )وم٣مل ايمدارومْمٛمل: شمالشمتٜمؿ ؤمٖم٣مء ( )يم٣ًمن فمٌد فمٌٝمد زمـ حيٝمك إهمريٗمل فمـ 

5/067.) 

 (.01/433فمٌٝمد زمـ حيٝمك زمـ ؽمٙمٝمؿ، سمٗمدم دم فمٌٝمد اهلل )طمط 
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 (.01/456فمٌٝمد زمـ حيٝمك زمـ حمٚمد، سمٗمدم دم فمٌٝمد اهلل )طمط 

 (.2/5فمٌٝمد زمـ حيٝمك فمـ َمٔم٣من )ضم٣مسمؿ 

 (.2/5( )ضم٣مسمؿ  وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿفمٌٝمد زمـ يزيد أزمق زممم احلٚميص ايمقهٌل )جمٜمقل 

 (.48/663اهلل ايم٘مرزمري )فم٣ًمىمر فمٌد فمٌٝمد زمـ يزيد زمـ 

ٞمٔمٝمؿ )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من شمٗم٥م ومديؿ ايمْمٙم٤م ضم٣مهمٓم٣ًم َمتجقًٓ دم إَمِم٣مر( فمٌٝمد زمـ يزيد زمـ خمت٣مر إؽمدي اجُلدي أزمق 

 (.957)صف/

 (.2/7فمٌٝمد ؽمٚمع َم٣ميمؽ زمـ خي٣مَمر )ضم٣مسمؿ 

 (.2/2فمٌٝمد فمـ ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وآيمف وؽمٙمؿ )ضم٣مسمؿ 

 (.2/7فمٌٝمد فمـ فمٚمر )ضم٣مسمؿ 

 (.5/068فمٌٝمد َمقلم أيب رهؿ فمـ أيب هريرة )ٓ ئمرف وم٣ميمف ازمـ ومْم٣من ( )يم٣ًمن 

 (.2/2فمٌٝمد َمقلم ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وآيمف وؽمٙمؿ فمـ ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وآيمف وؽمٙمؿ )ضم٣مسمؿ

 (.2/7فمٌٝمد َمقلم دارة فمٛمف حمٚمد زمـ فمجالن )ضم٣مسمؿ 

 (.2/7( )ضم٣مسمؿ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿفمٌٝمد وايمد ايمٌخؼمي زمـ فمٌٝمد )جمٜمقل 

 (.4/406ضم٣مرث )ضم٤م زمـ  فمٌٝمدة 

 (.2/95فمٌٝمدة اجلزري )ضم٣مسمؿ 

 (.48/021)فم٣ًمىمر  فمٌٝمدة ايمممفمٌل

 (.2/95فمٌٝمدة ايمٔمدوي زمٌمي )ضم٣مسمؿ 

 (.2/90فمٌٝمدة ايمٝمزين فمٛمف إضمقص )ضم٣مسمؿ 

 (.48/052( )فم٣ًمىمر5/031فمٌٝمدة زمـ أيب َمٜم٣مصمر ايمٔم٘مػمي )جمٜمقل ضم٣مل ( )ضم٤م 

 (.8/347فمٌٝمدة زمـ أؽمقد زمـ ؽمٔمٝمد اهلٚمداين )ضم٤م 

 (.5/068فمٌٝمدة زمـ أؾمٔم٤م ايمْم٣مَمع،) سم٘مٙمؿ همٝمف ( )يم٣ًمن 

(  ، ووم٣مل احل٣مهمظ: ؤمٝمػ، وؤمٖمف ايمدارومْمٛملوم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿايمًٛمج٣مري ايمٔمٛمػمي ) َمٛم٘مر احلدي٧م فمٌٝمدة زمـ ضم٣ًمن 

 .(813)حتٖم٥م/ (2/96( )ضم٣مسمؿ5/068)يم٣ًمن
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 (.2/91فمٌٝمدة زمـ طم٣ميمد وم٣مل: وم٣مل رم رؽمقل اهلل صعم اهلل فمٙمٝمف وآيمف وؽمٙمؿ )ضم٣مسمؿ 

 (.375فمٌٝمدة زمـ رزمٝمٔم٥م اجلرصم٣مين )صمر 

 (.2/90فمٌٝمدة زمـ زيد فمـ ضمًـ )ضم٣مسمؿ 

 (.475ايمرمحـ ايمًٙمٚمل )نمرزم٣مء/فمٌد فمٌٝمدة زمـ 

 (.2/96ايمرمحـ ايمٗم٣ٌمئقم )ضم٣مسمؿ فمٌد فمٌٝمدة زمـ 

 (.5/068ايمرمحـ زمـ فمٚمر ايمٌجقم )وم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن: يروي اظمقوقفم٣مت فمـ ايمثٗم٣مت ( )يم٣ًمن فمٌد فمٌٝمدة زمـ 

 (.900اهلل إزدي احلجري )يقٞمسفمٌد فمٌٝمدة زمـ 

 (.06/461)طمط  -يٟميت –اهلل زمـ َمقؽمك، صقازمف: فمت٥ٌم فمٌد فمٌٝمدة زمـ 

 (.48/054فمٌٝمدة زمـ فمثامن ايمثٗمٖمل )فم٣ًمىمر 

 (.2/91فمٌٝمدة زمـ فمٚمرو ايم٘مالفمل )صح٣ميب ( )ضم٣مسمؿ 

 (.2/90( )ضم٣مسمؿ 7/026فمٌٝمدة زمـ ومريط اجلٔمٖمري )ضم٤م 

 (.2/90فمٌٝمدة زمـ َمٜم٣مصمر )ضم٣مسمؿ 

 (.2/96فمٌٝمدة فمـ أيب متٝمٚم٥م) جمٜمقل ضم٣مل ( )ضم٣مسمؿ 

 (025/ 48ايمرمحـ زمـ ضم٘مٝمؿ ايمًٙمٚمل ) جمٜمقل ضم٣مل ( ) فم٣ًمىمر فمٌد  فمٌٝمده زمـ

 (.472( )نمرزم٣مء/465فمٌٝمدون زمـ حمٚمد زمـ همٜمد اجلٜمٛمل أزمق ايمٕمٚمر أٞمديمز)ت

 (.7/43( )ضم٣مسمؿ  وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿفمٌٝمس زمـ زمٝمٜمس زمٌمي) ص٣ميما احلدي٧م 

 (.7/43رء ( )ضم٣مسمؿ  فمٌٝمس زمـ َمرضمقم ايمٔمْم٣مر اظمديٛمل )شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم، وأزمق ضم٣مسمؿ وزاد: دم ضمديثف

( )آصمري 7/43سمرك ضمديثف وم٣ميمف أزمق داود، ووم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: َمؼموك ( )ضم٣مسمؿ)فمٌٝمس زمـ َمٝمٚمقن أزمق فمٌٝمدة ايمٌٌمي ايمتٚمٝمٚمل

838.) 

( 7/06فمت٣مب زمـ أفمكم فمٛمف ايمثقري) وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: شمٗم٥م، ووم٣مل ايمٔمٗمٝمقم: دم ضمديثف وهؿ، ووم٣مل أزمق زرفم٥م: ٓ زمٟمس زمـف( )ضم٣مسمؿ

 (.5/069)يم٣ًمن 

 (.٣5/041مب زمـ شمٔمٙم٥ٌم سم٣مزمٔمل )يم٣ًمن فمت
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اهلل ايمٌٌمي أزمق زممم اظمزين) وم٣مل احل٣مىمؿ أزمق أمحد: يمٝمس زم٣ميمٗمقي فمٛمدهؿ، وذىمره ايم٣ًمصمل وازمـ صم٣مرود فمٌد فمت٣مب زمـ ضمرب زمـ 

دم ايمّمٔمٖم٣مء، وؤمٖمف ايمٖمالس صمدًا، ووم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن: ىم٣من ممـ يٛمٖمرد فمـ ايمثٗم٣مت زمام ٓ يُمٌف ضمدي٧م اإلشم٣ٌمت فمعم ومٙم٥م روايتف همال 

 (.4/0234()ضم٣ٌمن7/06( )ضم٣مسمؿ 5/041حيت٨م زمف ( )يم٣ًمن 

 (.5/41)يم٣ًمن  -هق إول –فمت٣مب زمـ ضمرب فمـ أيب فم٣مَمر اخلزاز 

 (.8/564فمت٣مب زمـ طمٙمٝمؾ إزمقم )ضم٤م 

 (.8/566فمت٣مب زمـ درؽم٦م )ضم٤م 

 (.5/673فمت٣مب زمـ زيد زمـ أرومؿ ىمقدم )ضم٤م 

 (.7/06فمت٣مب زمـ ؽمامك زمـ ومرزم٣م ايمٛمخٔمل )ضم٣مسمؿ 

 (.7/00ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وآيمف وؽمٙمؿ )ضم٣مسمؿ فمت٣مب زمـ ؾمٚمغم فمـ 

 (.7/06ايمٔمزيز فمٛمف يزيد زمـ ه٣مرون )ضم٣مسمؿ فمٌد فمت٣مب زمـ 

 (.4/408فمت٣مب زمـ َم٣ميمؽ زمـ فمٚمرو زمـ فمجالن )ضم٤م 

 (.7/695( )ضم٤م 7/04فمت٣مب زمـ حمٚمد زمـ ؾمقذب ايمٌٙمخل )َمًتٗمٝمؿ احلدي٧م وم٣ميمف ازمـ ضم٣ٌمن ( )ضم٣مسمؿ 

 (.0653فمت٣مب زمـ وروم٣مء ايمتٚمٝمٚمل )ذىمر 

 (.7/06ؽمٚمع أزم٣م ؽمٔمٝمد )ضم٣مسمؿ  فمت٣مب

 (.7/06فمت٣مب فمـ أٞمس )وشمٗمف ازمـ َمٔمكم، ووم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: ؾمٝمخ ( )ضم٣مسمؿ 

 (.7/06فمت٣مب فمـ زيد )ضم٣مسمؿ 

 (.2/473( )ضم٣مسمؿ 48/606فمت٥ٌم أزمق أَمٝم٥م ايمدَمُمٗمل فمـ أيب ؽمالم )فم٣ًمىمر 

 (.2/475فمت٥ٌم ايمراؽمٌل ايمٌٌمي )ضم٣مسمؿ 

 (.7/26فمت٥ٌم زمـ أزم٣من )ؽمغم 

 (.2/429يب طمداس ايمٙمٜمٌل )ضم٣مسمؿ فمت٥ٌم زمـ إزمراهٝمؿ زمـ أ

 (.7/429( )ضم٣مسمؿ 5/639فمت٥ٌم زمـ إزمراهٝمؿ زمـ فمت٥ٌم زمـ نمزوان ايمًٙمٚمل )ضم٤م 

 فمت٥ٌم زمـ أيب طمٝمثٚم٥م ايمٗم٣م : صقازمف: فمت٥ٌم زمـ طمٝمثٚم٥م َمـ َمُم٣ميخ ايمٌٝمٜمٗمل.

 (.2/470( )ضم٣مسمؿ  وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿفمت٥ٌم زمـ أيب ؽمٙمٝمامن ايمْم٣مئل زمٌمي )جمٜمقل 
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 (.5/040) وم٣مل ايمٔمٗمٝمقم : ٓ يت٣مزمع فمعم احلديثكم مجٝمٔم٣ًم( )يم٣ًمن  -ايمٗمزاز أو –فمت٥ٌم زمـ أيب فمت٥ٌم ايمٖمزاري 

 (.008فمت٥ٌم زمـ أيب فمت٥ٌم فمـ ازمـ صمري٨م )جمٜمقل وم٣ميمف اخلْمٝم٤م()ذيؾ

 (.815فمت٥ٌم زمـ أيب هل٤م )جمٜمقل احل٣مل وايمٔمكم( )حتٖم٥م/

 (.4/698فمت٥ٌم زمـ أؽمٝمد زمـ صم٣مري٥م ايمثٗمٖمل )ضم٤م 

 (.48/667فمت٥ٌم زمـ زمٝم٣من فمـ ايمثقري )فم٣ًمىمر 

 (.7/671فمت٥ٌم زمـ صمٌغمة زمـ حمٚمقد إؾمٜمقم )ضم٤م 

 (.48/668فمت٥ٌم زمـ ضم٣مصم٤م )فم٣ًمىمر 

 (.2/471فمت٥ٌم زمـ ضم٣مرث ايمتٚمٝمٚمل )جمٜمقل ضم٣مل ( )ضم٣مسمؿ 

( )خم٤م 542( )ٞمٝم٣ًمزمقر/-ئمٛمل دم ايمٖمٗمف -فمت٥ٌم زمـ طمٝمثٚم٥م زمـ حمٚمد ايمٛمٝم٣ًمزمقري ) أشمٛمك فمٙمٝمف احل٣مىمؿ ووم٣مل: ص٣مر أوضمد فمٌمه

 (.07/04( )ؽمغم 0452

( )وم٣مل ايمٖم٣مرد: اإلَم٣مم أؽمت٣مذ 312ٝمثٚم٥م زمـ حمٚمد زمـ ضم٣مسمؿ ايمتٚمٝمٚمل أزمق هٝمثؿ ايمٛمٝم٣ًمزمقري احلٛمٖمل ايمٗم٣م  )تفمت٥ٌم زمـ طم

ايمٖمٗمٜم٣مء وايمٗمّم٣مة، فمديؿ ايمٛمٓمغم دم ايمٖمٗمف وايمتدريس. ووم٣مل ايمذهٌل: ؾمٝمخ احلٛمٖمٝم٥م وص٣مر أوضمد فمٌمه دم اظمذه٤م. وأشمٛمك فمٙمٝمف 

( )سم٣مريخ اإلؽمالم 4/080( )ؾمذرات 95)إحت٣مف/( 07/04( )ؽمغم 0452احلٙمٝمٚمل واحل٣مىمؿ ونمغممه٣م(. )خم٤م/

68/033.) 

 (.48/648فمت٥ٌم زمـ رزمٝمٔم٥م ايمٌُمٚمل )فم٣ًمىمر 

 (.904فمت٥ٌم زمـ زي٣مد ايمّمٚمغمي )يقٞمس

 (.4/698فمت٥ٌم زمـ ؽم٣ممل زمـ ضمرَمٙم٥م ايمٔمدوي )ضم٤م 

 (.4/0237()ضم٣ٌمن5/041فمت٥ٌم زمـ ؽم٘مـ ايمُم٣مَمل احلٚميص )َمؼموك وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل ( )يم٣ًمن 

 (.48/626فم٣ًمىمر فمت٥ٌم زمـ ؽمالم إزدي )

 (.48/626فمت٥ٌم زمـ صخر إَمقي أطمق َمٔم٣موي٥م زمـ أيب ؽمٖمٝم٣من )فم٣ًمىمر 

 (.2/470( )ضم٣مسمؿ 5/651فمت٥ٌم زمـ صٔمِمٔم٥م زمـ أطمٛمػ ايمًٔمدي )ضم٤م 

ايمرمحـ احلرؽمت٣مين )سم٘مٙمؿ همٝمف وم٣ميمف ايمذهٌل، ووم٣مل: وومد روى فمٛمف ازمٛمف صمرير ضمديثكم زم٣مؿمٙمكم همام أدري أهم٥م َمٛمف أو فمٌد فمت٥ٌم زمـ 

 (.5/040( )يم٣ًمن 48/674)فم٣ًمىمر َمـ ويمده( 
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 (.2/474( )ضم٣مسمؿ 8/517اهلل زمـ طم٣ميمد زمـ َمٔمدان )ضم٤م فمٌد فمت٥ٌم زمـ 

 (.5/040اهلل زمـ فمٚمرو )يم٣ًمن فمٌد فمت٥ٌم زمـ 

 (.06/461اهلل زمـ َمقؽمك زمـ فمٌٝمد اهلل أزمق ؽم٣مئ٤م اهلٚمذاين ايمٗم٣م  اظمُمٜمقر )طمط فمٌد فمت٥ٌم زمـ 

 (.2/474( )ضم٣مسمؿ 5/040( )يم٣ًمن  اظمٙمؽ ايمًٜمٚمل )ٓ ئمرف وم٣ميمف ايمذهٌلفمٌد فمت٥ٌم زمـ 

( )وم٣مل احلٚمٝمدي: ىم٣من رصمالً ص٣محل٣ًم وومد ىمت٦ٌم فمٛمف( 335اظمٙمؽ زمـ فم٣مصؿ اظمٗمرئ ايمٔمثامين أٞمديمز أزمق ويمٝمد )تفمٌد فمت٥ٌم زمـ 

 (.927)صف/

 (.5/040ايمقاضمد )يم٣ًمن فمٌد فمت٥ٌم زمـ 

 (.2/474فمت٥ٌم زمـ فمٌٝمد ايمِمددم )ضم٣مسمؿ 

 (.903ٜمقل ضم٣مل( )يقٞمسفمت٥ٌم زمـ فمٚمرو اظمٔم٣مهمري اظمٌمي اظمٗمرئ )جم

 (.2/476فمت٥ٌم زمـ فمٚمرو اظم٘مت٤م ايم٘مقدم )جمٜمقل احل٣مل ( )ضم٣مسمؿ 

 (.903فمت٥ٌم زمـ فمٚمرو زمـ ص٣ميما زمـ ذزمح٣من ايمرفمٝمٛمل )صح٣ميب وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( )يقٞمس

 (.2/476فمت٥ٌم زمـ فمٚمرو زمـ فمٝم٣مش زمـ فمٙمٗمٚم٥م َمديٛمل )ضم٣مسمؿ 

 (.2/474فمت٥ٌم زمـ فمٚمغم فمـ أزمٝمف، وفمٛمف زم٘مغم إؾم٨م )ضم٣مسمؿ 

 (.2/474( )ضم٣مسمؿ  وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿفمت٥ٌم زمـ ومٝمس ايمٗم٣ٌمط ايم٘مقدم )يمف صح٥ٌم 

 (.7/670فمت٥ٌم زمـ حم٣مرب اهلجٝمٚمل )ضم٤م 

 (.3/474( )ضم٣مسمؿ  وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿاهلل زمـ َمًٔمقد )يمف صح٥ٌم فمٌد فمت٥ٌم زمـ َمًٔمقد اهلذرم، أطمق 

 (.2/473فمت٥ٌم زمـ َمٛمذر ايمٔم٣ٌمدي احلٚميص )جمٜمقل ضم٣مل ( )ضم٣مسمؿ 

 (.902)صح٣ميب وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( )يقٞمسفمت٥ٌم زمـ ٞمذر ايمًٙمٚمل 

 (.48/690فمت٥ٌم زمـ يزيد زمـ َمٔم٣موي٥م زمـ أيب ؽمٖمٝم٣من إَمقي )فم٣ًمىمر 

 (.907فمت٥ٌم زمـ ئمٖمر زمـ نمٛمؿ اظمٔم٣مهمري )يقٞمس

 (.2/473فمت٥ٌم فمـ أيب روزم٥م )ضم٣مسمؿ 

 (.2/473فمت٥ٌم َمقلم ازمـ فم٣مَمر فمـ ذيا )ضم٣مسمؿ 

 يمٔمٛمػمي.ايمٔمؼم زمـ ؿمٝم٤م زمـ حمٚمد ايمٔمؼمي: صقازمف: ايمٔمٛمػمي زمـ ؿمٝم٤م ا
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 (.7/31( )ضم٣مسمؿ0055فمؼميس زمـ فمرومقب ايمُمٝم٣ٌمين) وم٣مل أزمق داود: يمٝمس يذىمر فمؼمي٣ًًم ىمثغم أضمد ( )آصمري /

 (.5/046فمتٝم٥ٌم زم٣ميمتِمٕمغم)جمٜمقل وم٣ميمف ايمٔمٗمٝمقم( )يم٣ًمن 

 (.68اهلل ايمٗمرر اظمٗمرئ اظمٌمي اظمُمٜمقر أزمق زم٘مر )دٞمٝمن صفمٌد فمتٝمؼ زمـ أيب وم٣مؽمؿ زمـ 

 (.48/695)فم٣ًمىمر اإلؽم٘مٛمدراين زمـ أمحد فمتٝمؼ 

 (.663ايمِمقدم )َمٌم زمـ أمحد فمتٝمؼ 

 (.382زمـ مح٣مد اجلرصم٣مين )جمٜمقل ضم٣مل( )صمر زمـ أمحد فمتٝمؼ 

 (.48/492فمتٝمؼ زمـ فمقم ايمِمٗمقم )روى فمٛمف مج٣مفم٥م ( )فم٣ًمىمر 

 (.05فمتٝمؼ زمـ همرج )َمٌم 

 (.0425فمتٝمؼ زمـ حمٚمد أزمق زم٘مر اظمروزي )خم٤م 

 (.48/411فمتٝمؼ زمـ حمٚمد ايمٗمرر )فم٣ًمىمر 

 (.5/046أزمق زم٘مر ايمِمقاف )وم٣مل ازمـ ؿمح٣من: ؽمٚمع وىمت٤م ومل ي٘مـ َمـ أصح٣مب احلدي٧م ( )يم٣ًمنزمـ أمحد ـ حمٚمد فمتٝمؼ زم

اظمجٝمد إٞمِم٣مري أزمق زم٘مر ايمداين )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من طمغمًا هم٣مواًل رواي٥م يمٙمٔمٙمؿ وىم٣من شمٗم٥م فمٌد زمـ زمـ أمحد فمتٝمؼ زمـ حمٚمد 

 (.971...( )صف/ واههمٝمام ر

 (.908(. )يقٞمس606، 45)ازمـ ؽم٣مرق اظمًجد( )َمٌم  (656فم٣مَمر َمٌمي )ت فمتٝمؼ زمـ َمًٙمٚم٥م زمـ فمتٝمؼ زمـ

 (.365فمتٝمؼ زمـ َمقؽمك زمـ ه٣مرون إزدي: )فمٙمامء 

 (.909( )يقٞمس412فمتٝمؼ زمـ ه٣مؾمؿ زمـ صمرير اظمرادي أزمق زم٘مر )ت

دث ، ووم٣مل احل٣مهمظ: حم( )وشمٗمف ايمدارومْمٛمل668فمتٝمؼ زمـ ئمٗمقب زمـ صديؼ ايمززمغمي ايمٗمرر إؽمدي أزمقزم٘مر اظمدين)ت 

 .(812)حتٖم٥م/ (5/046( )يم٣ًمن  َمُمٜمقر

 (.7/49( )ضم٣مسمؿ 7/415)ضم٤م  فمث٣مَم٥م زمـ ومٝمس ايمٌجقم)يمف صح٥ٌم وم٣ميمف ازمـ أيب ضم٣مسمؿ(

 (.4/0256()ضم٣ٌمن5/044فمث٘مؾ زمـ ضمًـ زمـ فمرهم٥م )يم٣ًمن 

 (.2/059احلٚمٝمد زمـ ٓضمؼ )ضم٣مسمؿ فمٌد زمـ  فمثامن 

 .(2/073()ضم٣مسمؿ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿفمثامن أزمق فمٚمرو اظم٠مذن ىمقدم)جمٜمقل 

 (.5/021فمثامن إفمرج فمـ ضمًـ )ٓ ئمرف وم٣ميمف ايمذهٌل()يم٣ًمن 
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 (.5/059فمثامن ايمػمي، وهق: ازمـ َمٗمًؿ )يم٣ًمن 

 (.5/021فمثامن ايمتٛمقطمل وايمد أيب اجلامهر )يم٣ًمن 

 (.2/073فمثامن اجلزري ايمُم٣مهد فمـ َمٗمًؿ)أضم٣مديثف َمٛم٣مىمغم وم٣ميمف أمحد()ضم٣مسمؿ 

 (.5/021يم٣ًمن فمثامن ايمُم٣مَمل فمـ أوس زمـ أوس)جمٜمقل وم٣ميمف احل٣مىمؿ()

 (.2/074()ضم٣مسمؿ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿفمثامن ايمْمقيؾ فمـ أيب ايمٔم٣ميمٝم٥م)ؾمٝمخ 

فمثامن زمـ إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ ضم٣مؿم٤م اجلٚمحل )وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: ي٘مت٤م ضمديثف وهق ؾمٝمـخ ووم٣مل ايمذهٌل : يمف َمٛم٣مىمغم، ووم٣مل 

 (.3/0225()ضم٣ٌمن48/401( )فم٣ًمىمر2/033: همٝمف ؤمػ()ضم٣مسمـؿ  اهلٝمثٚمل

 (.2/025َم٘مل)جمٜمقل ضم٣مل()ضم٣مسمؿ  فمثامن زمـ أيب ايم٘مٛم٣مت

 (.48/409أزمق فمٚمرو اظمٕمريب)روى فمٛمف مج٣مفم٥م()فم٣ًمىمر زمـ أمحد فمثامن زمـ أيب زم٘مر زمـ محقد 

ٖم٣مومززمـ أمحد فمثامن زمـ أيب زم٘مر زمـ محقد  ًَّ )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من ضم٣مهمٓم٣مً يمٙمحدي٧م  -ازمـ و٣مزمط -ايمِمددم أزمق فمٚمرو ايم

َمٔمرهمتف وهمٜمٚمف، وىم٣من يٚمقم احلدي٧م َمـ ضمٖمٓمف ويت٘مٙمؿ فمعم أؽم٣مٞمٝمده وَمٔم٣مٞمٝمف، وىم٣من وؿمرومف وأؽمامء رصم٣ميمف ورواسمف، َمٛمًقزم٣ًم إلم 

فم٣مرهم٣ًم زم٣ميمٙمٕم٥م واإلفمراب.. ووم٣مل ازمـ ضمذاء: ىم٣مٞم٦م يمف رواي٥م واؽمٔم٥م.. ووم٣مل احلٚمٝمدي: ىم٣من هم٣مواًل فم٣موماًل ومرأت فمٙمٝمف ىمثغمًا..( 

 (.878( )صف/331)ت 

 (.5/036فمثامن زمـ أيب راؾمد إزدي )يم٣ًمن 

 (.5/034زرفم٥م فمٛمف ذيؽ)ؤمٖمف ايمدارومْمٛمل()يم٣ًمن فمثامن زمـ أيب 

 (.48/471)فم٣ًمىمر  (جمٜمقل ضم٣مل) فمثامن زمـ أيب ؽمقيد

 (.3/0228فمثامن زمـ أيب صٖمقان زمـ َمروان ايمثٗمٖمل )ضم٣ٌمن 

 (.2/053( )ضم٣مسمؿ 5/058فمثامن زمـ أيب صٖمٝم٥م ىمقدم)جمٜمقل ضم٣مل ()ضم٤م 

 (.3/035( )يم٣ًمن 2/053()ضم٣مسمؿ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿفمثامن زمـ أيب صٜم٣ٌمء زمٌمي)يمٝمس زمٚمُمٜمقر 

 (.2/024( )ضم٣مسمؿ 5/039فمثامن زمـ أيب فمثامن اظمدين فمٛمف ازمـ أيب ذئ٤م)جمٜمقل وم٣ميمف إزدي ()يم٣ًمن 

 (.45فمثامن زمـ أيب فمقم زمـ أيب ٞمٌم زمـ حمٚمد اإلؽمٔمردي أزمق فمٚمرو اظمٗمرئل )دٞمٝمن ص

 (.969فمثامن زمـ أيب ٞمًٔم٥م اخلثٔمٚمل )يقٞمس

 (.2/039)ضم٣مسمؿ ( 7/092فمثامن زمـ أيب هرش)جمٜمقل ضم٣مل()ضم٤م 
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 (.2/076فمثامن زمـ أيب هٛمد ايمٔمٌز ىمقدم)وشمٗمف أزمق ضم٣مسمؿ وازمـ َمٔمكم()ضم٣مسمؿ 

 (.2/035فمثامن زمـ أصمٝمؾ محيص )ضم٣مسمؿ  

 (.00/410أزمق فمٚمرو ايمٔمثامين )طمط زمـ أمحد فمثامن 

 (.00/411زمـ أيب ؾمٚمٙم٥م ايمدٞمٝمقري ايمقراق )طمط زمـ أمحد فمثامن 

 (.808ر زمـ إؽمح٣مق أزمق همرج ايمػمصمل )ذىمزمـ أمحد فمثامن 

 (.00/411اهلل )طمط فمٌد زمـ أيقب زمـ محدان أزمق زمـ أمحد فمثامن 

 .-يٟميت–اهلل زمـ يزيد فمٌد زمـ ؽمامك أزمق فمٚمرو ايمدوم٣مق، واؽمؿ صمده: زمـ أمحد فمثامن 

()وشمٗمف اخلْمٝم٤م ووم٣مل ازمـ أيب ايمٖمقارس: ىم٣من شمٗم٥م 427زمـ ؽمٚمٔم٣من ايمرزاز أزمق فمٚمرو اظمج٣مر ايمٌٕمدادي )ت زمـ أمحد فمثامن 

 (.684( )ايمديمٝمؾ/00/412)طمط  ىمثغم ايم٘مت٤م(

 (.48/412زمـ ؾمٛمٌؽ أزمق ؽمٔمٝمد ايمدٞمٝمقري)روى فمٛمف مجع()فم٣ًمىمر زمـ أمحد فمثامن 

اهلل زمـ يزيد زمـ ؽمامك أزمق فمٚمر ايمدوم٣مق)شمٗم٥م َمٟمَمقن وم٣ميمف ازمـ ؾم٣مهكم ووشمٗمف ايمدارومْمٛمل وأزمق ضمًكم فمٌد زمـ زمـ أمحد فمثامن 

، ووم٣مل ايمذهٌل: صدوق دم ٞمٖمًف شمؿ ذىمر ٥م صدوق َم٘مثر َمـ احلدي٧م ايمٗمْم٣من، ووم٣مل اخلْمٝم٤م: ىم٣من شمٗم٥م شمٌت٣ًم، ووم٣مل ايمًٚمٔم٣مين: شمٗم

روايتف زمٔمض اظمٛم٘مرات، ووم٣مل يٕمٚمز يمروايتف هلذه ايمٖمّم٣مئا، وم٣مل احل٣مهمظ: ٓ يٛمٌٕمل أن يٕمٚمز هبذا وإين يم٘مثغم ايمتٟممل َمـ ذىمره هلذا 

 (.00/416( )طمط 5/044()يم٣ًمن 683ؾ/( )ايمديمٝمايمرصمؾ ايمثٗم٥م دم هذا ايم٘مت٣مب زمٕمغم َمًتٛمد وٓ ؽمٙمػ

 (.961( )يقٞمس233)إرؾم٣مد/ ( )ىم٣من شمٗم٥م شمًٌت٣م وم٣ميمف ازمـ يقٞمس(464زمـ فمثامن ايمدزم٣مغ اظمٌمي أزمق فمٚمرو )تزمـ أمحد فمثامن 

 (.07/501( )ؽمغم 340زمـ حمٚمد اظمٔم٣مهمري)وشمٗمف ايمذهٌل وازمـ طمزرج()ت زمـ أمحد فمثامن 

زمُم٘مقال: ىم٣من َمـ صمٙم٥م اظمحدشمكم.. ووم٣مل ( )وم٣مل ازمـ 340زمـ حمٚمد زمـ يقؽمػ اظمٔم٣مهمري أزمق فمٚمرو ايمٗمرؿمٌل )تزمـ أمحد فمثامن 

 (.870ازمـ طمزرج: ىم٣من َمـ أهؾ ايمثٗم٥م، وروايتف ىمثغمة..( )صف/

 (.477( )نمرزم٣مء/461زمـ َمدرك أٞمديمز ومػمي )تزمـ أمحد فمثامن 

 (.2/033( )ضم٣مسمؿ 5/057فمثامن زمـ أرومؿ زمـ أيب إرومؿ )ضم٤م 

 (.2/035وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: ي٘مت٤م ضمديثف()ضم٣مسمؿ فمثامن زمـ أؽمٙمؿ زمـ صمرَمقز أزمق فمٚمرو ايمٌتل)صدوق شمٗم٥م وم٣ميمف أمحد، و

( )وشمٗمف ايمدارومْمٛمل واخلْمٝم٤م ووم٣مل ايمػموم٣مين: شمٗم٥م َمٟمَمقن هم٣موؾ، ووم٣مل 464فمثامن زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ زم٘مر أزمق وم٣مؽمؿ ايمً٘مري )ت 

 (.685( )ايمديمٝمؾ/00/692ازمـ همتا: ىم٣من َمـ ايمثٗم٣مت، ووم٣مل ازمـ صمقزي: ىم٣من َمـ ايمثٗم٣مت( )طمط 
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 (.960ٛمل )جمٜمقل ضم٣مل( )يقٞمسفمثامن زمـ أؽمٚمٝمٖمع زمـ ؾم٣مفمر ايمرفمٝم

 (.48/408فمثامن زمـ أيٚمـ )فم٣ًمىمر 

 (.478فمثامن زمـ أيقب اظمٔم٣مهمري ايمتقٞمز )نمرزم٣مء/

 (.479( )نمرزم٣مء/632فمثامن زمـ أيقب زمـ أيب صٙم٦م أزمق ؽمٔمٝمد ايمٗمرؿمٌل )ت

 (.2/035فمثامن زمـ زممم ايمْم٣مئٖمل ايمثٗمٖمل)شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم()ضم٣مسمؿ 

 (.0632فمثامن زمـ زم٘مر اهل٣مشمل )خم٤م 

 (.2/035( )ضم٣مسمؿ 5/057فمثامن زمـ هبل زمـ أيب راهمع )ضم٤م 

 (.2/035فمثامن زمـ شم٣مزم٦م ؽمٚمع ايمًدي )ضم٣مسمؿ 

 (.2/035فمثامن زمـ صم٣مزمر فمـ أٞمس )ضم٣مسمؿ 

 (.5/055( )ضم٤م 2/032فمثامن زمـ صمح٣مش )ضم٣مسمؿ 

 (.032//2( )ضم٣مسمؿ 7/090فمثامن زمـ صمراد )ضم٤م 

 (.475فمثامن زمـ صمرير زمـ محٝمد ايم٘ماليب: )فمٙمامء 

 (.2/032صمٔمٖمر أزمق ؽمٔمٝمد ايمْمرؽمقد )ضم٣مسمؿ فمثامن زمـ 

 (.00/411ك)وم٣مل اخلْمٝم٤م: َم٣م فمٙمٚم٦م َمـ ضم٣ميمف إٓ طمغمًا ()طمط فمٌد فمثامن زمـ صمٔمٖمر زمـ حمٚمد أزمق فمٚمرو ايمدٞمٝمقري 

 (.00/692فمثامن زمـ صمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ إؽمامفمٝمؾ ايمًٌٝمٔمل ايم٘مقدم)جمٜمقل ضم٣مل()طمط 

 (.00/419شمٗمف ايمٔمتٝمٗمل()طمط فمثامن زمـ صمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ ضمًكم أزمق فمٚمرو اجلقايمٝمٗمل)و

 (.00/697( )طمط463فمثامن زمـ صمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ ضم٣مسمؿ أزمق فمٚمرو زمـ يم٣ٌمن إضمقل)وشمٗمف اخلْمٝم٤م()ت 

 (.5/043فمثامن زمـ صمٔمٖمر فمـ حمٚمد زمـ صمح٣مدة)ٓ أفمرهمف وم٣ميمف احل٣مىمؿ()يم٣ًمن 

 (.00/400فمثامن زمـ صمٛمل أزمق همتا اظمقصقم ايمٛمحقي )طمط 

 (.2/037)ضم٣مسمؿ  فمثامن زمـ ضم٣مرث اهلٚمداين

 (.2/037فمثامن زمـ ضم٣مرث طمتـ ايمُمٔمٌل وفمٛمف ايمثقري)وشمٗمف ازمـ َمٔمكم()ضم٣مسمؿ 

 (.00/400أزمق ؽمٔمٝمد ايمثالج ايمرازي )طمط زمـ أمحد فمثامن زمـ ضم٣مَمد 

 (.481( )نمرزم٣مء/466فمثامن زمـ ضمديد زمـ محٝمد ايم٘مالفمل إٞمديمز أزمق ؽمٔمٝمد )ت
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 (.00/413فمثامن زمـ ضمراز أزمق فمٚمر ايمِمغمدم )طمط

 (.5/043( )يم٣ًمن 2/038ضمرب ايم٣ٌمهقم ايمٌٌمي)جمٜمقل ضم٣مل()ضم٣مسمؿ  فمثامن زمـ

 ()2/038( )ضم٣مسمؿ 7/094فمثامن زمـ ضم٣ًمن ايمٔم٣مَمري )ضم٤م 

ايمٌٕمدادي أزمق فمٚمرو )وم٣مل ازمـ طمزرج: ىم٣من جمقدًا يمٙمتالوة حمًٛم٣ًم فم٣مظم٣ًم زمٚمٔم٣مين ايمٗمرآن..( زمـ أمحد فمثامن زمـ ضمًـ زمـ فمثامن 

 (.879)صف/

 (.00/699ق فمٚمرو )طمط فمثامن زمـ ضمًـ زمـ فمقم زمـ زيد أزم

 (.00/417فمثامن زمـ ضمًـ زمـ فمقم زمـ حمٚمد أزمق ئمعم ايمقراق ايمْمقد)وشمٗمف ايمػموم٣مين ()طمط 

( 235)إرؾم٣مد/ (فمٛمف ايمْمػماين وازمـ أيب فمدي ونمغممه٣م)احلٙمٌل ايمٗم٣م   -أو أزمق ضمٖمص -فمثامن زمـ ضمًـ زمـ ٞمٌم أزمق فمٚمرو

 (.48/460)فم٣ًمىمر

 (.5/043حيدث زم٣مٕزم٣مؿمٝمؾ، واهتٚمف احل٣مهمظ ()يم٣ًمن  فمثامن زمـ ضمًـ راهمٔمل)وم٣مل ايمدراومْمٛمل، ؤمٝمػ

ايمتٚمٝمٚمل أزمق ضمًـ اخلرومل)شمٗم٥م َمٟمَمقن وم٣ميمف أزمق ايمٖمتا، ووم٣مل اخلْمٝم٤م: أضم٣مديثف سمدل فمعم زمـ أمحد اهلل فمٌد فمثامن زمـ ضمًكم زمـ 

 (.466/ 48( )فم٣ًمىمر 00/413شمٗمتف( )طمط 

( )يم٣ًمن 818( )ؤمٖمف احل٣مهمظ( )حتٖم٥م/243)ت -ازمـ دضمٝم٥م –فمثامن زمـ ضمًكم زمـ فمقم أزمق فمٚمرو ايم٘مٙمٌل ايمٙمٕمقي 

5/045.) 

( 5/045ايمػم وذىمره ايمٌخ٣مري وذىمر يمف ضمديث٣ًم ووم٣مل: دم إؽمٛم٣مده ٞمٓمر()يم٣ًمنفمٌد فمثامن زمـ ضمٖمص زمـ طمٙمدة ايمزرومل)وشمٗمف ازمـ 

 (.5/055)ضم٤م 

 (.2/038فمثامن زمـ ضمٖمص زمـ فمٚمر زمـ ؽمٙمٝمامن أزمق فمٚمرو ايمّمٌل، ؽمٚمع َمٛمف أزمق ضم٣مسمؿ )ضم٣مسمؿ 

 (.2/037ايمٔمزيز)جمٜمقل وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم()ضم٣مسمؿ فمٌد ايمرمحـ زمـ فمٌد ن زمـ ضم٘مٝمؿ فمـ فمثام

 (.48/446فمثامن زمـ ضمقيرث زمـ أؽمد ايمٗمرر إؽمدي )فم٣ًمىمر 

 (.5/042فمثامن زمـ طم٣مش، هق: ازمـ همرطم٣مش )جمٜمقل( )يم٣ًمن 

 (.5/042فمثامن زمـ طم٣مؾمـ ايمٌٌمي َمٔمتزرم )يم٣ًمن 

 (.5/047ايمٌخ٣مري()يم٣ًمن  فمثامن زمـ طم٣ميمد أزمق فمٗم٣مل)َمٛم٘مر احلدي٧م وم٣ميمف

 (.5/042( )يم٣ًمن 7/094فمثامن زمـ طم٣ميمد ايمُم٣مَمل )ضم٤م 
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 (.2/039( )ضم٣مسمؿ 7/093فمثامن زمـ طم٣ميمد ايمٗمرر )ضم٤م 

 (.2/038( )ضم٣مسمؿ 8/338فمثامن زمـ طم٣ميمد زمـ ززمغم )ضم٦ٌم 

 (.232فمثامن زمـ طم٣ميمد زمـ فمٚمرو ايمًٙمٖمل أزمق َمٔم٣موي٥م احلٚميص )جمٜمقل ضم٣مل( )إرؾم٣مد/

 (.5/042زمـ طمثٝمؿ)ٓ ئمرف وم٣ميمف ايمذهٌل ()يم٣ًمن  فمثامن زمـ طم٣ميمد فمـ حمٚمد

 اهلل زمـ حمٚمد زمـ طمرزاذ.فمٌد فمثامن زمـ طمرزاذ احل٣مهمظ: هق ازمـ 

 (5/047( )يم٣ًمن 48/438()فم٣ًمىمر وم٣مل احل٣مهمظ: ىمذزمقه)  -ازمـ أيب ايمدٞمٝم٣م –اظمٕمريب  ثامن زمـ طمْم٣مب أزمق فمٚمرو ايمٌٙمقيفم

 .(801)حتٖم٥م/

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من فم٣مظم٣ًم ضم٣مهمٓم٣ًم ورفم٣ًم...( 365ايمنومًْمل )تفمثامن زمـ طمٙمػ زمـ َمٖمرج إٞمِم٣مري أزمق ؽمٔمٝمد 

 (.876)صف/

 (.46فمثامن زمـ طمٛمٙمخ ايمٛمِمٝمٌل اظمٗمرئ أزمق فمٚمرو ايمزاهد )َمٔمروف( )دٞمٝمن ص

 (.48/455فمثامن زمـ داود اخلقٓين)جمٜمقل ضم٣مل()فم٣ًمىمر 

 (.5/030فمثامن زمـ داود فمـ ايمّمح٣مك)جمٜمقل وم٣ميمف ايمٔمٗمٝمقم()يم٣ًمن 

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال:ىم٣من َمـ ايمٖمٗمٜم٣مء اظمذىمقريـ وإدزم٣مء ايمِم٣محلكم..( 343إٞمديمز أزمق فمٚمر )ت فمثامن زمـ ديمٝمؿ

 (.875)صف/

فمثامن زمـ ديٛم٣مر أطمق َم٣ميمؽ زمـ ديٛم٣مر ايمٌٌمي وايمد ضم٘م٣مَم٥م)وم٣مل ايمٔمٗمٝمقم: روت فمٛمف ازمٛمتف أضم٣مدي٧م زمقاؿمٝمؾ يمٝمس هل٣م أصؾ، ووم٣مل 

 (.5/036ايمذهٌل: ٓ رء واخلػم ىمذب زمكم()يم٣ًمن 

 (.2/039( )ضم٣مسمؿ 7/097زمـ راؾمد ايمًٙمٚمل )ضم٤م  فمثامن

 (.5/036فمثامن زمـ راؾمد فمـ فم٣مئُم٥م زمٛم٦م فمجرد)ؤمٖمف ايمُم٣مَمل()يم٣ًمن 

( )يم٣ًمن 2/039فمثامن زمـ رؾمٝمد ايمثٗمٖمل زمٌمي)ؤمٖمف ازمـ َمٔمكم، ووم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن: َمٛم٘مر احلدي٧م فمعم ومٙم٥م روايتف()ضم٣مسمؿ

5/036.) 

 (.2/051فمثامن زمـ روم٣مد ايمٔمٗمٝمقم زمٌمي)جمٜمقل ضم٣مل ()ضم٣مسمؿ 

 (.5/036فمثامن زمـ رواد اظم٠مذن)وم٣مل ايمٔمٗمٝمقم: دم ضمديثف اوْمراب()يم٣ًمن 

 (.5/034فمثامن زمـ زائدة فمـ ٞم٣مهمع)ضمديثف نمغم حمٖمقظ، وم٣ميمف ايمٔمٗمٝمقم()يم٣ًمن 
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 (.00/697فمثامن زمـ زىمري٣م زمـ حيٝمك اظمروزي )طمط 

 (.5/034فمثامن زمـ ؽم٣ممل زمٌمي) ٓ يٗمٝمؿ احلدي٧م وم٣مل ايمٔمٗمٝمقم()يم٣ًمن 

 (.802همرومد أزمق فمٚمرو ايم٘مٛمدي )ذىمر فمثامن زمـ ؽمٔمد زمـ 

 ((.512)صمر 0066( )صمر 675فمثامن زمـ ؽمٔمٝمد أزمق زم٘مر اإلؽمؼمازم٣مذي: آؽم٘مٝمػ )ىم٣من َمـ أهؾ احلدي٧م شمٗم٥م( )ت 

 (.517فمثامن زمـ ؽمٔمٝمد أزمق زم٘مر اجلرصم٣مين )صمر 

 (.00/694فمثامن زمـ ؽمٔمٝمد أزمق فمٚمرو ايمتامر )طمط 

 (.48/429فمثامن زمـ ؽمٔمٝمد إؽمدي )فم٣ًمىمر 

 (.48/429ؽمٔمٝمد ايمرازي )فم٣ًمىمر فمثامن زمـ 

 (.515فمثامن زمـ ؽمٔمٝمد ايمًجزي )فمٛمف مج٣مفم٥م( )صمر 

 (.480( )نمرزم٣مء/461فمثامن زمـ ؽمٔمٝمد ايم٘مٛم٣مين أزمق ؽمٔمٝمد )ت

 (.8/356( )طم٤م2/054)جمٜمقل ضم٣مل ()ضم٣مسمؿ -ورش–فمثامن زمـ ؽمٔمٝمد اظمٌمي 

 (..2/454()ضم٣مسمؿ8/355( )ضم٤م 0/033فمثامن زمـ ؽمٔمٝمد ايمقاؽمْمل) وم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن: يٕمرب( )يم٣ًمن 

 (.5/033زمـ ٞمقح ايمٖمري٣ميب )يم٣ًمن زمـ أمحد فمثامن زمـ ؽمٔمٝمد 

 (.4/620فمثامن زمـ ؽمٔمٝمد زمـ أمحر إٞمِم٣مري )ضم٤م

 (.0064( )صمر 490فمثامن زمـ ؽمٔمٝمد زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ إزمراهٝمؿ زمـ طمزيٚم٥م أزمق فمٚمرو اإلؽمؼمازم٣مذي )ت 

 (.48/420فمثامن زمـ ؽمٔمٝمد زمـ زمري أزمق فمٚمرو ايمٗم٣م  )فم٣ًمىمر 

َمذه٤م ايمُم٣مهمٔمل، ووم٣مل ايمذهٌل: اإلَم٣مم ايمٔمالَم٥م فمعم  ن زمـ ؽمٔمٝمد زمـ زمُم٣مر ايمٌٕمدادي إٞمامؿمل )وم٣مل اخلْمٝم٤م: أضمد ايمٖمٗمٜم٣مء فمثام

 (.00/696( )طمط 0/379( )دفم٣مء 04/369ؾمٝمخ ايمُم٣مهمٔمٝمف( )ؽمغم 

 (.8/353فمثامن زمـ ؽمٔمٝمد زمـ مح٣مد ايمٕمٖم٣مري )ضم٤م 

 (.2/054( )ضم٣مسمؿ48/420()شمٗم٥م َمٔمروف()فم٣ًمىمر 681فمثامن زمـ ؽمٔمٝمد زمـ طم٣ميمد زمـ ؽمٔمٝمد أزمق ؽمٔمٝمد ايمدارَمل )ت 

 (.48/422)جمٜمقل ضم٣مل ()فم٣ًمىمر ؿأزمق ايمٗم٣مؽمزمـ أمحد فمثامن زمـ ؽمٔمٝمد زمـ فمٌٝمد اهلل 

فمثامن زمـ ؽمٔمٝمد زمـ فمثامن أزمق فمٚمرو ايمداين إَمقي ايمٗمرؿمٌل )اإلَم٣مم احل٣مهمظ اظمٗمرئ اظمجقد.. وم٣ميمف ايمذهٌل. ووم٣مل احلٚمٝمدي: 

 (.8/79( )ؽمغم 333ل( )ت حمدث َم٘مثر/ وأشمٛمك فمٙمٝمف ازمـ زمُم٘مقا
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)وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من أضمد إئٚم٥م دم  -ازمـ صغمدم -فمثامن زمـ ؽمٔمٝمد زمـ فمثامن زمـ ؽمٔمٝمد إَمقي اظمٗمرئ أزمق فمٚمر ايمٗمرؿمٌل

فمٙمؿ ايمٗمرآن.. ويمف َمٔمرهم٥م زم٣محلدي٧م وؿمرومف وأؽمامء رصم٣ميمف وٞمٗمٙمتف، وىم٣من ضمًـ اخلط صمٝمد ايمّمٌط َمـ أهؾ احلٖمظ وايمٔمٙمؿ 

 (.872( )صف/333حلٚمٝمدي: حمدث َم٘مثر وَمٗمرئ َمتٗمدم..( )توايمذىم٣مء وايمٖمٜمؿ.. ووم٣مل ا

 (.48/427فمثامن زمـ ؽمٔمٝمد زمـ حمٚمد زمـ زمُمغم أزمق زم٘مر ايمِمٝمداوي)روى فمٛمف مج٣مفم٥م()فم٣ًمىمر 

 (.5/033فمثامن زمـ ؽمٙمٚم٥م فمـ ضمج٣مج )يم٣ًمن 

 (.48/471فمثامن زمـ ؽمٙمٝمامن أزمق فمٚمرو ايمٌٕمدادي )فم٣ًمىمر 

 (.2/050()ضم٣مسمؿ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿفمثامن زمـ ؽمٙمٝمامن احل٣مرشمل)جمٜمقل 

 (.7/614فمثامن زمـ ؽمٙمٝمامن ايمٙمٝمثل أزمق فمٚمرو )ضم٤م 

 (.48/429فمثامن زمـ ؽمٙمٝمامن اظمدين )فم٣ًمىمر 

 (.5/058فمثامن زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ صمرَمقز )ضم٤م 

 (.2/050( )ضم٣مسمؿ 5/033فمثامن زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ صٌٝما)جمٜمقل/ ىمذا دم ايمٙم٣ًمن( )يم٣ًمن 

 (.2/050فمثامن زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ َمرصمٔم٥م أزمق َمرصمٔم٥م )ضم٣مسمؿ 

 (.5/033فمثامن زمـ ؽمٙمٝمامن فمـ أيب ؽمٔمٝمد)جمٜمقل(اؽمؿ صمده: صٌٝما سمٗمدم )يم٣ًمن  

 (.5/033ايمٔمزيز)ٓ ئمرف وم٣ميمف ايمذهٌل()يم٣ًمن فمٌد فمثامن زمـ ؽمٙمٝمامن فمـ فمٚمر زمـ 

 (.5/035ي)جمٜمقل وم٣ميمف ايمٔمٗمٝمقم()يم٣ًمن ٔمٌد فمثامن زمـ ؽمامك فمـ أيب ه٣مرون ايم

 (.00/693( )طمط 464اخلْمٝم٤م()ت فمثامن زمـ ؽمٜمؾ زمـ خمٙمد ايمٌزاز أدَمل) وشمٗمف 

 (.8/351فمثامن زمـ ؽمقادة ايمٔمٌز )ضم٤م 

 (.963فمثامن زمـ ؽمقيد زمـ ؽمٛمدر اجلذاَمل )يقٞمس

 (.009فمثامن زمـ ؾم٣ٌمك ايمُم٣مَمل )جمٜمقل وم٣ميمف اخلْمٝم٤م()ذيؾ

 (.2/053( )ضم٣مسمؿ 7/098فمثامن زمـ ؾمػمَم٥م ىمقدم )ضم٤م 

 (.428فمثامن زمـ ؾمٔم٣ٌمن زمـ حمٚمد زمـ رزمٝمٔم٥م زمـ ؽمٙمٝمامن: )فمٙمامء 

 (.2/053( )ضم٣مسمؿ 5/035امن زمـ صٖمقان اظم٘مل )يم٣ًمن فمث

 (.2/053فمثامن زمـ صٜمٝم٤م فمـ أزمٝمف )جمٜمقل ضم٣مل ()ضم٣مسمؿ 
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 (.2/055فمثامن زمـ وح٣مك فمـ حمٚمد زمـ يقؽمػ )ضم٣مسمؿ 

 (.4/0274( )ضم٣ٌمن 643فمثامن زمـ ؿم٣ميمقت زمـ فم٣ٌمد اجلحدري ايمِمغمدم ايمٌٌمي )وم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن: ىم٣من أضمٖمظ َمـ أزمٝمف( )ت 

( 2/055)ضم٣مسمؿ  )وم٣مل احل٣مهمظ: ٓ يدرى َمـ هق( -يغمأو ايمزه – ايمٗمزويٛمل فمٚمر زمـ فمٌٝمد اهلل ايمززمغمي فمثامن زمـ ؿمٙمح٥م زمـ

 (.5/035( )يم٣ًمن00/672)طمط(800)حتٖم٥م/

 (.2/024فمثامن زمـ فم٣مئذ أزمق يم٣ٌمزم٥م )ضم٣مسمؿ 

 (.4/621فمثامن زمـ فم٣مَمر زمـ فمٚمرو زمـ ىمٔم٤م أزمق ومح٣مهم٥م وايمد أيب زم٘مر ايمِمديؼ )صح٣ميب َمُمٜمقر( )ضم٤م 

 (.2/024فم٣مَمر زمـ يزيد إٞمِم٣مري )ضم٣مسمؿ فمثامن زمـ 

 (.2/059()ضم٣مسمؿ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿفمثامن زمـ فم٣ٌمد ؽمٚمع ازمـ َمًٝم٤م )جمٜمقل 

 (.237إفمعم زمـ فمثامن زمـ زهمر ايم٘مقدم )إرؾم٣مد/فمٌد فمثامن زمـ 

 (.00/401ايمرمحـ أزمق فمٚمرو زمٕمدادي )طمط فمٌد فمثامن زمـ 

 .-يٟميت –ايمرمحـ ايمراؽمٌل ايمٌٌمي، صقازمف ازمـ فمٌٝمدفمٌد فمثامن زمـ 

 (.978ايمرمحـ ايمٗمرـمل )ك /فمٌد فمثامن زمـ 

 (.2/057()ضم٣مسمؿ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿايمرمحـ زمـ أزم٣من زمـ فمثامن زمـ فمٖم٣من ايمٗمرر)ؤمٝمػ احلدي٧م فمٌد فمثامن زمـ 

 (.486( )نمرزم٣مء/465ايمرمحـ زمـ إزمراهٝمؿ زمـ فمٝمًك أٞمديمز أزمق فمٚمرو )تفمٌد فمثامن زمـ 

 .(8/339)ضم٤م  (2/057فمالق)ٓ زمٟمس زمف وم٣ميمف أزمق زرفم٥م()ضم٣مسمؿ ايمرمحـ زمـ ضمِمكم زمـ فمٌٝمدة زمـ فمٌد فمثامن زمـ 

 (.2/057( )ضم٣مسمؿ 7/611ايمرمحـ زمـ ؽمٔمٝمد زمـ يرزمقع ايمٗمرر )ضم٤م فمٌد فمثامن زمـ 

 (.472احلٚمٝمد زمـ إزمراهٝمؿ: )فمٙمامء فمٌد ايمرمحـ زمـ فمٌد فمثامن زمـ 

 (.7/099ايمرمحـ زمـ فمٌٝمد اهلل ايمتٝمٚمل ايمٗمرر )ضم٤م فمٌد فمثامن زمـ 

 .-همٝمٚمـ صمده ضمِمكم سمٗمدم ومري٣ٌمً –رمحـ زمـ فمالق ايمٗمرر ايمفمٌد فمثامن زمـ 

 (.0633ايمرضمٝمؿ زمـ فمثامن أزمق حيٝمك ايمًٛمل )خم٤م فمٌد فمثامن زمـ 

ي)جمٜمقل وم٣ميمف ايمٔمٗمٝمقم، ووم٣مل: ضمديثف نمغم حمٖمقظ، ووم٣مل إزدي: ؤمٝمػ وَمع ؤمٖمف جمٜمقل()يم٣ًمن ٔمٌد اهلل ايمفمٌد فمثامن زمـ 

5/032.) 

 (.5/039اخلقٓين)سم٘مٙمؿ همٝمف إزدي()يم٣ًمن اهلل اظمقصقم فمٌد فمثامن زمـ 
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 (.48/308اهلل زمـ إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد أزمق فمٚمرو ايمْمرؽمقد)روى فمٛمف مج٣مفم٥م()فم٣ًمىمرفمٌد فمثامن زمـ 

 (.48/361اهلل زمـ أيب مجٝمؾ أزمق ؽمٔمٝمد ايمٗمرر)جمٜمقل ضم٣مل()فم٣ًمىمر فمٌد فمثامن زمـ 

 (.2/052( )ضم٣مسمؿ 7/098اهلل زمـ أيب فمتٝمؼ)جمٜمقل ضم٣مل()ضم٤م فمٌد فمثامن زمـ 

 (.2/055( )ضم٣مسمؿ 7/098اهلل زمـ أرومؿ زمـ أيب إرومؿ ايمٗمرر )ضم٤م فمٌد فمثامن زمـ 

 (.5/035اهلل زمـ فمالشم٥م ايمٔمٗمٝمقم) وم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن: ئمتػم ضمديثف َمـ نمغم رواي٥م أطمٝمف فمٛمف()يم٣ًمن فمٌد فمثامن زمـ 

 (.806فمثامن زمـ فمٌد اهلل زمـ نمٛمٝمؿ زمـ ؽم٣ممل )وم٣مل احل٣مهمظ: ؤمٖم٣مء( )حتٖم٥م/

 (.00/690 زمـ حمٚمد زمـ زمٙم٨م أزمق فمٚمرو ايمػممجل ايمٌٌمي ايمّم٣ميع)جمٜمقل ضم٣مل ()طمط اهللفمٌد فمثامن زمـ 

 (.061اهلل زمـ َمًٙمؿ ايمٌٕمدادي )سم٘مٙمؿ همٝمف()ذيؾفمٌد فمثامن زمـ 

 (.2/052اهلل َم٘مل )ضم٣مسمؿ فمٌد فمثامن زمـ 

 (.805( )ذىمر8/354احلٚمٝمد زمـ صٙم٦م أزمق فمٚمرو ايمثٗمٖمل )ضم٤م فمٌد ايمقه٣مب زمـ فمٌد فمثامن زمـ 

 اظمجٝمد ايمثٗمٖمل أزمق فمٚمرو اظمٌمي .فمٌد قه٣مب زمـ ايمفمٌد فمثامن زمـ 

 (.92وس زمـ حمٖمقظ أزمق ؽمٔمٝمد ايمٖمٗمٝمف اجلٛمزروذي ؾمٝمخ يمٙمٌٝمٜمٗمل ) إحت٣مف/فمٌد فمثامن زمـ 

()وشمٗمف اخلْمٝم٤م ووم٣مل ازمـ صمقزي: شمٗم٥م، ووم٣مل ايمًٚمٔم٣مين: ىم٣من 468ويف زمـ فمٚمرو ايمٌزار ايم٘مًٌم ايمٌٕمدادي )ت فمٌد فمثامن زمـ 

 (.761()ومط 687/( )ايمديمٝمؾ00/699شمٗم٥م شمٌت٣ًم( )طمط

 (.2/058فمثامن زمـ فمٌٝمد ايمراؽمٌل ايمٌٌمي) شمٗم٥م وم٣ميمف زمـ َمٔمكم، ووم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: َمًتٗمٝمؿ إَمر()ضم٣مسمؿ 

 (.2/052( )ضم٣مسمؿ 7/097فمثامن زمـ فمٌٝمد اهلل أزمق اظمٛم٣مزل)جمٜمقل ضم٣مل()ضم٤م 

 (.239فمثامن زمـ فمٌٝمد اهلل ايمْمٙمحل ايم٘مقدم )إرؾم٣مد/

 (.7/091( )ضم٤م 2/024فمثامن زمـ فمٌٝمد اهلل زمـ أيب راهمع )ضم٣مسمؿ 

 (.962( )جمٜمقل ضم٣مل( )يقٞمس083/أو081فمثامن زمـ فمتٝمؼ ايمٕم٣مهمٗمل اظمٌمي أزمق ؽمٔمٝمد )ت

فمثامن زمـ فمتٝمؼ اهلل زمـ ئمٗمقب زمـ فمقم أزمق ضمٖمص ايمِمقدم،)وم٣مل ايمًٚمٔم٣مين: ىمت٦ٌم فمٛمف وىم٣من ضم٣مؿم٤م يمٝمؾ ونمغمه أضم٤م إرّم 

 (.5/039َمٛمف()يم٣ًمن 

 .(5/039فمثامن زمـ فمثامن زمـ طم٣ميمد ايمزهري )يم٣ًمن 

 (.48/333فمثامن زمـ فمروة زمـ حمٚمد زمـ ي٣مه )فم٣ًمىمر 
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 (.8/350( )ضم٤م 2/024فمثامن زمـ فمِم٣مم فمـ أزمٝمف )ضم٣مسمؿ 

 (.5/039فمثامن زمـ فمٖم٣من ايمًجًت٣مين)يّمع احلدي٧م وم٣ميمف ازمـ طمزيٚم٥م()يم٣ًمن 

( 5/051فمثامن زمـ فمالء فمـ ؽمٙمٚم٥م)َمٛم٘مر احلدي٧م وم٣ميمف ايمٌخ٣مري، ووم٣مل ازمـ فمدي وأزمق ضم٣مسمؿ: ٓ ئمرف()يم٣ًمن

 (.2/024)ضم٣مسمؿ

 (.470فمثامن زمـ فمقم ايمٗمالٞمز: )فمٙمامء 

)فمٛمف ايمدارومْمٛمل ونمغمه، ووم٣مل اخلْمٝم٤م: َم٣م فمٙمٚم٦م  -ؿمغمة -فمثامن زمـ فمقم زمـ إزمراهٝمؿ زمـ ص٣ميما أزمق فمٚمرو ايمقىمٝمؾ ايمِمٝمدٓين

 (. 688( )ايمديمٝمؾ/00/414إٓ طمغمًا( )طمط 

 (.00/418فمثامن زمـ فمقم زمـ ضمًـ زمـ حمٚمد أزمق فمٚمرو ايمٔمت٘مل )طمط 

 (.2/021ن زمـ فمقم زمـ ؾمٔمٝم٤م أزمق فمٚمر ايمٌٕمدادي)ضم٣مهمظ وم٣ميمف ازمـ أيب ضم٣مسمؿ ()ضم٣مسمؿ فمثام

 (.31/4اهلل ايمٌٕمدادي أزمق وم٣مؽمؿ ايمقوم٣مي٣مين )فم٣ًمىمر فمٌد فمثامن زمـ فمقم زمـ 

 (.2/021فمثامن زمـ فمقم زمـ ىمثغم زمـ ؾمٜم٣مب ضمج٣مزي )ضم٣مسمؿ 

 (.800فمثامن زمـ فمقم زمـ حمٚمد زمـ ص٣ٌمح )ذىمر /

 (.874ايمنجيل اظمٝمقرومل أزمق ؽمٔمٝمد )وم٣مل ازمـ طمزرج: ىم٣من َمـ أهؾ ايمثٗم٥م وايمٖمّمؾ..( )صف/ فمثامن زمـ فمقم زمـ َمًٙمؿ زمـ فمقم

فمثامن زمـ فمقم زمـ َمٔمٚمر زمـ أيب فمامَم٥م)وم٣مل ايمًٚمٔم٣مين: ؽمامفمف صحٝما إٓ أٞمف ىم٣من ومٙمٝمؾ ايمديـ ؽمٚمٔم٦م اٞمف ىم٣من خيؾ زم٣ميمِمٙمقات 

 (.5/051إطمذ فمٛمف()يم٣ًمن ويرسم٘م٤م اظمحٓمقرات، ووم٣مل ازمـ أٞمامؿمل: ص٣مح ايمٛم٣مس يُمٜمدون إٞمف يم٘مذاب همام حيؾ

 (5/050( )يم٣ًمن2/026()ضم٣مسمؿ  ونمغمه فمثامن زمـ فمامرة ايمٌٌمي)سم٘مٙمٚمقا همٝمف يمروايتف ضمدي٧م َمقوقع واهتٚمف زمف أزمق فمثامن

 .(804)حتٖم٥م/

 (.309( )ؿم٤م 8/335فمثامن زمـ فمٚمر ايمّمٌل أزمق فمٚمرو ايمٖمٗمٝمف)وشمٗمف احل٣مىمؿ()ضم٤م 

 (.0649أزمق فمٚمرو إزمرؽمٝمٚمل )خم٤م زمـ أمحد فمثامن زمـ فمٚمر 

 (.00/415( )طمط 420فمثامن زمـ فمٚمر زمـ طمٖمٝمػ أزمق فمٚمرو اظمٗمرئ ايمدراج)وشمٗمف اخلْمٝم٤م()ت 

 (.8/350فمثامن زمـ فمٚمر زمـ فمثامن ايمتٝمٚمل )ضم٤م 

(. 2/059فمٚمر زمـ فمثامن زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ أيب ضمثٚم٥م)ٓ أفمرهمف وم٣ميمف ازمـ َمٔمٝمــ، ووم٣مل ازمـ فمـدي: جمٜمـقل()ضم٣مسمـؿ  زمـ فمثامن

 (.5/051)يم٣ًمن 
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 .(803)حتٖم٥م/ (5/051زمكم ايمًامع وم٣ميمف ازمـ ضم٣ٌمن()يم٣ًمن  )ئمتػم ضمديثف إذاَمديمس احلٛمٖمل فمثامن زمـ فمٚمران

 (.31/7( )فم٣ًمىمر 327( )ٞمٝم٣ًمزمقر/459فمثامن زمـ فمٚمران زمـ ضم٣مرث زمـ أؽمد اظمٗمدد )ت

 (.2/026فمثامن زمـ فمٚمرو ايمٌٌمي ايم٘مح٣مل)روى فمٛمف مج٣مفم٥م()ضم٣مسمؿ 

 (.5/050فمثامن زمـ فمٚمرو ايمدزم٣مغ زمٌمي)وه٣مه إزدي ()يم٣ًمن 

 (.31/7ايمرمحـ زمـ رزمٝمع ايمٌٕمدادي)روى فمٛمف مج٣مفم٥م()فم٣ًمىمر فمٌد فمثامن زمـ فمٚمرو زمـ 

 (.00/401()روى فمٛمف مج٣مفم٥م()طمط 689فمثامن زمـ فمٚمرو زمـ حمٚمد أزمق ؿمٝم٤م ايمدوم٣مق )ت 

نمغمه: فمثامن زمـ فمٚمرو زمـ َمٛمت٣مب ايمٌٕمدادي)وم٣مل ازمـ أيب ايمٖمقارس: ىم٣من ىمثغم ايمت٣ًمهؾ مل ي٘مـ يمف أصؾ صمٝمد، ووم٣مل إزهري و

 (.5/050ىم٣من ؾمٝمخ٣مً ص٣محل٣ًم()يم٣ًمن 

 (.2/024()ضم٣مسمؿ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿفمٚمرو فمـ فم٣مصؿ)ٓ أفمرهمف  زمـ فمثامن

 (.00/404( )طمط 316فمثامن زمـ فمٝمًك أزمق فمٚمرو ايم٣ٌمومالين )ت 

ضم٣مهمٓم٣ًم فمثامن زمـ فمٝمًك زمـ يقؽمػ ايمتجٝمٌل أزمق زم٘مر ايمْمٙمٝمْمقم )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمـ أهؾ ايمٔمٙمؿ ايم٣ٌمرع وايمذهـ ايمث٣موم٤م، 

ٗم٣ًم( )صف/  (.873يمرأي َم٣ميمؽ رأؽم٣ًم همٝمف َمقشمَّ

 فمثامن زمـ همرطم٣مش)جمٜمقل( سمٗمدم دم ازمـ طم٣مش.

 (.2/023فمثامن زمـ همّمؾ أزمق ضمًـ ايمقاؽمْمل، وفمٛمف أزمق زرفم٥م ايمرازي )ضم٣مسمؿ 

 (.2/095فمثامن زمـ وم٣مؽمؿ ايم٣ٌمهقم)يمٝمس زمف زمٟمس وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم()ضم٣مسمؿ 

 (.31/09فم٣ًمىمر فمثامن زمـ وم٣مؽمؿ زمـ َمٔمروف أزمق ضمًكم زمـ أيب ٞمٌم )

 (.2/025فمثامن زمـ ومٝمس ايم٘ماليب )ضم٣مسمؿ 

 (.2/025( )ضم٣مسمؿ 8/339فمثامن زمـ ومٝمس زمـ حمٚمد زمـ أؾمٔم٦م ايم٘مٛمدي )ضم٤م 

 (.968( )يقٞمس617فمثامن زمـ ىمٙمٝم٤م ايمٗمّم٣مفمل )ت

 (.5/054فمثامن زمـ ىمٛم٣مت فمـ صمرير)جمٜمقل وم٣ميمف ازمـ ضمزم ()يم٣ًمن 

 (2/027( )ضم٣مسمؿ 8/339)ضم٤م  ا همٝمف: صحٝما اإلؽمٛم٣مد()وم٣مل احل٣مهمظ دم ؽمٛمد هذ فمثامن زمـ حمِمـ زمـ فمالق ايمٗمرر

 .(805)حتٖم٥م/

 (.5/054فمثامن زمـ حمٚمد إٞمامؿمل )يم٣ًمن 
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 .-سمٗمدم  –زمـ أمحد فمثامن زمـ حمٚمد ايمدوم٣مق، هق ا

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمـ طمٝم٣مر اظمًٙمٚمكم وأهم٣موٙمٜمؿ..( 339)ت -ازمـ ضُمقت -فمثامن زمـ حمٚمد اظمٔم٣مهمري أزمق زم٘مر ايمْمٙمٝمْمقم

 (.877)صف/

 (.31/60فمثامن زمـ حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ رؽمتؿ أزمق فمٚمرو زمـ أؿمروش )فم٣ًمىمر

 (.2/025( )ضم٣مسمؿ 5/058فمثامن زمـ حمٚمد زمـ أيب ؽمقيد )ضم٤م 

 (.0649أزمق فمٚمرو ايمًٌٔمل )خم٤م زمـ أمحد فمثامن زمـ حمٚمد 

 ايمًٚمر ومٛمدي )هق حمٚمد زمـ ذىمقان زمـ فمثامن(.زمـ أمحد فمثامن زمـ حمٚمد 

 (.00/406س أزمق فمٚمرو ايمٗم٣مرئ اظمخرَمل)وشمٗمف ايمٔمتٝمٗمل، ورَم٣مه اإلدريز زم٣ميمتديمٝمـس ()طمطزمـ فم٣ٌمزمـ أمحد فمثامن زمـ حمٚمد 

 (.066زمـ فمٚمرو ايمُم٣مَمل )ذيؾزمـ أمحد فمثامن زمـ حمٚمد 

( )ىم٣من شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( 435زمـ حمٚمد زمـ ه٣مرون ايمًٚمرومٛمدي أزمق فمٚمرو ايمتٛمٝمز )تزمـ أمحد فمثامن زمـ حمٚمد 

 (.483)نمرزم٣مء/

ايمًٗمْمل أزمق فمٚمرو زمـ ؽمٛمٗم٥م) وشمٗمف ايمػموم٣مين وازمـ أيب ايمٖمقارس ووشمٗمف ايمًٚمٔم٣مين وازمـ َم٣مىمقٓ وازمـ فمثامن زمـ حمٚمد زمـ زممم 

 (.689( )ايمديمٝمؾ/02/80()ؽمغم00/413ٞم٣مس ايمديـ ونمغمهؿ( )طمط

 .-سمٗمدم  –فمثامن زمـ حمٚمد زمـ صمٔمٖمر، هق: ازمـ صمٔمٖمر زمـ حمٚمد ايمٙم٣ٌمن 

 (.٣00/415مل ()طمط فمثامن زمـ حمٚمد زمـ ضمج٣مج زمـ رزام أزمق ؾم٣مىمر ايمٌزاز)جمٜمقل ضم

 (.00/414فمثامن زمـ حمٚمد زمـ ضمًكم أزمق زم٘مر ايمٌٕمدادي)جمٜمقل ضم٣مل( )طمط

 (.5/053فمثامن زمـ حمٚمد زمـ ضمُمٝمش ايمٗمغمواين )يم٣ًمن 

، ووم٣مل احل٣مهمظ: احلؼ اإلؾمٌٝمقم: ايمٕم٣ميم٤م فمعم ضمديثف ايمقهـؿفمٌد ايمرمحـ اظمدين) وم٣مل فمٌد فمثامن زمـ حمٚمد زمـ رزمٝمٔم٥م زمـ أيب 

 .(٥802م/)حتٖم (5/053()يم٣ًمنؤمٝمػ

 (.00/410()طمط 443فمثامن زمـ حمٚمد زمـ فم٣ٌمس زمـ صمػميؾ أزمق فمٚمرو ايمقراق ايمُمٚمٔمل )ت 

 (.429ايمرمحـ ايمٔمٌز: )فمٙمامء فمٌد فمثامن زمـ حمٚمد زمـ 

 (.0636اهلل زمـ حمٚمد أزمق فمٚمرو اظمحٚمل )خم٤م فمٌد فمثامن زمـ حمٚمد زمـ 
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)ايمُمٝمخ ايمٔمدل اظمًٛمد وم٣ميمف ايمذهٌل، وأشمٛمك فمٙمٝمف ايمٖم٣مرد، فمثامن زمـ حمٚمد زمـ فمٌٝمد اهلل أزمق فمٚمرو اظمحٚمل ايمٛمٝم٣ًمزمقري اظمزىمل 

 (.08/579وروى فمٛمف مج٣مفم٥م( )ؽمغم 

 (.7/098( )ضم٤م 2/025اهلل ايمٔمٚمري ايمٗمرر)جمٜمقل ضم٣مل()ضم٣مسمؿ فمٌد فمثامن زمـ حمٚمد زمـ فمٌٝمد اهلل زمـ 

 (.0635فمثامن زمـ حمٚمد زمـ فمثامن أزمق حمٚمد ايمُمخقاين )خم٤م 

 ؤمٝمػ( سمٗمدم همٝمٚمـ صمده رزمٝمٔمف ومري٣ًٌم.فمثامن زمـ حمٚمد زمـ فمثامن زمـ رزمٝمٔم٥م)

 (.806فمثامن زمـ حمٚمد زمـ فمثامن زمـ حمٚمد )ذىمر 

 (.31/63فمثامن زمـ حمٚمد زمـ فمثامن زمـ حمٚمد أزمق فمٚمرو ايمٔمثامين ايمٌٌمي)روى فمٛمف مج٣مفم٥م()فم٣ًمىمر 

 (.31/62( )فم٣ًمىمر00/410( )طمط431زمـ نمالم ايمذهٌل)وشمٗمف اخلْمٝم٤م()ت اأزمق ضمًكم زمـ أمحد فمثامن زمـ حمٚمد زمـ فمقم 

 ( .62/316( ) فم٣ًمىمر 8/503فمثامن زمـ حمٚمد زمـ فمٚمرو زمـ ضم٣مرث اجلٚمحل ) ضم٤م 

 (.00/418فمثامن زمـ حمٚمد زمـ وم٣مؽمؿ ايمٌزاز )طمط 

 (.00/401فمثامن زمـ حمٚمد زمـ وم٣مؽمؿ زمـ حيٝمك أزمق فمٚمرو أدَمل، وشمٗمف اخلْمٝم٤م )طمط 

 (.00/404فمثامن زمـ حمٚمد زمـ ومتٝم٥ٌم اظم٠مدب )طمط 

 (.322رايٝمٛمل أزمق حيٝمك ايمٖمٗمٝمف )ٞمٝم٣ًمزمقر/فمثامن زمـ حمٚمد زمـ َمًٔمقد اإلؽمٖم

 (.807فمثامن زمـ حمٚمد زمـ َمقؽمك أزمق ضمًـ اظمٔم٣مهمر )ذىمر 

( 00/603( )صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م()طمـط 368فمثامن زمـ حمٚمد زمـ يقؽمػ زمـ دوؽم٦م أزمق فمٚمرو ايمٔمالف )ت 

 (.07/370)ؽمٝمـر

 (.5/054فمثامن زمـ حمٚمد فمـ َم٘محقل) ٓ ئمرف وم٣ميمف ايمذهٌل()يم٣ًمن 

 (.2/022()ضم٣مسمؿ  وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿد فمٛمف َمٔمـ)جمٜمقل فمثامن زمـ حمٚم

 (.2/071فمثامن زمـ خم٣مرق ايمٔم٣مَمري )ضم٣مسمؿ 

 (.2/071( )ضم٣مسمؿ 8/354فمثامن زمـ خمٙمد ايمتامر ايمقاؽمْمل )ضم٤م 

 (.31/44فمثامن زمـ َمرة اخلقٓين ايمداراين)جمٜمقل ضم٣مل()فم٣ًمىمر 

 (.7/613فمثامن زمـ َمرصمٔم٥م اهلٛم٣مئل )ضم٤م 

 (.032فمثامن زمـ َمروان ايمٌزاز )َمٌم 
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 (.31/69فمثامن زمـ َمروان ايمِمقدم )فم٣ًمىمر 

 (.7/610( )ضم٤م 2/027( )ضم٣مسمؿ 31/43فمثامن زمـ َمًٙمؿ ايمدَمُمٗمل)جمٜمقل ضم٣مل()فم٣ًمىمر 

 (.2/027( )ضم٣مسمؿ 5/055فمثامن زمـ َميس اجلٜمٛمل)ٓ ئمرف وم٣ميمف ايمذهٌل()يم٣ًمن 

 (.807فمثامن زمـ َمْمرف )ؽم٣مومط وم٣ميمف ازمـ ضمزم( )حتٖم٥م/

 (.2/071()ضم٣مسمؿ أزمق ضم٣مسمؿ وم٣ميمففمثامن زمـ َمْمٝمع ايمرازي)صدوق 

 (.4/620فمثامن زمـ َمٓمٔمقن زمـ ضمٌٝم٤م)صح٣ميب()ضم٤م 

 (.2/029( )ضم٣مسمؿ 5/052()يم٣ًمن احلًٝمٛملفمثامن زمـ َمٔم٣موي٥م ايمٗمرر)همٝمف ٞمٓمر وم٣ميمف 

 (.31/42( )فم٣ًمىمر 00/691زمـ ٞمقح ايمٌٕمدادي)روى فمٛمف مج٣مفم٥م()طمط ٔمٌد فمثامن زمـ َم

 (.5/052مل حيت٨م زمف()يم٣ًمن  فمثامن زمـ َمٕمغمة، ويمٝمس زم٣ميمثٗمٖمل) وم٣مل ايمدارومْمٛمل: زائغ

، ووم٣مل احل٣مهمظ: )وم٣مل يزيد زمـ زريع: ٓ رء، ووم٣مل ايمدارومْمٛمل: َمؼموكايمٌٌمي فمثامن زمـ َمٗمًؿ ايمػمي أزمق ؽمٙمٚم٥م ايم٘مٛمدي

 (.5/052( )يم٣ًمن 2/027()ضم٣مسمؿ ؤمٝمػ

 (.2/029( )ضم٣مسمؿ 8/356فمثامن زمـ َم٘متؾ فمـ إزمراهٝمؿ )ضم٤م 

 (.2/029( )ضم٣مسمؿ 31/48)فم٣ًمىمر فمثامن زمـ َمٛمذر ايمثٗمٖمل فمـ ايمٗم٣مؽمؿ) جمٜمقل ضم٣مل (

 (.5/059فمثامن زمـ َمقرع أزمق ؾمٝم٥ٌم فمـ ايمُمٔمٌل)ٓ يدري َمـ هق وم٣ميمف ايمذهٌل()يم٣ًمن 

 (.059//5أو اظمدين ) جمٜمقل وم٣ميمف ايمٔمٗمٝمقم()يم٣ًمن  –فمثامن زمـ َمقؽمك اظمزين 

 (.412/ 00فمثامن زمـ َمقؽمك زمـ محٝمد أزمق فمٚمرو ايمرزاز اظمج٣مر )طمط 

 (.803 )ذىمر فمثامن زمـ َمقؽمك زمـ حمٚمد ايمٗمز

 (.2/071فمثامن زمـ َمقؽمك زمـ يٗمْمر أزمق طمْم٣مب )ضم٣مسمؿ 

 (.092/ 7( )ضم٤م 070/ 2فمثامن زمـ ٞمج٣مر )ضم٣مسمؿ 

 (.2/070( )ضم٣مسمؿ 7/092فمثامن زمـ ٞمجٝما فمـ أيب ايمٕمٝم٧م )ضم٤م 

 (.2/070()ضم٣مسمؿ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿفمثامن زمـ ٞمًْم٣مط َمقلم ىمثغم زمـ صٙم٦م)ٓ زمٟمس زمف 

 (.00/694ايمْم٣مئل)جمٜمقل ضم٣مل()طمط اهلل فمٌد فمثامن زمـ ٞمٌم أزمق 

 (.694/ 00فمثامن زمـ ٞمٌم ايمٌٕمدادي )طمط 
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 (.2/070فمثامن زمـ ٞمٔمامن زمـ فمجالن ايمزرومل إٞمِم٣مري )ضم٣مسمؿ 

 (.941فمثامن زمـ ٞمٔمٝمؿ زمـ ومٝمس ايمرفمٝمٛمل )يقٞمس

 (.5/059فمثامن زمـ ٞمٚمر)دم ضمديثف َمٛم٣مىمغم وم٣ميمف أزمق زرفم٥م()يم٣ًمن 

 (.0/383فمثامن زمـ ه٣مرون ايمٗمرر )دفم٣مء 

 (.2/070ن زمـ وشم٣مب فمـ ؽمٔمٝمد زمـ َمًٝم٤م )ضم٣مسمؿ فمثام

 (.2/070()ضم٣مسمؿ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿي)ٓ أفمرهمف ٔمٌد فمثامن زمـ وىمٝمع أزمق َمدرك ايم

 (.809)حتٖم٥م/-يمٔمٙمف ايمِمٝم٣مد –فمثامن زمـ حيٝمك إَم٣مم صم٣مَمع ومريٗم٣ًمء )ؤمٝمػ وم٣ميمف احل٣مهمظ( 

 فمثامن زمـ حيٝمك زمـ فمثامن ايمِمٝم٣مد: هق أيت اؽمؿ صمده فمٝمًك.

( 986( )فمٛمف مجع نمٖمغم()ك 658)ت  -يمٔمٙمف أيت -فمٝمًك ايمٗمروم٣ًمين أزمق فمٚمرو ايمِمٝم٣مد فمثامن زمـ حيٝمك زمـ

 (.4/0277()ضم٣ٌمن8/355)ضم٤م

 (.2/074فمثامن زمـ حيٝمك فمـ ازمـ فم٣ٌمس )ضم٣مسمؿ 

 (.2/074( )ضم٣مسمؿ 5/052فمثامن زمـ يزدويف أزمق فمٚمرو ايمِمٛمٔم٣مين )ضم٤م 

 (.2/076فمثامن زمـ ي٣ًمر فمـ ازمـ فم٣ٌمس)اشمٛمقا فمٙمٝمف()ضم٣مسمؿ 

 (.2/074)ضم٣مسمؿ  سي٣ًمر فمـ ؿم٣مو فمثامن زمـ

 .-سمٗمدم  –فمثامن زمـ ئمٗمقب، هق ازمـ فمتٝمؼ 

 (.878ايمرضمٝمؿ ايمْمٙمٝمْمقم )صف/فمٌد فمثامن زمـ يقؽمػ زمـ 

 فمثامن همرطم٣مش، سمٗمدم دم ازمـ همرطم٣مش. 

 (.5/059فمثامن َم٠مذن زمـ أومٍم فمـ فمقم، ؾمٝمٔمل )يم٣ًمن 

 (.2/074فمثامن َمقلم آل ززمغم فمٛمف إؽمامفمٝمؾ زمـ أيب طم٣ميمد )ضم٣مسمؿ 

 (.00/405زاهد )طمط  فمثٝمؿ زمـ

 (.5/021( )يم٣ًمن 7/08فمجالن زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ ؽمٚمٔم٣من)جمٜمقل ضم٣مل()ضم٣مسمؿ 

 (.5/678فمجالن زمـ ؽم٣ممل )ضم٤م 

 (.5/678فمجالن زمـ ؽمٚمٔم٣من )ضم٤م 
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فمجالن زمـ ؽمٜمٝمؾ ايم٣ٌمهقم)ؤمٖمف أزمق زرفم٥م، وذىمره ايمٔمٗمٝمقم دم ايمّمٔمٖم٣مء، ووم٣مل ازمـ فمدي: يمٝمس زم٣مظمٔمروف، ووم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: 

 (.5/020وٓ أفمٙمؿ زمحديثف زمٟمؽم٣ًم، ووم٣مل ايمذهٌل: همٝمف صمٜم٣ميم٥م()يم٣ًمن  روى ضمديث٣مً واضمداً 

 (.7/697اهلل ايمٔمدوي )ضم٤م فمٌد فمجالن زمـ 

 (.5/678فمجالن َمقلم ٔل يزيد زمـ ه٣مد )ضم٤م 

 (.482فمجٛمس زمـ أؽم٣ٌمط ايمززم٣مدي أٞمديمز)نمرزم٣مء/

ومد وشمٗمف ازمـ َمٔمكم وايمٔمجقم()ضم٣مسمـؿ احلٚمٝمد) ٓ يدري َمـ هق وم٣ميمف ازمـ ضم٣ٌمن ووم٣مل ايمذهٌل: ٓ ي٘م٣مد ئمرف و فمٌد فمجٝم٥ٌم زمـ 

 (.0004( )فمـ٨م5/020( )يمًـ٣من 7/36

 (.026/ 5فمدال زمـ حمٚمد)يّمع احلدي٧م وم٣ميمف ايمًٙمٝمامين()يم٣ًمن 

 (.0003( )فم٨م7/30فمدؽم٥م ايمْم٣مئل ايم٘مٛمدي)وشمٗمف ايمٔمجقم ()ضم٣مسمؿ 

 (.31/54( )فم٣ًمىمر06/409()روى فمٛمف مج٣مفم٥م()طمط465اظمٌمي )ت ٔمٌد زمـ ؿمقيمقن أزمق َمزمـ أمحد فمدٞم٣من 

 (.5/026فمدي اجلرصم٣مين وايمد حمٚمد)جمٜمقٓن وم٣ميمف ايمًٜمٚمل()يم٣ًمن 

 (.7/3()ضم٣مسمؿ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿفمدي زمـ أيب ايمٗمٙمقص) جمٜمقل 

، ووم٣مل احل٣مهمظ: خمتٙمػ ، ووم٣مل ايمٔمٗمٝمقم: دم ضمدي٧م اوْمرابوم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿفمدي زمـ أيب فمامرة ايمذارع اجلرَمل)يمٝمس زمف زمٟمس 

 .(860)حتٖم٥م/ (5/020( )يم٣ًمن7/3()ضم٣مسمؿهمٝمف

 (.31/52ايم٣ٌمومل أزمق فمٚمغم إذين)جمٜمقل ضم٣مل ()فم٣ًمىمر فمٌد زمـ زمـ أمحد فمدي 

 (.4/408فمدي زمـ زمداء )ضم٤م 

 (.7/6()ضم٣مسمؿ  وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿفمدي زمـ صمذاَمل)يمف صح٥ٌم 

فمدي زمـ ضم٣مسمؿ زمـ فمدي زمـ ضم٣مسمؿ ايمْم٣مئل فمـ أزمٝمف فمـ صمده ) ٓئمرف ضم٣ميمف وٓ أزمقه، اٞمٖمرد زمرواي٥م ضمديثف إزمراهٝمؿ زمـ همٜمد أضمد 

 (.٣5/020مء( )يم٣ًمنايمّمٔمٖم

 (.7/690( )ضم٤م 7/4فمدي زمـ ضمٛمٓمٙم٥م زمـ ٞمٔمٝمؿ أزمق ؿمٙمؼ ايمزهري إفمٚمك )جمٜمقل ضم٣مل()ضم٣مسمؿ 

 (.31/99فمدي زمـ رزمٝمٔم٥م زمـ ؽمقاءة )فم٣ًمىمر 

 (.7/3( )ضم٣مسمؿ 8/509احلٚمٝمد ؽمٚمع فمروة زمـ حمٚمد )ضم٤م فمٌد فمدي زمـ 

 (.3/0280()ضم٣ٌمن31/044( )فم٣ًمىمر 7/690( )ضم٤م 767ايمرمحـ ايمْم٣مئل)روى فمٛمف مج٣مفم٥م ()ومط فمٌد فمدي زمـ 
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 (.7/4ايمرمحـ )ضم٣مسمؿ فمٌد ايمرمحـ فمـ حمٚمد زمـ فمٌد فمدي زمـ 

 (.388اهلل أزمق حمٚمد )صمر فمٌد اهلل زمـ فمدي زمـ فمٌد فمدي زمـ 

 (.7/3()ضم٣مسمؿ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿفمدي زمـ همروة)يمف صح٥ٌم 

 (.5/026فمدي زمـ حمٚمد زمـ ضم٣مسمؿ ايمٌٌمي)صمّٜمٙمف ايمًٜمٚمل()يم٣ًمن 

 )يّمع احلدي٧م( صقازمف فمدال. فمدي زمـ حمٚمد فمٛمف حمٚمد زمـ ضمج٣مدة

 (.31/058فمدي زمـ ئمٗمقب زمـ إؽمح٣مق أزمق ضم٣مسمؿ ايمْم٣مئل)روى فمٛمف مج٣مفم٥م()فم٣ًمىمر 

 (.6/012( )أصٌٜم٣من 0638فمذار زمـ فمٌٝمد اهلل أزمق فمٌٝمد اهلل ) جمٜمقل ضم٣مل( )ذىمر /

 (.946( )يقٞمس636فمذرة زمـ َمِمٔم٤م زمـ ززمغم أزمق جم٣مهد ايمٔمذري )ت

 (.7/35)ضم٣مسمؿ  فمرايب زمـ َمٔم٣موي٥م أزمق زَمٔم٥م احليَمل،

 (.7/35فمرار زمـ ؽمقيد )ضم٣مسمؿ 

 (.944( )جمٜمقل ضم٣مل( )يقٞمس663فمراس زمـ فمٚمرو زمـ يزيد أزمق زمًْم٥م )ت

 (.487اهلل ايمٔم٣مَمقم أٞمديمز )حمدث( )نمرزم٣مء/فمٌد فمرام زمـ 

 (.4/408فمرهم٥م زمـ ضم٣مرث ايم٘مٛمدي )ضم٤م 

 (.943( )يقٞمس413يقٞمس )تفمرهم٥م زمـ حمٚمد زمـ نمٚمر ايمٕم٣ًمين ايمياب أزمق فمقم َمٌمي )ىم٣من شمٗم٥م شمٌت٣ًم وم٣ميمف ازمـ 

 (.06/413فمرهم٥م زمـ هٝمثؿ أزمق حمٖمقظ ايمٗمِمٌل)جمٜمقل ضم٣مل()طمط 

 (.5/024( )يم٣ًمن 06/416ي )طمط ٔمٌد فمرهم٥م زمـ يزيد ايم

 (.5/024فمرهم٥م فمـ أيب َمقؽمك)جمٜمقل وم٣ميمف ايمٔمٗمٝمقم ونمغمه()يم٣ًمن 

 (.7/08( )ضم٣مسمؿ 5/673فمرهمج٥م ايمًٙمٚمل فمـ أيب زم٘مر ايمِمديؼ )ضم٤م 

 (.٣846ميمف أزمق داود ()آصمري /فمرهمج٥م ايمٔمٚمل)ٓ أفمرهمف وم

 (.4/460فمرهمج٥م زمـ أيب يزيد)ضم٤م 

 (.7/36( )ضم٣مسمؿ 5/024فمرهمْم٥م زمـ أيب ضم٣مرث فمـ ضمًـ ) وم٣مل ازمـ فمدي: فمرهمْم٥م نمغم َمٔمروف()يم٣ًمن 

 (.7/49ايمٔمرىمل فمـ ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وآيمف وؽمٙمؿ )ضم٣مسمؿ 

 (.2/498اهلل ايمٌزاز فمـ ايمُمٔمٌل)وشمٗمف ازمـ َمٔمكم()ضم٣مسمؿ فمٌد فمروة أزمق 
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 (.2/497وة احلٚميص فمـ أٞمس )ضم٣مسمؿ فمر

 (.2/495()ضم٣مسمؿ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿفمروة ايمٖمٗمٝمٚمل ايمتٝمٚمل)يمف صح٥ٌم 

 (.2/498()ضم٣مسمؿ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿفمروة زمـ أيب ايمٔمْمقف)ٓ أفمرهمف 

 (.490( وىم٣من همٗمٝمًٜم٣م هم٣مواًل، وروى فمٛمف أىمثر َمـ واضمد )نمرزم٣مء001فمروة زمـ أيب ومٝمس )َمقلم فمٚمرو زمـ فم٣مص( )ت

 (.025/ 5( )يم٣ًمن 497/ 2()ضم٣مسمؿ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿفمروة زمـ أيب ومٝمس فمـ فمِم٥ٌم)جمٜمقٓن 

فمروة زمـ أيب ومٝمس َمقلم فمٚمرو زمـ فم٣مص فمـ ازمـ فمٚمرو وفمٗم٥ٌم زمـ فمٚمر وفمٛمف زم٘مغم إؾم٨م وآطمرون )ىم٣من همٗمٝمًٜم٣م هم٣مواًل وم٣ميمف ازمـ 

 (.2/497( )صمرح 491يقٞمس( )نمرزم٣مء/

 (.٤0427م زمـ فمروة أزمق وم٣مؽمؿ احلٛمٝمٖمل )خمزمـ أمحد فمروة 

 .(866)حتٖم٥م/ (2/492( )ضم٣مسمؿ 5/023فمروة زمـ أدي٥م أو أذٞمٝمف ايمٙمٝمثل َمدين)ؤمٖمف اجلقزصم٣مين()يم٣ًمن 

 (.667/ 31فمروة زمـ ضم٘مؿ ايمتٚمٝمٚمل )فم٣ًمىمر 

 (.492/ 2ايمرمحـ زمـ فمدي )ضم٣مسمؿ فمٌد فمروة زمـ رزيـ زمـ 

 (.489فمروة زمـ زهمر زمـ هدي٥م زمـ َمٔم٣مذ ايمٔمذري ايمقادفمل )نمرزم٣مء/

 (.5/023)يم٣ًمن  (َمٛم٘مر احلدي٧م وم٣ميمف ايمٌخ٣مري)فمروة زمـ زهغم ايمٔمجقم

 (.945فمروة زمـ ؾمٝمٝمؿ ايمٙمٝمثل )يقٞمس

 (.942اهلل زمـ شمٔمٙم٥ٌم اظمرادي اجلٚمقم)يقٞمسفمٌد فمروة زمـ 

 (.2/497٘مقدم)وشمٗمف أزمق زرفم٥م()ضم٣مسمؿ ايماهلل زمـ ىمثغم أزمق ؽمٜمؾ اجلٔمٖمل فمٌد فمروة زمـ 

 (.7/687اهلل زمـ ىمٔم٤م زمـ َم٣ميمؽ ايمًٙمٚمل إٞمِم٣مري )ضم٤م فمٌد فمروة زمـ 

 (.498/ 2اهلل زمـ حمٚمد زمـ حيٝمك ايمززمغمي )ضم٣مسمؿ فمٌد فمروة زمـ 

 (.023/ 5اهلل فمـ أيب ايمزٞم٣مد)جمٜمقل وم٣ميمف ايمٔمٗمٝمقم، ووم٣مل ايمذهٌل: ٓ ئمرف()يم٣ًمن فمٌد فمروة زمـ 

 (.5/023فمروة زمـ فمقم ايمًٜمٚمل)ٓ ئمرف وم٣ميمف ايمذهٌل()يم٣ًمن 

 (.497/ 2( )ضم٣مسمؿ 7/687فمروة زمـ هم٣ميد ىمقدم )ضم٤م 

 (.687/ 7( )ضم٤م 497/ 2ومٌٝمِم٥م فمـ فمدي)جمٜمقل ضم٣مل()ضم٣مسمؿ فمروة زمـ 

 (.4/403فمروة زمـ َم٣ميمؽ إؽمٙمٚمل )ضم٤م 
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 (.4/403فمروة زمـ َم٣ميمؽ زمـ ؾمداد زمـ طمزيٚم٥م )ضم٤م 

 (.5/025( )يم٣ًمن 8/565فمروة زمـ حمٚمد ايمرومل اخلراز )ضم٤م 

 (.2/497فمروة زمـ حمٚمد زمـ فمامر زمـ ي٣مه ايمٔمٛمز )ضم٣مسمؿ 

 (.31/694( )فم٣ًمىمر 2/498فمٛمف مج٣مفم٥م()ضم٣مسمؿ  فمروة زمـ َمروان ايمرومل اجلرار)روى

 .-ىمٟمٞمف ايمٔمردم –فمروة زمـ َمروان ايمٔمراومل 

 .(864)حتٖم٥م/ (5/025فمروة زمـ َمروان ايمٔمردم) وم٣مل ايمدارومْمٛمل: يمٝمس زم٣ميمٗمقي دم احلدي٧م()يم٣ًمن 

 (.4/404فمروة زمـ َمًٔمقد ايمثٗمٖمل )صح٣ميب()ضم٤م 

 (.2/495فمروة زمـ َمٕمٝم٧م إٞمِم٣مري ؾم٣مَمل)صح٣ميب()ضم٣مسمؿ 

 (.31/416هٝمثؿ زمـ أؽمقد ايمٛمخٔمل)جمٜمقل ضم٣مل()فم٣ًمىمر فمروة زمـ 

 (.5/022( )يم٣ًمن 7/48()ضم٣مسمؿ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿفمري٣من ؽمٚمع ازمـ ؽمغميـ)جمٜمقل 

 (.7/46ايمرمحـ ايمٝم٣مَمل )ضم٣مسمؿ فمٌد فمري٤م اظمممومل فمـ 

 (.7/46فمري٤م اظمٙمٝم٘مل رافمل رؽمقل اهلل صعم اهلل فمٙمٝمف وآيمف وؽمٙمؿ )ضم٣مسمؿ 

 (.947)يقٞمسفمري٤م زمـ ؽمٔمد احلٚمغمي َمٌمي 

 (.466/ 4فمري٤م زمـ فمري٤م أزمق فمٚمرو )ضم٤م 

 (.684/ 5فمري٤م زمـ َم٣ميمؽ اظم٣مزين )ضم٤م 

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمـ أهؾ إدب واظمٔمرهم٥م..( 319فُمِري٤م زمـ حمٚمد زمـ َمْمرف زمـ فمري٤م ايمٗمرؿمٌل أزمق َمروان )ت

 (.925)صف/

 (.5/022فمريػ زمـ إزمراهٝمؿ)جمٜمقل/ ىمذا دم ايمٙم٣ًمن()يم٣ًمن 

اجلامل أزمق هريرة ايم٘مقدم)وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: ص٣ميما ٓ زمٟمس زمف، ووم٣مل أزمق أمحد احل٣مىمؿ يمٝمس زم٣مظمتكم، وأٞم٘مر فمٙمٝمف فمريػ زمـ درهؿ 

 (.5/022( )يم٣ًمن 7/33ايمٗمْم٣من ضمديث٣مً فمـ صمٌٙم٥م زمـ ؽمحٝمؿ()ضم٣مسمؿ 

 (.5/686فمريػ زمـ هيع )ضم٤م 

همٓم٣مً يممداب وايمٙمٕم٥م َمٗمدَم٣ًم دم َمٔمرهمتٜمام ( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من ضم٣م388ايمٔمز زمـ حمٚمد زمـ سمٗمٛم٥م ايمٔمدوي أزمق متٝمؿ إٞمديمز )ت

 (.973وومد أطمذ ايمٛم٣مس فمٛمف( )صف/
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 (.5/022فمزاز زمـ فمٌٝمد اهلل زمـ فمزاز ايمٛمٌمي)ٓ وصمقد يمف()يم٣ًمن 

 (.7/49()ضم٣مسمؿ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿفمزرب ايم٘مٛمدي)جمٜمقل 

 (.31/419فمزرة زمـ إزمراهٝمؿ )فم٣ًمىمر 

 (.5/027فمزرة زمـ أيب أسمقى)يمٝمس زم٣ميمٗمقي وم٣ميمف ازمـ ضمزم()يم٣ًمن 

 (.5/689فمزرة زمـ ضم٣مرث ايمُمٝم٣ٌمين )ضم٤م 

 (.7/66فمزرة زمـ ضمزام ؽمٚمع رزمٝمع زمـ طمثٝمؿ )ضم٣مسمؿ 

 (.7/66( )ضم٣مسمؿ 5/027فمزرة زمـ ديٛم٣مر فمـ ززمغم زمـ طمريؼ )يم٣ًمن 

 (.7/60( )ضم٣مسمؿ 5/027فمزرة زمـ ومٝمس ايمٌجقم فمـ أيب وائؾ)جمٜمقل وم٣ميمف ازمـ َمديٛمل()يم٣ًمن 

 (.7/60( )ضم٣مسمؿ5/027ازمـ َمٔمكم ونمغمه، ووم٣مل: ٓ رء()يمًـ٣من فمزرة زمـ ومٝمس ايمٌٌمي ايمٝمحٚمدي فمـ أم ايمٖمٝمض)ؤمٖمف 

 (.30/ 7فمزوان زمـ زيد ايمروم٣مر زمٌمي )ضم٣مسمؿ 

 (.3/0285فمزوز زمـ إؽمح٣مق ايمٔم٣مزمد )ضم٣ٌمن 

( )سم٘مٙمؿ همٝمف زمتّمٔمٝمػ، وم٣ميمف ازمـ َمٛمدة، وؤمٖمف ايمذهٌل()يم٣ًمن 351زمـ حمٚمد أزمق وم٣مؽمؿ اظمٌمي إصٌٜم٣مين، )ت زمـ أمحد فمزيز 

5/028.) 

 (.31/448ضمٛمػ زمـ همّمؾ أزمق فمِمٚم٥م ايمٌخ٣مري)روى فمٛمف مج٣مفم٥م()فم٣ًمىمر فمزيز زمـ أ

 (.0470ايمرمحـ زمـ صم٣مَمع اظمزىمل )خم٤م فمٌد فمزيز زمـ 

 (.383فمزيز زمـ همّمؾ ايمٌخ٣مري )فمٛمف مج٣مفم٥م( )صمر 

 (.490فمزيز زمـ حمٚمد ايمٙمخٚمل أزمق هريرة أٞمديمز)نمرزم٣مء/

 (.06/409فمزيز زمـ ٞمٌم زمـ يمٝم٧م زمـ أيب يمٝم٧م أزمق ٞمٌم إذوؽمٛمل )طمط 

 (.948فمزيز زمـ ه٣مفم٣من احلٌقم )يقٞمس

 (.0475ل )خم٤م ًٛماحلفمزيز زمـ ه٥ٌم اهلل 

 (.2/31()ضم٣مسمؿ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿفمس ايمٔمذري)يمف صح٥ٌم 

٣مَم٥م زمـ فمٚمرو زمـ فمٙمٗمٚم٥م اظمٔم٣مهمري أزمق ايمداصمـ )ت ًَّ  (.949( )يقٞمس072فم

٣مَم٥م زمـ ٞمج٣مر اظمٔم٣مهمري اظمٌمي أزمق يقٞمس )يقٞمس ًَّ  (.931فم
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 (.930وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( )يقٞمس فمًجد زمـ َم٣مسمع ايمً٘مً٘مل )صح٣ميب

 (.2/31( )ضم٣مسمؿ 5/687فمًٔمس زمـ ؽمالَم٥م أزمق صٖمرة ايمتٝمٚمل ايمٌٌمي )ضم٤م 

 (.8/563فمً٘مر زمـ إزمراهٝمؿ زمـ ؽمٔمٝمد أزمق ؽمٔمٝمد اظمروزي )ضم٤م 

 (.06/405( )طمط0638( )ذىمر 00/535فمً٘مر زمـ ضمِمكم أزمق سمراب اخلُمٌل ايمزاهد، )روى فمٛمف مج٣مفم٥م()ؽمغم 

( )فمٛمف ايمِم٣مضم٣ٌمن ووم٣مٓ: ىم٣من رصماًل ص٣محل٣ًم َمًتقرًا...( 461ٝمْمقم أزمق إصٌغ )تزمـ فمًٙمقن ايمْمٙمزمـ أمحد فمًٙمقن 

 (.926)صف/

 (.384فمِم٣مم اجلرصم٣مين فمـ أيب ضمٛمٝمٖم٥م )صمر 

 (.5/028فمِم٣مم زمـ أيب فمِم٣مم)ٓ أفمرهمف وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم()يم٣ًمن 

 (.8/561فمِم٣مم زمـ ضمًكم أزمق فمقن )ضم٤م 

 (.06/689قل ضم٣مل()طمط فمِم٣مم زمـ ضم٘مؿ زمـ فمٝمًك أزمق فمِمٚم٥م ايمُمٝم٣ٌمين ايمٔم٘مػمي)جمٜم

 (.2/65فمِم٣مم زمـ محٝمد )ضم٣مسمؿ 

 (.2/65فمِم٣مم زمـ راؾمد )ضم٣مسمؿ 

 (.2/62( )ضم٣مسمؿ 5/028فمِم٣مم زمـ رواد زمـ صمراح ايمٔمًٗمالين)يمٝمٛمف أزمق أمحد احل٣مىمؿ، ووم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: صـدوق()يمًـ٣من

 (.0665( )ذىمر 6/050اهلل زمـ أيب َمريؿ اظمديٛمل )أصٌٜم٣من فمٌد فمِم٣مم زمـ ؽمٙمؿ زمـ 

 (.2/65وم٣مل ازمـ َمٔمكم: يمٝمس زمًمء، ووم٣مل أزمق زرفم٥م: ؤمٝمػ احلدي٧م()ضم٣مسمؿ فمِم٣مم زمـ ؿمٙمٝمؼ)

 (.936فمِم٣مم زمـ فمٌٝمدة اظمرادي )يقٞمس

 (.06/689فمِم٣مم زمـ فمٚمرو أزمق محٝمد ايمٌٕمدادي )طمط 

 (.06/688)طمط  (وشمٗمقه وم٣ميمف اخلْمٝم٤م)(417فمِم٣مم زمـ نمٝم٣مث زمـ فمِم٣مم أزمق وم٣مؽمؿ ايم٘مٛمدي ايمًٚم٣ًمر ايمٌزاز )ت 

 (.5/028)يم٣ًمن  (ٓ ئمرف وم٣ميمف ايمذهٌل)دويفمِم٣مم زمـ يمٝم٧م ايمًدود ايمٌ

 (.2/62فمِم٣مم زمـ َمثٛمك احلٚميص)جمٜمقل ضم٣مل()ضم٣مسمؿ 

 (.0667زمـ حيٝمك أزمق فم٣مصؿ اظمديٛمل )ذىمر /زمـ أمحد فمِم٣مم زمـ حمٚمد 

احلٚمٝمد زمـ هبرام فمٌد َم٣ميمؽ وهمٙمٝما و قز أن حيت٨م زمف إذا اٞمٖمرد، روى فمـفمِم٣مم زمـ وو٣مح ايمنطمز) وم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن: ٓ جي

 (.5/028اظمٛم٣مىمغم()يم٣ًمن 
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 (.0662فمِم٣مم زمـ حيٝمك أزمق فم٣مصؿ )ذىمر 

 (.2/65فمِم٣مم زمـ حيٝمك فمـ أيب ومالزم٥م )ضم٣مسمؿ 

 (.2/62فمِم٣مم زمـ يزيد إصٌٜم٣مين )ضم٣مسمؿ 

( 0663فمِم٣مم زمـ يزيد زمـ فمجالن ىمقدم أزمقؽمٔمٝمد إصٌٜم٣مين )صمػم()وم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن : يتٖمرد وخي٣ميمػ وىم٣من صدووم٣ًم()ذىمر 

 (.3/0282()ضم٣ٌمن5/029)يم٣ًمن 

()وم٣مل ازمـ فمدي: روى أضم٣مدي٧م ٓ يت٣مزمع فمٙمٝمٜم٣م، ووم٣مل ازمـ ؽمٔمد: ىم٣من فمٛمدهؿ ؤمٝمٖم٣مً دم 605فمِم٣مم زمـ يقؽمػ ايمٌٙمخل )ت 

 (.5/029احلدي٧م، ووم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن: ىم٣من ص٣مضم٤م ضمدي٧م شمٌت٣مً دم ايمرواي٥م رزمام أطمْمٟم، ووم٣مل اخلٙمٝمقم: صـدوق()يم٣ًمن

 (.540( )جمٜمقل ضم٣مل( )ٞمٝم٣ًمزمقر/422اهلروي )تايمِمٌٕمل أزمق حمٚمد زمـ أمحد فمِمؿ زمـ فم٣ٌمس 

 (.2/61()ضم٣مسمؿ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿفمِمٚم٥م أزمق ضم٘مٝمٚم٥م ايمٕمزال)حمٙمف ايمِمدق 

 (.984( )ك 681فمِمٚم٥م زمـ إزمراهٝمؿ ايمٔمدل أزمق ص٣ميما ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ت 

 فمِمٚم٥م زمـ أيب فمِمٚم٥م ايمٌخ٣مري، هق ازمـ إهائٝمؾ .

 (.31/454فمِمٚم٥م زمـ أيب فمِمٚم٥م ايمٌٔمٙمٌ٘مل )فم٣ًمىمر 

 .-سمٗمدم –فمِمٚم٥م ايمٔمدل، هق ازمـ إزمراهٝمؿ  فمِمٚم٥م زمـ أيب

 (.31/450فمِمٚم٥م زمـ إهائٝمؾ زمـ حيامك أزمق فمٚمرو ايمٌخ٣مري)روى فمٛمف مج٣مفم٥م()فم٣ًمىمر 

 (.029/ 5فمـ ايمٖمزع)جمٜمقٓن وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل()يم٣ًمن  -أو زمُمغم –فمِمٚم٥م زمـ زممم 

 (.2/61( )ضم٣مسمؿ 029/ 5فمِمٚم٥م زمـ زاَمؾ ايمْم٣مئل)ئمتػم زمف وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل()يم٣ًمن 

 (.2/61()ضم٣مسمؿ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿـ زاهر فمـ إفمٚمش)ؾمٝمخ فمِمٚم٥م زم

 (.8/509)ضم٤م  -فمِمٚم٥م زمـ ؽم٣ممل اهلٛم٣مئل، ىمٟمٞمف ايمذي زمٔمده

 (.0482فمِمٚم٥م زمـ ؽم٣ممل)يمٝمس زمف زمٟمس وم٣ميمف أزمق داود()آصمري /

 (.7/09فمِمٚم٥م زمـ هح)صح٣ميب()ضم٣مسمؿ 

 .(863)حتٖم٥م/ (7/60فمِمٚم٥م زمـ ؽمٙمٝمامن اخلزاز)َم٣م ىم٣من زمف زمٟمس وم٣ميمف أزمقضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ

 (.3/454اهلل إؽمدي)يمف صح٥ٌم وم٣ميمف ازمـ فم٣ًمىمر()فم٣ًمىمر فمٌد فمِمٚم٥م زمـ 

 (.740اهلل)وم٣مل ايمٕم٣ًمين: يمٝمس زم٣ميمٗمقي()ومط فمٌد فمِمٚم٥م زمـ 
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 (.8/509فمِمٚم٥م زمـ فمثامن أزمق حمٚمد )ضم٤م 

 (.2/61()ضم٣مسمؿ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿفمِمٚم٥م زمـ فمروة ايمٖمٗمٝمٚمل)جمٜمقل 

 (.06/688فمِمٚم٥م زمـ فمِم٣مم فمـ فمٝمًك )طمط 

 (.5/070فمِمٝمدة، يٟميت، )يم٣ًمن فمِمٚم٥م زمـ فمٝم٣مض، صقازمف 

 (.06/688( )طمط451ايم٘مريؿ()ت فمٌد فمِمٚم٥م زمـ همّمؾ أزمق همّمؾ ايمٛمٚمغمي ايمٛمٝم٣ًمزمقري)وشمٗمف أزمق 

 (.09/ 2)ضم٣مسمؿ  (وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿيمف صح٥ٌم  )فمِمٚم٥م زمـ ومٝمس ايمًٙمٚمل

 (.8/561)ضم٤م  )وم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن: َمًتٗمٝمؿ احلدي٧م( فمِمٚم٥م زمـ َمتقىمؾ احلٛمٖمل

 (.5/071)يم٣ًمن  -هق اخلزرصمل  –، وىمذزمف ازمـ َمٔمكم(وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿي فمِمٚم٥م زمـ حمٚمد اظمديٛمل)يمٝمس زم٣ميمٗمق

 (.5/071( )يم٣ًمن06/682فمِمٚم٥م زمـ حمٚمد زمـ همّم٣ميم٥م زمـ حمٚمد إٞمِم٣مري اخلزرصمل) ىمذزمف ازمـ َمٔمكم()طمط

 (.070/ 5فمِمٚم٥م فمـ إفمٚمش)جمٜمقل وم٣ميمف ازمـ فمدي()يم٣ًمن 

 (.5/070فمِمٚم٥م فمـ فمروة زمـ أيب ومٝمس )يم٣ًمن 

 (.5/070فمِمٝمدة )يم٣ًمن 

 (.5/070فمِمٝمدة زمـ فمٝم٣مض )يم٣ًمن 

 (.2/449اهلل فمـ ازمـ فم٣ٌمس )ضم٣مسمؿ فمٌد فمْم٣مء أزمق 

 (.2/431فمْم٣مء إزرق ايمٛم٣مج فمٛمف صمٔمٖمر زمـ ؽمٙمٝمامن)جمٜمقل ضم٣مل()ضم٣مسمؿ 

 (.7/656فمْم٣مء إٞمِم٣مري )ضم٤م 

 (.5/076فمْم٣مء ايمٌٌمي ايمٔمْم٣مر)يمٝمس زمًمء وم٣ميمف أزمق داود()يم٣ًمن 

 (.5/074( )يم٣ًمن 2/431ازمـ َمٔمكم ونمغمه()ضم٣مسمؿ  فمْم٣مء اجلامل أزمق حمٚمد فمٛمف ضمًـ زمـ ص٣ميما)ؤمٖمف

 (.5/613فمْم٣مء احلٚميص )ضم٤م 

 (.2/431فمْم٣مء اخلُمؽ زمٌمي فمٛمف ٞمقح زمـ ومٝمس )ضم٣مسمؿ 

 (.5/073فمْم٣مء ايمًٙمٚمل)ٓ يدري َمـ هق وم٣ميمف ايمذهٌل()يم٣ًمن 

 (.2/431( )ضم٣مسمؿ5/073( )يم٣ًمن 0049فمْم٣مء ايمًٙمٝمٚمل ايمٌٌمي فمـ ضمًـ ونمغمه)وشمٗمف ايمٔمجقم()فم٨م 

 (.31/353ل )فم٣ًمىمر فمْم٣مء ايم٘مالفم
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 (.0036فمْم٣مء ايم٘مٝمخ٣مري َمقلم راهمع أزمق ايمٛمج٣مر)وشمٗمف ايمٔمجقم()فم٨م 

 (.5/073فمْم٣مء اظمديٛمل فمـ أيب هريرة)ٓ يدري َمـ هق وم٣ميمف ايمذهٌل()يم٣ًمن 

 (.2/449)ضم٣مسمؿ  -دم ازمـ هندي - فمْم٣مء ايمٛمٜمدي، ؽمٚمع ازمـ فمٚمر

 .(2/441( )ضم٣مسمؿ 5/615ززمغم فمـ أزمٝمف )ضم٤م ايمفمْم٣مء زمـ إزمراهٝمؿ َمقلم 

 (.5/076( )يم٣ًمن 2/446()ضم٣مسمؿ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿاهلل زمـ ضم٣مرث)جمٜمقل فمٌد فمْم٣مء زمـ أيب راؾمد فمـ 

 (.5/617فمْم٣مء زمـ أيب ؽمٙمٚم٥م )ضم٤م 

 (.2/447فمْم٣مء زمـ أيب َمٛمِمقر فمـ صم٣مزمر )ضم٣مسمؿ 

 (.06/692أزمق زم٘مر ايمِمقدم )طمط زمـ أمحد فمْم٣مء 

 (.0426أزمق ؽمٔمد ايمِم٣مئغ )خم٤م زمـ أمحد فمْم٣مء 

 (.2/440( )ضم٣مسمؿ 0065ؽمٝمٔمد اخلدري)وشمٗمف ايمٔمجقم()فم٨م فمْم٣مء زمـ زمخ٦م ؽمٚمع أزم٣م 

 (.2/449فمْم٣مء زمـ زمزار فمـ أٞمس)يمٝمس زمًمء وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم()ضم٣مسمؿ 

، ووم٣مل أزمق زرفم٥م: َمٛم٘مر وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿفمْم٣مء زمـ صمٌٙم٥م فمـ إفمٚمش ونمغمه)يمٝمس زم٣ميمٗمقي ي٘مت٤م ضمديثف 

 (.5/070( )يمًٛم٣م 2/440احلديـ٧م()ضم٣مسمؿ

 (.2/440 فمْم٣مء زمـ صمٛمدب فمـ ازمـ ؽمغميـ )ضم٣مسمؿ

 (.8/560فمْم٣مء زمـ صمٝمػم )ضم٤م 

 (.0422فمْم٣مء زمـ ضمًكم أزمق ؽمٔمد ايمٔم٣ميص )خم٤م 

 (.5/617فمْم٣مء زمـ ضمٛمكم )ضم٤م 

 (.2/440اهلل )ضم٣مسمؿ فمٌد فمْم٣مء زمـ طم٣ميمد زمـ ززمغم زمـ 

 (.2/440( )ضم٣مسمؿ 7/654فمْم٣مء زمـ طم٣ٌمب َم٘مل )ضم٤م 

 (.5/617فمْم٣مء زمـ طمٙمٝمٖم٥م )ضم٤م

 (.933فمْم٣مء زمـ راهمع ايمزيمٝمٗمل )يقٞمس

 (.2/446زهغم زمـ أصٌغ )ضم٣مسمؿ فمْم٣مء زمـ 

 (.5/612فمْم٣مء زمـ زي٣مد )ضم٤م 
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 (.5/614فمْم٣مء زمـ زي٣من )ضم٤م 

 (.8/513فمْم٣مء زمـ ص٣ميما زمـ فمْم٣مء )ضم٤م 

 (.0049اهلل ايمًٙمٚمل زمٌمي )فم٨م فمٌد فمْم٣مء زمـ 

 (.2/445()ضم٣مسمؿ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿفمْم٣مء زمـ فمثامن ايمٗمرر)جمٜمقل 

 (.7/655فمْم٣مء زمـ فمروة )ضم٤م 

 (.5/617فمْم٣مء زمـ فمٚمرو زمـ ؽمٔمٝمد )ضم٤م 

 (.0472فمْم٣مء زمـ همّمؾ اظمٜمراين )خم٤م 

 (.612/ 5فمْم٣مء زمـ ىمٛمقد )ضم٤م 

 (.2/447فمْم٣مء زمـ َم٣ٌمرك فمـ أيب فمٌٝمدة)ٓ أفمرهمف وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم()ضم٣مسمؿ 

 (.5/074فمْم٣مء زمـ حمٚمد اهلجري)يمٝمس زمٚمٔمروف وم٣ميمف ازمـ فمدي()يم٣ًمن 

 (.2/442()ضم٣مسمؿ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿفمْم٣مء زمـ َمنوق ايمٖمزاري)جمٜمقل 

 (.2/442( )ضم٣مسمؿ 7/656د ايم٘مٔمٌل )ضم٤م فمْم٣مء زمـ َمًٔمق

 (.2/442( )ضم٣مسمؿ 7/653فمْم٣مء زمـ َمّم٣مء ايمِمٕمغم )ضم٤م 

 (.385فمْم٣مء زمـ َمقؽمك اجلرصم٣مين )صمر 

 (.2/442فمْم٣مء زمـ َمٝمنة أزمق أيقب فمـ فمٚمر)جمٜمقل ضم٣مل()ضم٣مسمؿ 

 (.2/448()ضم٣مسمؿ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿفمْم٣مء زمـ ٞمٗم٣مدة إؽمدي)جمٜمقل 

 (.5/612فمْم٣مء زمـ هندي )ضم٤م 

 (.2/448س ؽمٚمع أزم٣م هريرة )ضم٣مسمؿ فمْم٣مء زمـ حيٛم

 (.5/074فمْم٣مء زمـ يزيد فمـ ؽمٔمٝمد زمـ َمًٝم٤م )ٓ يِما إؽمٛم٣مده وم٣ميمف ايمٔمٗمٝمقم()يم٣ًمن 

 (.2/448فمْم٣مء فمـ ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وآيمف وؽمٙمؿ )ضم٣مسمؿ 

 (.2/448فمْم٣مء َمقلم ؽم٣مئ٤م فمـ فم٘مرَم٥م )ضم٣مسمؿ 

 (.2/431ايمٔمزيز فمـ ؽمٔمٝمد )ضم٣مسمؿ فمٌد فمْم٣مء َمقلم فمٚمر زمـ 

 (.2/449جمٜمقل ضم٣مل()ضم٣مسمؿ ) زمـ حمٚمدفمْم٣مء َمقلم وم٣مؽمؿ 
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 (.7/44فمْم٣مرد زمـ زمرز أزمق ايمٔممماء ايمدارَمل )ضم٣مسمؿ 

 (.31/455فمْم٣مرد زمـ ضم٣مصم٤م زمـ زرارة ايمتٝمٚمل)صح٣ميب()فم٣ًمىمر 

 (.7/44()ضم٣مسمؿ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿاهلل فمـ فمٛم٥ًٌم)جمٜمقل فمٌد فمْم٣مرد زمـ 

 (.7/44اهلل فمـ َمٔم٣موي٥م زمـ شم٣مزم٦م )ضم٣مسمؿ فمٌد فمْم٣مرد زمـ 

 (.7/44)ضم٣مسمؿ  فمْم٣مرد فمـ ازمـ فمٚمر

 (.7/44()ضم٣مسمؿ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿفمْم٣مف ايمُم٣مَمل فمـ هُم٣مم زمـ فمروة)جمٜمقل 

 (.7/44فمْم٣مف اظمٔمٙمؿ ايمدَمُمٗمل فمـ إوزافمل )ضم٣مسمؿ 

 (.5/076فمْم٣مف زمـ روَم٣مس ايمٗمغمواين )يم٣ًمن 

 (.2/483( )ضم٣مسمؿ 5/072فمْمٝم٥م أزمق اظمٔمذل ايمْمٖم٣موي فمـ ازمـ فمٚمر)ؤمٝمػ صمدًا وم٣ميمف ايم٣ًمصمل()يم٣ًمن 

 (.2/483ٚمع ضمًـ )ضم٣مسمؿ فمْمٝم٥م ايمراؽمٌل ؽم

 (.7/06( )سمخ 2/483()ضم٣مسمؿ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿفمْمٝم٥م ايمناج زمٌمي ايمًٙمٚمل)ؾمٝمخ 

 (.2/483فمْمٝم٥م ايمًٚم٣ًمر ؽمٚمع ضمًـ )ضم٣مسمؿ 

 (.2/480( )ضم٣مسمؿ 7/678فمْمٝم٥م زمـ أيب أَمٝم٥م )ضم٤م 

 (.5/520فمْمٝم٥م زمـ أيب مجٝمٙم٥م ايمُم٣مَمل )ضم٤م 

 (.2/401( )ضم٣مسمؿ 985فمْمٝم٥م زمـ أيب ضمًٛم٣مء )ك 

 (.2/480( )ضم٣مسمؿ ٤5/626م فمْمٝم٥م زمـ أؽمقد )ضم

 (.5/075فمْمٝم٥م زمـ زمن )يم٣ًمن 

فمْمٝم٥م زمـ زمٗمٝم٥م زمـ ويمٝمد احلٚميص)وم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن: خيْمئ ويٕمرب، ئمتػم ضمديثف إذا روى فمـ أزمٝمف نمغم إؾمٝم٣مء اظمديمًـ٥م، ووم٣مل أزمق 

 (06/560( )ؽمٝمـر8/567( )ضمـ٤م2/480()ضم٣مسمـؿ، وؤمٖمف احل٣مهمظضم٣مسمـؿ: ىمت٦ٌم فمٛمف وحمٙمف ايمِمدق، وىم٣مٞم٦م همٝمف نمٖمٙم٥م

 .(865)حتٖم٥م/

 (.2/480()ضم٣مسمؿ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿفمْمٝم٥م زمـ هبرام فمـ ؾمٝم٣ٌمن)ؾمٝمخ يمٝمس زمف زمٟمؽمف 

 (.2/480( )ضم٣مسمؿ 7/678فمْمٝم٥م زمـ صمٌغم ايمٔمٛمزي)جمٜمقل ضم٣مل()ضم٤م 

 (.982فمْمٝم٥م زمـ طم٣ميمد ايمُمٛمل )ك 



1247 
 

 (.935زمـ زضمر )يقٞمس فمٌٝمد اهللفمْمٝم٥م زمـ طمداش )ويٗم٣مل: طمراش( فمٛمف 

 (.5/620( )ضم٤م 2/486ضم٣مل()ضم٣مسمؿ  فمْمٝم٥م زمـ راهمع أزمق هزان ايمُم٣مَمل)جمٜمقل

 (.2/484فمْمٝم٥م زمـ ؽمٔمد ايمدفم٣مء ايمٌٌمي )ضم٣مسمؿ 

( )ؿم٣مف إَمِم٣مر وىمت٤م ؾمٝمئ٣ًم ىمثغمًا وىم٣من شمٗم٥م ىمثغم 317اهلل إٞمديمز أزمق حمٚمد احل٣مهمظ صقدم )تفمٌد فمْمٝم٥م زمـ ؽمٔمٝمد زمـ 

ع هم٘م٣من ىمثغم َمـ اظمٕم٣مرزم٥م ايمًامع ىمثغم ايم٘مت٤م صحٝما ايمًامع ومل ي٘مـ َمـ أهؾ ايمّمٌط يمٙمٗمراءات، وىم٣من يمف جتقيز ايمًام

 (.06/466( )طمط07/306)ؽمغم  (924وشمٗمف ايمداين ونمغمه( )صف/ ،يتح٣مَمقٞمف ٕصمؾ ذيمؽ

 (.0/391فمْمٝم٥م زمـ ؽمٔمٝمد فمـ أيب ومرص٣مهم٥م )دفم٣مء 

 (.5/075( )يم٣ًمن 2/484فمْمٝم٥م زمـ فم٣مرض فمـ ازمـ فم٣ٌمس)ٓ يدري َمـ هق وم٣ميمف ايمذهٌل()ضم٣مسمؿ 

 (.2/484( )ضم٣مسمؿ 7/677ضم٣مل()ضم٤م  ايمرمحـ أزمق حمٚمد ايمثٗمٖمل)جمٜمقلفمٌد فمْمٝم٥م زمـ 

 (.4/484( )ضم٣مسمؿ 5/626اهلل زمـ أٞمٝمس اجلٜمٛمل )ضم٤م فمٌد فمْمٝم٥م زمـ 

 (.5/075فمْمٝم٥م زمـ فمْمٝم٥م فمـ فمْم٣مء)جمٜمقل زم٣ميمٛمٗمؾ ودم ضمديثف اوْمراب ٓيت٣مزمع فمٙمٝمف وم٣ميمف ايمٔمٗمٝمقم()يم٣ًمن 

( 5/072أزمق ضم٣مسمؿ: جمٜمقل()يم٣ًمنفمْمٝم٥م زمـ جمري ايمّمٚمري)مل يِما ضمديثف وم٣ميمف ايمٌخ٣مري، ووم٣مل ايمٔمٗمٝمقم: ضمديثف َمٛم٘مر، ووم٣مل 

 (.7/32)ضم٣مسمؿ 

 (.7/679فمْمٝم٥م زمـ يقؽمػ ايمِمٖم٣مر)ضم٤م 

 (.2/483فمْمٝم٥م َمقلم أؽمٙمؿ فمـ َمٔم٣مذ)جمٜمقل احل٣مل()ضم٣مسمؿ 

 (.5/077)يم٣ًمن  زمـ طمٙمٝمٖم٥م فمٖم٣مص

 (.7/36ضم٣مسمؿ ) (7/413اهلل زمـ َمرداس اظمح٣مريب فمـ فمٚمرو زمـ َمٝمٚمقن )ضم٤م فمٌد فمٖم٣مق زمـ 

 (.7/41()ضم٣مسمؿ ٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿومفمٖم٣من إزدي ؽمٚمع ازمـ فمٚمر)جمٜمقل 

 (.7/41فمٖم٣من زمـ صمٌغم ايمْم٣مئل)جمٜمقل ضم٣مل()ضم٣مسمؿ 

 (.5/681فمٖم٣من زمـ ؽمٔمٝمد )ضم٤م 

 (.7/41()ضم٣مسمؿ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿفمٖم٣من زمـ ؽمٔمٝمد فمـ ازمـ ززمغم)جمٜمقل 

 (.06/029فمٖم٣من زمـ ؽمٙمؿ، صقازمف: ازمـ َمًٙمؿ ايمِمٖم٣مر، وهق دم ايمتٗمري٤م )طمط 

 (.06/678()جمٜمقل ضم٣مل()طمط 463)ت فمٖم٣من زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ أيقب أزمق ضمًـ ايمت٣مصمر 
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 (.378فمٖم٣من زمـ ؽمٝم٣مر أزمق ؽمٔمٝمد ايم٣ٌمهقم اجلرصم٣مين )جمٜمقل ضم٣مل( )صمر 

 (.677/ 06()جمٜمقل ضم٣مل()طمط 662فمٖم٣من زمـ خمٙمد أزمق فمثامن ايمٌٙمخل )ت 

 (.862فمٖمغم زمـ زرفم٥م زمـ ؽمٝمػ زمـ ذي يزن )جمٜمقل وم٣ميمف احل٣مهمظ( )حتٖم٥م/

 (.932( )يقٞمس080دهٛمل )تفمٖمٝمػ زمـ فمٌٝمد زمـ فمٖمٝمػ ايمٕم٣مهمٗمل أزمق فمٌٝمد ايم

 (.97فمٖمٝمػ زمـ حمٚمد زمـ ؾمٜمٝمد اخلْمٝم٤م أزمق ضمًكم ايمٌقؾمٛمجل ؾمٝمخ يمٙمٌٝمٜمٗمل ) إحت٣مف/

 (.7/412)ضم٤م  -سمٗمدم دم فمٖم٣مص –فمٗم٣مص زمـ طمٙمٝمٖم٥م 

 (.7/31فمٗم٣مل ايمٌجقم فمـ ازمـ فم٣ٌمس )ضم٣مسمؿ 

 (.31/381( )فم٣ًمىمر 5/683فمٗم٣مل زمـ ؾمٌف اظمج٣مؾمٔمل )ضم٤م 

 (.31/386فمٗم٣مل زمـ ه٣مؾمؿ ايمٗمٝمٛمل )فم٣ًمىمر 

 (.2/409فمٗم٥ٌم إؽمدي فمـ أيب فمالء )ضم٣مسمؿ 

 (.2/409فمٗم٥ٌم احليَمل ؽمٚمع ضمًـ زمـ فمقم )ضم٣مسمؿ 

 (.5/081ززمغم )ٓ أدري َمـ هق وم٣ميمف ازمـ ضم٣ٌمن ( )يم٣ًمن ايماهلل زمـ فمٌد فمٗم٥ٌم ايمرهم٣مفمل فمـ 

 (.2/008فمٗم٥ٌم ايمّمٌٔمل ؽمٚمع ازمـ فمٚمر )ضم٣مسمؿ 

 (2/419( )ضم٣مسمؿ 5/077()يم٣ًمن وضمًـ ؽمٛمده احل٣مهمظ ،ونمغمه وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ٣مء فمـ أيب هريرة)ؾمٝمخ ًٛماحلفمٗم٥ٌم زمـ أيب 

 .(867)حتٖم٥م/

 (.2/405فمٗم٥ٌم زمـ أيب ايمٔمٝمزار ىمقدم )مل ي٘مـ زمف زمٟمس وم٣ميمف ايمٗمْم٣من وأزمق زرفم٥م ( )ضم٣مسمؿ 

 (.2/419فمٗم٥ٌم زمـ أيب صمنة فمـ ضمًـ )وشمٗمف ازمـ َمٔمكم()ضم٣مسمؿ 

 (.619فمٗم٥ٌم زمـ أيب ص٣ميما )وشمٗمف ازمـ َمٔمكم، ووم٣مل أزمق داود: يمٝمس زمف زمٟمس ( )آصمري 

فمٗم٥ٌم زمـ أيب صٜم٣ٌمء أزمق طمريؿ ايمٌٌمي )ؾمٝمخ ص٣ميما احلدي٧م وم٣ميمف أمحد، ووم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: حمٙمف ايمِمدق ووم٣مل ازمـ َمٔمكم : شمٗم٥م 

 (.3/0294()ضم٣ٌمن2/406( )ضم٣مسمؿ 06/623( )طمط 027ووشمٗمف ازمـ ؾم٣مهكم وأزمقداود()ت

 (.2/405اهلل زمـ صم٣مزمر )ضم٣مسمؿ فمٌد فمٗم٥ٌم زمـ أيب فم٣مئُم٥م فمـ 

 (.2/405 هريرة )ضم٣مسمؿ فمٗم٥ٌم زمـ أيب فمت٣مب فمـ أيب

 (.7/632( )ضم٤م 2/408فمٗم٥ٌم زمـ أيب يزيد ايمٗمرر اظمديٛمل )جمٜمقل ضم٣مل ( )ضم٣مسمؿ 
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 (.2/418( )ضم٣مسمؿ 7/637فمٗم٥ٌم زمـ إؽمح٣مق ايمًٙمقرم ىمقدم)جمٜمقل ضم٣مل()ضم٤م 

 (.2/418( )ضم٣مسمؿ 0038فمٗم٥ٌم زمـ أؽمٝمد فمـ ٞمٔمامن زمـ زمُمغم)وشمٗمف ايمٔمجقم()فم٨م 

 (.31/384فمٗم٥ٌم زمـ زمجرة زمـ صم٣مري٥م اظمٌمي )فم٣ًمىمر 

 (.2/419()ضم٣مسمؿ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿفمٗم٥ٌم زمـ زمُمغم إؽمدي)جمٜمقل 

 (.2/419( )ضم٣مسمؿ 0051اهلل زمـ َمًٔمقد)وشمٗمف ايمٔمجقم()فم٨م فمٌد فمٗم٥ٌم زمـ صم٣ٌمر فمـ 

 (.5/077اهلجري)جمٜمقل وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل()يم٣ًمن  -وومٝمؾ ضم٣ًمن-فمٗم٥ٌم زمـ ضم٣ٌمل، 

 (.2/401فمٗم٥ٌم زمـ طم٣ميمد ايمٌٌمي )ضم٣مسمؿ 

 (.31/383)فم٣ًمىمر فمٗم٥ٌم زمـ رؤزمف زمـ فمج٣مج 

 (.2/401( )ضم٣مسمؿ 5/667فمٗم٥ٌم زمـ رزمٝمٔم٥م )ضم٤م 

 (.2/401( )ضم٣مسمؿ 5/667)ضم٤م  -أو ايمُمٝم٣ٌمين –فمٗم٥ٌم زمـ زرفم٥م ايمُم٣مَمل 

 (.2/400فمٗم٥ٌم زمـ زي٣مد فمـ ومت٣مدة )وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: ي٘مت٤م ضمديثف ( )ضم٣مسمؿ 

 (.2/406فمٗم٥ٌم زمـ هي٨م ايمراؽمٌل )شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم ( )ضم٣مسمؿ 

 (.06/625)طمط فمٗم٥ٌم زمـ ؽمٛم٣من ايم٘م٣مسم٤م 

 (2/400( )ضم٣مسمؿ  وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿفمٗم٥ٌم زمـ ؽمٛم٣من زمـ فمٗم٥ٌم زمـ ؽمٛم٣من اهلدادي )صدوق 

 (.2/400فمٗم٥ٌم زمـ ؽمٛم٣من فمـ أيب طم٣ميمد )ضم٣مسمؿ 

 (.5/078فمٗم٥ٌم زمـ ؾمداد زمـ أَمٝم٥م )يم٣ًمن 

 (.5/079فمٗم٥ٌم زمـ ذضمٌٝمؾ ايم٘مٛمدي )يم٣ًمن 

 (.5/667( )ضم٤م 2/404فمٗم٥ٌم زمـ ـمٌٝم٣من )ضم٣مسمؿ 

 (.938ذهؾ ايمرفمٝمٛمل )يقٞمس فمٗم٥ٌم زمـ فم٣مَمر زمـ ؽمٔمد زمـ

 (.31/514إفمعم ايم٘مالفمل )فم٣ًمىمر فمٌد فمٗم٥ٌم زمـ 

 (.5/403( )ضم٣مسمؿ 5/667ايمرمحـ زمـ صم٣مزمر )ضم٤م فمٌد فمٗم٥ٌم زمـ 

 (.5/079اهلل ايمٔمٛمػمي )جمٜمقل وم٣ميمف ايمٔمٗمٝمقم ( )يم٣ًمن فمٌد فمٗم٥ٌم زمـ 

 (.5/079ايمقاضمد )يم٣ًمن فمٌد فمٗم٥ٌم زمـ 
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 (.4/481فمٗم٥ٌم زمـ فمثامن زمـ طمٙمدة )ضم٤م 

 (.2/405فمْمٝم٥م ايمرهم٣مفمل )ضم٣مسمؿ فمٗم٥ٌم زمـ 

 (.5/079فمٗم٥ٌم زمـ فمقم فمـ هُم٣مم )وم٣مل ايمٔمٗمٝمقم: ٓ يت٣مزمع فمعم ضمديثف ورزمام ضمدث زم٣مظمٛم٣مىمغم فمـ ايمثٗم٣مت ( )يم٣ًمن

 ( .8/399( )ضم٤م 2/405جمٜمقل ضم٣مل ()ضم٣مسمؿ )فمٗم٥ٌم زمـ فمامر أزمق ايمييس ايمٔمٌز، فمـ َمًٔمقد فمـ ضمراش

 (.2/402فمٗم٥ٌم زمـ َمٌمم ؽمٚمع َمٔمٗمؾ )ضم٣مسمؿ 

 (.2/007( )ضم٣مسمؿ 5/079( )يم٣ًمن  وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿٚمد إؽمدي) ٓ أفمرهمف فمٗم٥ٌم زمـ حم

 (.5/079فمٗم٥ٌم زمـ حمٚمد زمـ صٜمٝم٤م ايمٌٙمخل ايمزاهد )ؤمٖمف ايمٌٝمٜمٗمل ( )يم٣ًمن 

 (.5/079( )يم٣ًمن وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿفمٗم٥ٌم زمـ حمٚمد زمـ فمٗم٥ٌم فمـ ٞم٣مهمع) نمغم َمُمٜمقر 

 (.2/402( )ضم٣مسمؿ 8/399فمٗم٥ٌم زمـ َمنوق فمـ َمٝمنة )ضم٤م 

 (.5/079( )يم٣ًمن 2/402فمٛمف زم٘مر زمـ ؽمقادة )ضم٣مسمؿ ٔمٌد فمٗم٥ٌم زمـ َم

 (.2/402فمٗم٥ٌم زمـ َمٕمغمة أزمق فمالء ايمُمٝم٣ٌمين )جمٜمقل ضم٣مل ( )ضم٣مسمؿ 

 (.8/511فمٗم٥ٌم زمـ َمقؽمك )ضم٤م 

 (.2/402فمٗم٥ٌم زمـ َمٝمنة أزمق إؽمامفمٝمؾ ؽمٚمع أزم٣م أَم٣مَم٥م )ضم٣مسمؿ 

 (.31/565فم٣ًمىمر ( )2/407( )ضم٣مسمؿ5/667) جمٜمقل ضم٣مل ( )ضم٤م -أو ايمٖمٜمري –فمٗم٥ٌم زمـ ٞم٣مهمع اظمٌمي 

 (.2/407فمٗم٥ٌم زمـ ٞم٣مهمع ؽمٚمع ازمـ فمٚمر )ضم٣مسمؿ 

 (.2/407فمٗم٥ٌم زمـ ٞم٣مهمع فمـ رزمٝمٔم٥م )ضم٣مسمؿ 

 (.953فمٗم٥ٌم زمـ ٞمٔمٝمؿ زمـ ص٣مئد زمـ زم٘مر ايمرفمٝمٛمل )يقٞمس

 (.2/408( )ضم٣مسمؿ 7/635فمٗم٥ٌم زمـ واصؾ فمـ فم٣مئُم٥م )ضم٤م 

 (.31/542( )فم٣ًمىمر 2/408( )ضم٣مسمؿ 5/081فمٗم٥ٌم زمـ يريؿ ايمدَمُمٗمل )جمٜمقل ضم٣مل ( )يم٣ًمن 

 (.2/408فمٗم٥ٌم زمـ يزيد اخلراؽم٣مين )ضم٣مسمؿ 

 (.955( )يقٞمس673فمٗم٥ٌم زمـ يزيد زمـ ؽمٔمٝمد ايمِمددم أزمق زرفم٥م َمٌمي )ت

 (.5/081فمٗم٥ٌم زمـ يقٞمس إؽمدي )يم٣ًمن 

 (.2/408ايمرمحـ زمـ فمٗم٥ٌم )ضم٣مسمؿ فمٌد فمٗم٥ٌم فمٛمف 
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 (.5/081فمٗم٥ٌم َمقلم ازمـ ٞم٣مهمع احليَمل )يم٣ًمن 

 (.7/31فمٗمٖم٣من زمـ ؾمٔمثؿ)صح٣ميب()ضم٣مسمؿ 

 (.31/549زمـ هٌغمة إؽمدي )فم٣ًمىمر  فمٗمٝم٥ٌم

 (.5/081فمٗمٝمِم٣م أزمق ؽمٔمٝمد ايمتٝمٚمل فمـ فمقم )سمرىمف ايمدارومْمٛمل، ووم٣مل اجلقزصم٣مين: نمغم شمٗم٥م ()يم٣ًمن 

 (. 362إفمعم زمـ فمٝمًك ايمِمقاف )مل ي٘مـ َمـ أصح٣مب احلدي٧م وم٣ميمف احليَمل( )فمٙمامء فمٌد فمٗمٝمؼ زمـ حمٚمد زمـ محدان زمـ 

 (.2/609ضم٣مسمؿ ) –سمٗمدم  –ٔمدي، هق ازمـ حيٝمك اجلفمٗمٝمؾ 

 (.4/604( )أصٌٜم٣من 0669ذىمر ) –ازمـ أم ه٣مؾمؿ  –فمٗمٝمؾ زمـ إزمراهٝمؿ 

 (.952فمٗمٝمؾ زمـ إزمراهٝمؿ زمـ فمٗمٝمؾ زمـ طم٣ميمد فمـ أزمٝمف )يقٞمس

 (.30/4زمـ حمٚمد ايمٖمراء ايمقراق )فم٣ًمىمر زمـ أمحد فمٗمٝمؾ 

 (.7/695( )ضم٤م 2/609فمٗمٝمؾ زمـ زم٣مومؾ احلجري )ضم٣مسمؿ 

 (.0459 فمٗمٝمؾ زمـ ضمًكم زمـ حمٚمد ايمٖمرنم٣مين فمٙمقي )خم٤م

 (.2/608فمٗمٝمؾ زمـ ضمٛمٓمٙم٥م اظمح٣مريب )ضم٣مسمؿ 

 (.2/608( )ضم٣مسمؿ 5/674فمٗمٝمؾ زمـ ديٛم٣مر )ضم٤م 

 (.608/ 5فمٗمٝمؾ زمـ ؽمٚمرة زمٌمي )ضم٣مسمؿ 

 (.06/410فمٗمٝمؾ زمـ صٙم٦م زمـ فمٗمٝمؾ أزمق وم٣مؽمؿ ايمٌٕمدادي )طمط 

 (.30/65فمٗمٝمؾ زمـ فم٣ٌمس زمـ ضمًـ أزمق ايمػمىم٣مت )فم٣ًمىمر 

 (.2/609( )ضم٣مسمؿ 5/674ل ضم٣مل ( )ضم٤م ايمرمحـ اظمقصقم اخلقٓين )جمٜمقفمٌد فمٗمٝمؾ زمـ 

 (.30/62( )روى فمٛمف مج٣مفم٥م ( )فم٣ًمىمر 303أزمق ؿم٣ميم٤م ايمِمٖم٣مر )ت زمـ أمحد فمٗمٝمؾ زمـ فمٌٝمد اهلل 

 (.30/68فمٙمٖم٥م زمـ ضم٣مرث اظمري )فم٣ًمىمر زمـ فمٗمٝمؾ 

 (.06/411فمٗمٝمؾ زمـ همّمؾ أزمق وم٣مؽمؿ ايمتٚمٝمٚمل )طمط 

 (.06/410فمٗمٝمؾ زمـ حمٚمد أزمق ضمًـ إضمٛمػ اظمٛمجؿ ايمٔم٘مػمي )طمط 

 (.30/43فمٗمٝمؾ زمـ حمٚمد زمـ فمقم ايمٌٔمٙمٌ٘مل أزمق همّمؾ ايمٖم٣مرد )فم٣ًمىمر 

 (.390فمٗمٝمؾ زمـ حمٚمد زمـ فمٚمر احلٖميص أزمق وم٣مؽمؿ )صمر 
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 (.2/609( )ضم٣مسمؿ 7/693فمٗمٝمؾ زمـ َمدرك ايمًٙمٚمل )ضم٤م 

 (.5/081ٔمدي )َمٛم٘مر احلدي٧م وم٣ميمف ايمٌخ٣مري وازمـ ضم٣ٌمن ( )يم٣ًمن اجلفمٗمٝمؾ زمـ حيٝمك 

 (.5/080() يم٣ًمن 0648( )ذىمر / 8/565ٜمراين )ضم٤م فمٗمٝمؾ زمـ حيٝمك زمـ أؽمقد أزمق ص٣ميما ايمْم

 (.608/ 2فمٗمٝمؾ َمقلم ازمـ فم٣ٌمس فمـ أيب َمقؽمك )ضم٣مسمؿ 

 (.5/080فم٘م٣مؾم٥م زمـ أؾمٔم٧م ايمٌٌمي )جمٜمقل /ىمذا دم ايمٙم٣ًمن ()يم٣ًمن 

 (.7/414فم٘م٣مؾم٥م زمـ صمراح زمـ َمٛمذر )ضم٤م 

 (.4/460فم٘م٣مؾم٥م زمـ حمِمـ )صح٣ميب ()ضم٤م 

 (.7/414فم٘م٣مؾم٥م زمـ َمٔمِم٤م زمـ ززمغم ايمٗمرر )ضم٤م 

 (.688/ 5فم٘م٣مظ ايمتٝمٚمل )ضم٤م 

 (.30/062فم٘مرَم٥م ايمدَمُمٗمل )فم٣ًمىمر 

( 5/080( )يم٣ًمن  ، ووم٣مل احل٣مهمظ: ؤمٝمػاهلل اظمقصقم )وم٣مل ازمـ َمٔمكم: يمٝمس زمًمءفمٌد أزمق  إزدي فم٘مرَم٥م زمـ إزمراهٝمؿ

 .(868)حتٖم٥م/ (7/00)ضم٣مسمؿ 

 (.5/086فم٘مرَم٥م زمـ أؽمد احليَمل )يم٣ًمن 

 (.7/694فم٘مرَم٥م زمـ إي٣مس ايم٘مٛمدي )ضم٤م 

 (.5/646زمـ ضمِمـ )ضم٤م  فم٘مرَم٥م

 (.7/01فم٘مرَم٥م زمـ ضمٛمٌص ؽمٚمع فمٙمٝم٣مً )ضم٣مسمؿ 

 (.5/086فم٘مرَم٥م زمـ ذوئ٤م )يم٣ًمن 

 (.30/51فم٘مرَم٥م زمـ رزمٔمل زمـ فمٚمغم ايمٖمٝم٣مض )فم٣ًمىمر 

 (.5/086ايمػم ()يم٣ًمن فمٌد فم٘مرَم٥م زمـ روح )جمٜمقل وم٣ميمف ازمـ 

 (.988فم٘مرَم٥م زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ ىمثغم زمـ فم٣مَمر أزمق وم٣مؽمؿ اظم٣ميم٘مل )ك 

 (.957ٙمخٚمل ايمقص٣مدم )يقٞمسفم٘مرَم٥م زمـ و٣ٌمب ايم

 (.06/624( )طمط 7/00فم٘مرَم٥م زمـ ؿم٣مرق ايمنصمز )ضم٣مسمؿ 

 (.343فم٘مرَم٥م زمـ فمالن زمـ ضمًكم ايمٛم٣ًمئل اظمٗمرئ: )فمٙمامء 
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 (.7/01( )ضم٣مسمؿ 5/646فم٘مرَم٥م زمـ حمٚمد ايمدؤرم )ضم٤م 

 (.2/01( )ضم٣مسمؿ 5/086( )يم٣ًمن  وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿفم٘مرَم٥م زمـ َمِمٔم٤م ايمداري) جمٜمقل 

 (.5/084ين )يم٣ًمن فم٘مرَم٥م زمـ يزيد ايمٌٛم٣م

 (.7/9( )ضم٣مسمؿ 5/640فم٘مرَم٥م زمـ ئمعم زمـ أَمٝم٥م ايمثٗمٖمل ضمج٣مزي )جمٜمقل احل٣مل( )ضم٤م 

 (.2/426فمالء ايمثٗمٖمل فمـ أيب هريرة )ضم٣مسمؿ  

 (.5/087احلٚمٝمد )يم٣ًمن فمٌد فمالء ايمٔم٣ممل، هق: حمٚمد زمـ  

 (.608/ 37فمالء زمـ أيب ززمغم ايم٘ماليب )فم٣ًمىمر  

 (.5/637فمالء زمـ أيب فم٣مئُم٥م اجلزري )ضم٤م  

 (.0028( )فم٨م5/085( )يم٣ًمن 7/625فمالء زمـ أيب فم٣ٌمس ايمُم٣مفمر اظم٘مل )وشمٗمف ايمٔمجقم ( )ضم٤م  

ايمٖم٣مرد أزمق طمْم٣مب ايمٗمرؿمٌل )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمـ أهؾ ايمٔمٙمؿ وإدب زمـ أمحد ايمقه٣مب فمٌد فمالء زمـ أيب َمٕمغمة زمـ  

( 353ٙمؿ، ىمت٤م زم٣مٕٞمديمس همٟمىمثر ورضمؾ إلم اظمممق هم٣مضمتٖمؾ دم اجلٚمع وايمرواي٥م..( )توايمذىم٣مء واهلٚم٥م فم٣ميمٝم٥م دم ؿمٙم٤م ايمٔم

 (.959)صف/

 (.5/084فمالء زمـ أطمي ايمٔمجقم )يم٣ًمن  

 (.5/084فمالء زمـ إؽمامفمٝمؾ ايمٔمْم٣مر )جمٜمقل وم٣ميمف ازمـ ومٝمؿ ( )يمًٛم٣م  

 (.06/634فمالء زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ إؽمح٣مق ايمُم٣مر أزمق ضمًـ )طمط  

فمالء زمـ زمرد زمـ ؽمٛم٣من ايمدَمُمٗمل )وم٣مل حمٚمقد زمـ نمٝمالن: رضب أمحد زمـ ضمٛمٌؾ وازمـ َمٔمكم وأزمق طمٝمثٚم٥م فمٙمٝمف وأؽمٗمْمقه،  

 (.2/454( )ضم٣مسمؿ 5/084وؤمٖمف إزدي( )يم٣ًمن 

فمالء زمـ زمُمغم ايمٔمًٌم )ؤمٖمف إزدي، ووم٣مل ازمـ فمدي: ٓ ئمرف، ووم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن: روى فمـ صمٔمدزم٥م زمـ حيٝمك اظمٛم٣مىمغم ووم٣مل  

 (.5/084دي: يمف مخ٥ًم أضم٣مدي٧م ٓ يت٣مزمع فمٙمٝمٜم٣م( )يم٣ًمن ازمـ فم

 (.5/084فمالء زمـ زمُمغم زمـ َمٔم٣موي٥م زمـ شمقر ايمٌ٘م٣ميت )جمٜمقل( يٟميت دم فمٚمران زمـ فمالء )يم٣ًمن  

 (.2/454( )ضم٣مسمؿ 5/083()يم٣ًمن  وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿفمالء زمـ شمٔمٙم٥ٌم فمـ أيب اظمٙمٝما) جمٜمقل  

 (.921أزمق وه٤م فمٛمف ازمـ طمزرج )صف/فمالء زمـ ضم٣مرث زمـ ىمثغم زمـ فم٣ٌمد احليَمل ايمدَمُمٗمل  

 (.5/083فمالء زمـ ضمج٣مج فمـ شم٣مزم٦م )وؤمٖمف إزدي ()يم٣ًمن  
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 (.2/453( )ضم٣مسمؿ 8/514( )ضم٤م  وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿفمالء زمـ ضمِمكم أزمق ضمِمكم) ص٣ميما احلدي٧م  

 (.5/083فمالء زمـ ضم٘مؿ ايمٌٌمي )يم٣ًمن  

 (.2/453اهلل زمـ طم٣ٌمب )ضم٣مسمؿ فمٌد فمالء زمـ طم٣ٌمب، هق: ازمـ  

 (.2/455رئ٣مب فمـ ضمًـ )ضم٣مسمؿ فمالء زمـ  

 (.2/455( )ضم٣مسمؿ8/516فمالء زمـ راؾمد ايمقاؽمْمل )ضم٤م  

 (.2/452فمالء زمـ ؽمٌع فمٛمف ؽم٣مئ٤م )ضم٣مسمؿ  

 (.2/452فمالء زمـ ؽمٔمد زمـ َمًٔمقد )ضم٣مسمؿ  

 (.2/452( )ضم٣مسمؿ 5/632فمالء زمـ ؽمٖمٝم٣من احليَمل )جمٜمقل ضم٣مل ( )ضم٤م  

( ،ووم٣مل احل٣مهمظ: ؤمٝمػازمـ فمدي: ووم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: يمٝمس زم٣ميمٗمقي فمالء زمـ ؽمٙمٝمامن ايمرومل أزمق ؽمٙمٝمامن )َمٛم٘مر احلدي٧م، وم٣ميمف 

 .(968)حتٖم٥م/ (2/452( )ضم٣مسمؿ 5/083)يم٣ًمن

 (.2/452( )ضم٣مسمؿ 5/638فمالء زمـ ؽمٜمٝمؾ ؽمٚمع ازمـ فمٚمر )ضم٤م  

 (.2/452فمالء زمـ صٖمقان فمٛمف فمٌٝمد زمـ زضمر )ضم٣مسمؿ  

 (.37/609فمالء زمـ فم٣مصؿ أزمق ايمًٚمراء ايمٕم٣ًمين) جمٜمقل ضم٣مل ()فم٣ًمىمر  

 (.4/689اهلل زمـ فمامد احليَمل )ضم٤م فمٌد فمالء زمـ  

 (.37/666إٞمديمز اظمري )جمٜمقل ضم٣مل ( )فم٣ًمىمر زمـ أمحد ايمقه٣مب فمٌد فمالء زمـ  

 (.37/664فمالء زمـ فمجالن )فم٣ًمىمر  

 (.2/459( )ضم٣مسمؿ  وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿفمالء زمـ فمٗم٥ٌم فمـ ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وآيمف وؽمٙمؿ )ٓ أفمرهمف  

 (.7/628 )ضم٤م فمالء زمـ فمامر زمـ ضمِمكم 

 .(8/506( )همتا 2/459)ضم٣مسمؿ  (5/639فمالء زمـ فمامر زمـ ي٣مه )ضم٤م  

 (.5/638فمالء زمـ فمٚمر )ضم٤م  

 (.862ايمرمحـ )جمٜمقل ضم٣مل ( )ومط فمٌد فمالء زمـ فمٚمران أزمق  

ق ضم٣مسمؿ: فمالء زمـ فمٚمرو احلٛمٖمل أزمق حمٚمد ايم٘مقدم )ٓ جيقز آضمتج٣مج زمف زمح٣مل وم٣ميمف ازمـ ضم٣ٌمن، ووم٣مل ايمذهٌل: َمؼموك، ووم٣مل أزم 

 .(969)حتٖم٥م/ (2/459( )ضم٣مسمؿ 5/085( )يم٣ًمن  ، ووم٣مل احل٣مهمظ: ؤمٝمػَم٣م رأيٛم٣م إٓ طمغمًا، ووم٣مل ص٣ميما صمزرة ٓ زمٟمس زمف
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 (.343فمالء زمـ فمٝمًك ايمٔم٘مل )يمف رضمٙم٥م وؿمٙم٤م وىم٣من ذا همّمؾ( )نمرزم٣مء/ 

 (.2/459فمالء زمـ وم٣مؽمؿ فمـ ازمـ أيب ضمًكم )ضم٣مسمؿ  

 (.2/421فمالء زمـ ومٝمس ايم٣ٌمهقم )ضم٣مسمؿ  

 (.2/420( )ضم٣مسمؿ 8/514فمالء زمـ َم٣ٌمرك أزمق حمٚمد ايمرؤاد )ضم٤م  

 (.37/640فمالء زمـ حمٚمد ايم٘مٙمٌل )فم٣ًمىمر  

 (.2/420( )ضم٣مسمؿ 5/082فمالء زمـ حمٚمد زمـ ؽمٝم٣مر ايمٌٌمي أزمق ؽمٖمٝم٣من )ؤمٝمػ وم٣ميمف ايمٛم٣ًمئل( )يم٣ًمن  

)وم٣مل ايمٖم٣مرد: ايمزاهد شمٗم٥م هم٣موؾ ىمٌغم فمالء زمـ حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ ئمٗمقب أزمق ضمًـ اإلؽمٖمرايٝمٛمل اظمٜمرصم٣مين ايمٛم٣مؿمٖمل اظمزىمل  

 (.98( )إحت٣مف/8/409( )سم٣مريخ اإلؽمالم 0424ىمثغم ايمًامع( )خم٤م 

 (.37/646فمالء زمـ َمٕمغمة ايمٌٛمدار )فم٣ًمىمر  

 (.2/620( )ضم٣مسمؿ 5/082فمالء زمـ َمٛمٜم٣مل ايمٕمٛمقي ) وشمٗمف أزمق زرفم٥م ( )يم٣ًمن  

 (.2/420فمالء زمـ َمٜمٙم٤م ايمُمٝم٣ٌمين )ضم٣مسمؿ  

 (.06/631( )طمط ٥668م ايم٣ٌمهقم أزمق صمٜمؿ) صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ( )ت فمالء زمـ َمقؽمك زمـ فمْمٝم 

 (.5/082فمالء زمـ َمٝمٚمقن فمٛمف ضمج٣مج زمـ أؽمقد )ٓ ئمرف وم٣ميمف ايمٔمٗمٝمقم ( )يم٣ًمن  

 (.2/426( )ضم٣مسمؿ 5/087فمالء زمـ ه٣مرون ايمقاؽمْمل ) وشمٗمف أزمق زرفم٥م ( )يم٣ًمن  

 (.37/644ايمٔمزيز )فم٣ًمىمر فمٌد فمالء زمـ ويمٝمد ؽمٚمع فمٚمر زمـ  

 (.2/426ـ يزيد ايمثامرم )ضم٣مسمؿ فمالء زم 

 (.0138فمالء زمـ يزيد زمـ أٞمٝمس ايمٖمٜمدي )رأى ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( )يقٞمس  

 (.7/694اهلل زمـ زيد زمـ َمرزمع ايم٘مٌل )ضم٤م فمٌد فمالوم٥م زمـ 

 (.5/087فمالن ايم٘مٙمٝمٌل ايمرازي، هق: فمقم زمـ حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ )يم٣ًمن 

 (.5/087)يم٣ًمن  (ٓ رء)فمالن ايمقراق

 (.06/408فمالن زمـ ضمًـ زمـ فمٚمقيف ايمقاؽمْمل )طمط 

 (.37/610فمالن زمـ ضمًكم أزمق ضمًـ احلداد )فم٣ًمىمر 

 (.5/087فمالن زمـ زيد ايمِمقدم )اهتٚمف ايمذهٌل ( )يم٣ًمن 
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 ايمِمٚمد.فمٌد ايمِمٚمد ايمْمٝم٣ميمز َم٣منمٚمف: يٟميت دم فمقم زمـ فمٌد فمالن زمـ 

 .(5/087يم٣ًمن ) –يٛمٓمر همٝمف  –ه٣مؾمؿ زمـ زيد  زمـ فمالن

 (.7/68( )ضم٣مسمؿ  وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿفمٙم٣ٌمء ايمًٙمٚمل )يمف صح٥ٌم 

 (.30/062( )فم٣ًمىمر 2/68فمٙم٣ٌمء زمـ َمرة ايمّمٌل )صح٣ميب وم٣ميمف ازمـ فم٣ًمىمر ( )ضم٣مسمؿ 

 (.2/68فمٙم٣ٌمء فمـ فمقم )ضم٣مسمؿ 

 (.959فمٙمثؿ زمـ أَمٝم٥م زمـ فمٚمرو ايمتجٝمٌل )يقٞمس

 (.921فمٙمثؿ زمـ ؽمٙمٚم٥م ايمتجٝمٌل )يقٞمس

 (.920ايمُمجرة وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( )يقٞمس فمٙم٥ًم زمـ فمدي ايمٌٙمقي )صح٣ميب َمـ أصح٣مب

 (.007فمٙمٗمٚم٥م زمـ أطمي اظم٣مزين )آصمري 

 (.30/041فمٙمٗمٚم٥م زمـ أرث ايمٔمٌز )فم٣ًمىمر 

 (.926فمٙمٗمٚم٥م زمـ أؽمٚمٝمٖمع زمـ وفمٙم٥م ايم٣ًٌمئل )يقٞمس

 (.30/040فمٙمٗمٚم٥م زمـ صمرير ايمًٙمٚمل )فم٣ًمىمر 

 (.924)يقٞمساهلل زمـ ومٝمس إزدي احلجري )صح٣ميب وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( فمٌد فمٙمٗمٚم٥م زمـ صمٛم٣مدة زمـ 

 (.2/313فمٙمٗمٚم٥م زمـ ضمقيرث ايمٕمٖم٣مري )ضم٣مسمؿ 

 (.923( )يقٞمس2/313( )ضم٣مسمؿ 30/043فمٙمٗمٚم٥م زمـ رَمث٥م ايمٌٙمقي َمٌمي )زم٣ميع حت٦م ايمُمجرة وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( )فم٣ًمىمر 

 (.5/601اهلل ايمثٗمٖمل )ضم٤م فمٌد فمٙمٗمٚم٥م زمـ ؽمٖمٝم٣من زمـ 

 (.925فمٙمٗمٚم٥م زمـ ؽمٚمك اخلقٓين )صح٣ميب وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( )يقٞمس

 (.06/411ػم َمـ أصح٣مب فمٚمر )طمط فمٙمٗمٚم٥م زمـ ؾم

 (.2/312( )ضم٣مسمؿ 5/606فمٙمٗمٚم٥م زمـ ؾمٜم٣مب ايمٗمُمغمي )جمٜمقل ضم٣مل ( )ضم٤م 

 (.922فمٙمٗمٚم٥م زمـ فم٣مصؿ اظمٔم٣مهمري أزمق ؾمٔمغم ايمٗمرادم )يقٞمس

 (.30/030فمٙمٗمٚم٥م زمـ فمالشم٥م زمـ فمقف ايم٘ماليب )صح٣ميب وم٣ميمف ازمـ فم٣ًمىمر ( )فم٣ًمىمر 

 (.2/315فمٙمٗمٚم٥م زمـ نمرق ؽمٚمع أزم٣م هريرة )ضم٣مسمؿ 

 (.2/313زمـ همٕمقاء اخلزافمل )ضم٣مسمؿ  فمٙمٗمٚم٥م
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 (.30/090فمٙمٗمٚم٥م زمـ جمزر زمـ أفمقر اظمدجلل )يمف صح٥ٌم وم٣ميمف ازمـ فم٣ًمىمر ( )فم٣ًمىمر 

 (.30/097( )فم٣ًمىمر5/088فمٙمٗمٚم٥م زمـ هالل ايم٘مٙمٌل )وم٣مل ايمذهٌل: ٓ ئمرف وأسمك زمخػم َمٛم٘مر همال حيت٨م زمف ( )يم٣ًمن 

 (.5/088فمٙمٗمٚم٥م زمـ هالل زمـ سمٝمؿ اهلل )يم٣ًمن 

 (.927( )ىمت٤م ايم٘مثغم شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( )يقٞمس445زمـ فمٙمٗمٚم٥م اظمٌمي أزمق ؽمٙمٝمؿ اجلقهري )ت فمٙمٗمٚم٥م زمـ حيٝمك

 (.2/312( )ضم٣مسمؿ 5/088فمٙمٗمٚم٥م زمـ يزيد زمـ ؽمقيد )ٓ ئمرف وم٣ميمف ايمذهٌل ( )يم٣ًمن 

يقٞمس(  فمٙمٗمٚم٥م زمـ يزيد زمـ فمٚمرو زمـ ؽمٙمٚم٥م اظمرادي ايمٕمْمٝمٖمل )وهمد فمعم رؽمقل اهلل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ وم٣ميمف ازمـ

 (.928)يقٞمس

 (2/317فمٙمٗمٚم٥م فمـ فم٣مصؿ )ضم٣مسمؿ 

 (.2/315فمٙمٗمٚم٥م وايمد ٞم٣مهمع ؽمٚمع ىمٔم٤م زمـ َم٣ميمؽ )ضم٣مسمؿ 

 (.492( )نمرزم٣مء/647فمٙم٘مدة زمـ ٞمقح ايمرفمٝمٛمل أٞمديمز )ت

 (. 5/091فمٙمقان أزمق رهؿ فمٛمف يمٝم٧م )سمرىمف ايمدارومْمٛمل ( )يم٣ًمن 

 (7/415فمٙمقان زمـ أيب َم٣ميمؽ )ضم٤م 

 (.2/48ضم٣مل ( )ضم٣مسمؿ فمٙمقان زمـ إؽمامفمٝمؾ ايمٖمروم٣مين )جمٜمقل 

 (.06/408( )جمٜمقل ضم٣مل ()طمط 461فمٙمقان زمـ ضمًكم زمـ ؽمٙمامن زمـ فمقم أزمق ايمٝمًغم اظم٣ميم٘مل )ت 

 (.5/088فمٙمقان زمـ دواد ايمٌجقم )َمٛم٘مر احلدي٧م وم٣ميمف ايمٌخ٣مري وازمـ يقٞمس ()ضم٣مسمؿ 

 (.5/024()ضم٤م0616فمقم إزدي )وشمٗمف ايمٔمجقم()فم٨م  

 (.0614()فم٨م5/619ووشمٗمف ايمٔمجقم()ضم٣مسمؿ  ضم٣مسمؿوم٣ميمف أزمق فمقم إؽمدي فمـ صم٣مزمر )جمٜمقل  

 (.2/619فمقم اجلٔمٖمل فمٛمف ازمٛمف ويمٝمد )ضم٣مسمؿ

 (.2/619()ضم٣مسمؿ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿفمقم احلقراين )جمٜمقل  

 (.2/601فمقم ايمرازي ايمزاهد فمـ ؾمٗمٝمؼ )ضم٣مسمؿ  

 /أ(.326فمقم ايمِم٣ٌمع: )فمٙمامء 

 (.5/623فمقم ايمْم٣مفمٛمل )يم٣ًمن 

 (.5/623فمقم ايمٔمًٗمالين )وه٣مه ازمـ َمٔمكم()يم٣ًمن 



1258 
 

 .(0408)فم٨م (0613قم )جمٜمقل وم٣ميمف ايمٔمجقم( )فم٨مفمقم ايمٔمٗمٝم 

 (.493فمقم ايمٛمٔم٣مرم ايمقارق: )فمٙمامء 

 فمقم زمـ أزم٣من، هق: ازمـ زمٝم٣من.

 (.556فمقم زمـ إزمراهٝمؿ أزمق ضمًـ ايمرزم٣مؿمل )صمر 

 (.00/431فمقم زمـ إزمراهٝمؿ أزمق ضمًـ ايمِمقدم )طمط 

 (.5/090ق ضمًـ اظمحٚمد )راهميض يمف سمٖمًغم همٝمف َمِم٣مئ٤م وم٣ميمف ايمذهٌل ( )يم٣ًمن فمقم زمـ إزمراهٝمؿ أزم

 (.509فمقم زمـ إزمراهٝمؿ ايمٌزار ايمٌٌمي أزمق ضمًـ )روى فمـ ايمثٗم٣مت ايمٌقاؿمٝمؾ وم٣ميمف ازمـ فمدي( )صمر 

 (.38( )ؽمٜمؿ/5/090فمقم زمـ إزمراهٝمؿ ايمٌٌمي اجلرصم٣مين )مل ي٘مـ دم احلدي٧م زمًمء وم٣ميمف اإلؽمامفمٝمقم ()يم٣ًمن 

 (00/445اهٝمؿ ايمٌٛم٣مين اظمروزي، )روى فمٛمف أمحد زمـ ضمٛمٌؾ ونمغمه ( )طمط فمقم زمـ إزمر

 (.256فمقم زمـ إزمراهٝمؿ اخلزافمل إهقازي )إرؾم٣مد/

 (.254فمقم زمـ إزمراهٝمؿ ايمٔم٣مَمري ايم٘مقدم )إرؾم٣مد/

 (.5/096( )يم٣ًمن 00/448فمقم زمـ إزمراهٝمؿ ايمٔمٚمري ايمٗمزويٛمل) سم٘مٙمؿ همٝمف ( )طمط 

 (.30/654فمقم زمـ إزمراهٝمؿ ايمٗم٣م  )فم٣ًمىمر 

وايمثٗم٥م ذا  أهؾ ايمٖمّمؾ( )وم٣مل ازمـ طمزرج: ىم٣من َمـ 362زمـ محقي٥م إزدي ايمُمغمازي أزمق ضمًـ )تزمـ أمحد فمقم زمـ إزمراهٝمؿ 

 (.960فمٛم٣مي٥م ومديٚم٥م زمْم٤م ايمٔمٙمؿ( )صف/

 (.00/430( )طمط 991( )وشمٗمف اخلْمٝم٤م ()ك 479زمـ يزيد أزمق ضمًـ ايمٔمْم٣مر )ت زمـ أمحد فمقم زمـ إزمراهٝمؿ 

 (.485ٙم٣ٌميب: )فمٙمامء فمقم زمـ إزمراهٝمؿ زمـ إؽمح٣مق ايم

 (.00/449( )وشمٗمف اخلْمٝم٤م ( )طمط 452فمقم زمـ إزمراهٝمؿ زمـ إؽمح٣مق زمـ إؽمامفمٝمؾ أزمق ضمًـ إزدي )ت 

 (.081)َمٌم  (5/090( )يم٣ًمن 318فمقم زمـ إزمراهٝمؿ زمـ إؽمامفمٝمؾ ايمممدم اظمٌمي ايميير )ت 

( )سم٣مريخ اإلؽمالم 99ؾمغمويف: ىم٣من صدووم٣ًم( )إحت٣مف/)وم٣مل  -ازمـ صمقٓه -فمقم زمـ إزمراهٝمؿ زمـ ضم٣مَمد أزمق وم٣مؽمؿ اهلٚمذاين ايمٌزاز

9/387.) 

 (. 00/449اهٝمؿ زمـ إؽمح٣مق )طمط فمقم زمـ إزمراهٝمؿ زمـ مح٣مد هق: ازمـ إزمر

 (.488فمقم زمـ إزمراهٝمؿ زمـ ضمٝم٣من اخلٝم٣مط: )فمٙمامء 
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 (.00/447فمقم زمـ إزمراهٝمؿ زمـ زَم٣من أزمق ضمًـ ايمٗمٌمي )طمط 

 (.07/560)ؽمغم  (341فمقم زمـ إزمراهٝمؿ زمـ ؽمٔمٝمد أزمق ضمًـ احلقدم )ت 

 (.971( )يقٞمس467فمقم زمـ إزمراهٝمؿ زمـ ؽمٙمٚم٥م زمـ زممم ايمتجٝمٌل أزمق اهلداج اظمٌمي )ت

 (.30/633فمقم زمـ إزمراهٝمؿ زمـ فم٣ٌمس زمـ ضمًـ ايمٔمٙمقي )وشمٗمف ازمـ فم٣ًمىمر ( )فم٣ًمىمر 

 (.250اهلل زمـ فم٣ٌمس ايمٔمٙمقي اظمٌمي )إرؾم٣مد/فمٌد فمقم زمـ إزمراهٝمؿ زمـ 

 (.047( )ىمؼ00/445ًكم ايمقاؽمْمل )شمٗم٥م وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل ( )طمط اظمجٝمد أزمق ضمفمٌد فمقم زمـ إزمراهٝمؿ زمـ 

 (.00/448ك أزمق ضمًـ احلريب )طمط فمٌد فمقم زمـ إزمراهٝمؿ زمـ 

)وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من ضم٣مهمٓم٣ًم يمٙمحدي٧م َمُمٜمقرًا  -ازمـ يّمقان -إٞمِم٣مري أزمق ضمًـ اظمريزمـ أمحد فمقم زمـ إزمراهٝمؿ زمـ فمقم 

 (.908( )صف/٣544مواًل َمٔمٓمَّاًم فمٛمد ايمٛم٣مس( )تزمٚمٔمرهمتف وهمٜمٚمف وأطمذ ايمٛم٣مس فمٛمف وىم٣من ديٛم٣ًم هم

)وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمـ أهؾ ايمٔمٙمؿ زم٣مٔداب وايمٙمٕم٣مت ضمًـ  -ازمـ طم٣مزن -فمقم زمـ إزمراهٝمؿ زمـ فمقم زمـ سمػميزي أزمق ضمًـ 

 (.909اخلط صمٝمد ايمّمٌط فم٣مظم٣ًم زمٖمٛمقن ايمٔمرزمٝم٥م شمٗم٥م همٝمام رواه..( )صف/

 (.00/448( )طمط 454ف اخلْمٝم٤م ( )ت فمقم زمـ إزمراهٝمؿ زمـ فمٝمًك أزمق ضمًـ اظمًتٚمقم )وشمٗم

 (.845فمقم زمـ إزمراهٝمؿ زمـ فمٝمًك احل٣ٌمل اظمٗمرئ )ذىمر /

( 00/436( )طمـط338فمقم زمـ إزمراهٝمؿ زمـ فمٝمًك زمـ حيٝمك أزمق ضمًـ اظمٗمرئ ايم٣ٌمومالٞمـل )ٓ زمٟمس زمف وم٣ميمف اخلْمٝمـ٤م ( )ت 

 (.07/226)ؽمغم 

 (.8/372فمقم زمـ إزمراهٝمؿ زمـ نمزوان ايمٕمٛمقي )ضم٤م 

)ىم٣من َمـ أهؾ ايمٛمٌؾ واظمٔمرهم٥م زم٣مٔداب ونمغمه٣م: وم٣ميمف ازمـ زمُم٘مقال( )ت  -ازمـ إَم٣مم -زمـ همتا ايم٣ًمظمل أزمق ضمًـ فمقم زمـ إزمراهٝمؿ 

 (.899( )صف/379

 (.30/637فمقم زمـ إزمراهٝمؿ زمـ ىمٝمثقن احلٚميص )فم٣ًمىمر 

 (.545احلٚمٝمد ايمُم٣ميمٛمجل اجلرصم٣مين )صمر فمٌد فمقم زمـ إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ 

 (.30/637( )فم٣ًمىمر00/447( )طمط 451يمً٘مري )وشمٗمف ايمدارومْمٛمل ( )ت فمقم زمـ إزمراهٝمؿ زمـ َمْمر أزمق ضمًـ ا

 (.742فمقم زمـ إزمراهٝمؿ زمـ َمٔمعم )ومط 

 (.00/430( )وشمٗمف ازمـ همرات وإزصمـل ( )طمط474فمقم زمـ إزمراهٝمؿ زمـ َمقؽمك زمـ حمٚمد أزمق ضمًـ ايمً٘مقين اظمقصقم )ت 
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 (.30/639( )فم٣ًمىمر00/434د ( )طمط( )وشمٗمف ايمٖم٣مر349فمقم زمـ إزمراهٝمؿ زمـ ٞمٌمويف زمـ ؽمخت٣مم ايمًٚمرومٛمدي )ت 

 (.547( )صمر 450فمقم زمـ إزمراهٝمؿ زمـ هقد اجلرصم٣مين أزمق ضمًـ )ت 

 (.00/460( )طمط 5/090فمقم زمـ إزمراهٝمؿ زمـ هٝمثؿ ايمٌٙمدي، )اهتٚمف اخلْمٝم٤م زمٔمدم ايمثٗم٥م وم٣ميمف ازمـ صمقزي( )يم٣ًمن 

 (.614فمقم زمـ إزمراهٝمؿ زمـ حيٝمك ايمدوم٣مق )َمٌم 

 (.30/656ايمٌٌمي )فم٣ًمىمر  فمقم زمـ إزمراهٝمؿ زمـ يقؽمػ أزمق ضمًـ

 (.563( )جمٜمقل ضم٣مل( )صمر 444فمقم زمـ إزمراهٝمؿ زمـ يقؽمػ أزمٛمدوين أزمق ضمًـ )ت 

 (.00/436زمـ هٝمثؿ أزمق ضمًكم ايمٌٝمّم٣موي ايمقراق،) شمٗم٥م َمٟمَمقن وم٣ميمف ايمٔمتٝمٗمل ( )طمط فمقم زمـ إزمرهٝمؿ زمـ أمحد 

 (.2/075فمقم زمـ أيب إهائٝمؾ فمـ أيب إؽمح٣مق )شمٗم٥م وم٣ميمف أمحد ( )ضم٣مسمؿ 

 ( 30/419فمقم زمـ أيب احلر ) فم٣ًمىمر 

 (.34/9فمقم زمـ أيب ايمٔم٣مص زمـ رزمٝمع ايمٗمرر )صح٣ميب( )فم٣ًمىمر 

 (.2/075( )ضم٣مسمؿ 5/025فمقم زمـ أيب أَمٝم٥م )ضم٤م 

 (.0079( )فم٨م4/6/625( )سمخ8/357فمقم زمـ أيب صمٌٙم٥م احليَمل أزمق ضمًـ ايم٘مقدم ؾم٣مَمل )وشمٗمف ايمٔمجقم ( )ضم٤م 

 (.2/084( )ضم٣مسمؿ 5/663( )يم٣ًمن 30/338أمحد ( )فم٣ًمىمر ( ) وشمٗمف 602فمقم زمـ أيب محٙم٥م ؾم٣مَمل )ت 

 (.2/084فمقم زمـ أيب محٝمد اجلٛمدي )ضم٣مسمؿ 

 (.839فمقم زمـ أيب طم٣مزم ايمٗم٣م  ايمقاؽمْمل وهق ازمـ حمٚمد )وم٣مل احل٣مهمظ: ىم٣من شمٗم٥م( )حتٖم٥م/

 (.362/ 00فمقم زمـ أيب دَٓم٥م )طمط 

 (.00/362فمقم زمـ أيب رزمٝمع )طمط 

 (.30/384فمقم زمـ أيب رصم٣مء أزمق ضمًـ )فم٣ًمىمر 

 (.00/336فمقم زمـ أيب ؿم٣ميم٤م إحلك أزمق ضمًـ )طمط 

 (.501فمقم زمـ أيب ؿم٣ميم٤م اظمُم٣مط أزمق ضمًـ )صمر 

 (.34/5( )فم٣ًمىمر 03/87)وشمٗم٥م اخلٙمٝمقم( )ؽمغم  -زمـ ص٣ٌمحزمـ أمحد دم ا -فمقم زمـ أيب ؿم٣مهر 

 (.2/611( )ضم٣مسمؿ 7/606فمقم زمـ أيب فم٣ميمٝم٥م فمـ َمقرق ايمٔمجقم وفمٛمف مح٣مد زمـ زيد )ضم٤م  

 (.0684يب فمدي إزمٝمقري )خم٤م فمقم زمـ أ
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 (.6/692( )اصٌٜم٣من 860فمقم زمـ أيب فمقم إصٌٜم٣مين إٞمِم٣مري )جمٜمقل ضم٣مل( )ذىمر

 (.5/630فمقم زمـ أيب فمقم ايمٗمرر )جمٜمقل َمٛم٘مر احلدي٧م وم٣ميمف زمـ فمدي()يم٣ًمن

 (.5/630( )يم٣ًمن2/097وأزمق زرفم٥م()ضم٣مسمؿ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿفمقم زمـ أيب فمقم ايمٙمٜمٌل )َمٛم٘مر احلدي٧م  

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من رصمالً ص٣محل٣ًم طمغمًا 376اهلل زمـ فمقم اظمٗمرئ أزمق ضمًـ ايمنومًْمل )تفمٌد أيب وم٣مؽمؿ زمـ  فمقم زمـ

هم٣مواًل ومل ي٘مـ يمف َمٔمرهم٥م زم٣مإلؽمٛم٣مد وايمرواة، رأي٦م همٝمف ختٙمٝمْم٣ًم ىمثغمًا وزي٣مدة دم اإلؽمٛم٣مد وٞمٗمِم٣ًم، ومل ي٘مـ ايمُمٟمن زم٣مزمف..( 

 (.892)صف/

 (025/ 5فمقم زمـ أيب ىمثغم ) ضم٤م  

( )احل٣مهمظ ايمٔم٣ممل وم٣ميمف ايمذهٌل/فمٛمف مج٣مفم٥م( )ؽمغم 328اهلل زمـ فمقم أزمق ضمًـ اجلرصم٣مين ايمززمجل )ت فمٌد  زمـ أيب حمٚمد زمـ فمقم

08/423) 

 (.7/600فمقم زمـ أيب َمٕمغمة ايمززمغمي )ضم٤م 

 (.06/060فمقم زمـ أيب حيٝمك إىمٖم٣مين أزمق ضمًـ )طمط

 (.5/613أزمق ضمًـ إٞمِم٣مري )يم٣ًمن زمـ أمحد فمقم 

 (.5/097ضمًـ زمـ َمرسم٤م )يم٣ًمن  أزمقزمـ أمحد فمقم 

 (.00/460أزمق ضمًكم احلراين )طمط زمـ أمحد فمقم 

 (.07/037( )ؽمغم381إدي٤م أزمق همتا ايمٌُمتل ) أشمٛمك فمٙمٝمف احل٣مىمؿ( )ٞمٝم٣ًمزمقر/زمـ أمحد فمقم 

 ان.فمٌد إهقازي: اؽمؿ صمده: زمـ أمحد فمقم 

 (.094/ 5ايمٌٌمي )ٓ ي٘م٣مد ئمرق وم٣ميمف ايمذهٌل ( )يم٣ًمن زمـ أمحد فمقم 

 (.5/097ايمٌٙمخل )يم٣ًمن زمـ أمحد فمقم 

 (.30/630ايمثٕمري )فم٣ًمىمر زمـ أمحد فمقم 

 (.402اجلرصم٣مين ايمقزير )َمٌم زمـ أمحد فمقم 

 (.529احلٛم٣مؿمل اظمٔمٙمؿ اجلرصم٣مين )صمرزمـ أمحد فمقم 

 (.542ايمدرَمغمي أزمق ضمًـ )صمر زمـ أمحد فمقم 

 (.30/649ايمديٌقم )فم٣ًمىمر زمـ أمحد فمقم 
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 (.30/636ايمًٜمٝمقم )فم٣ًمىمر زمـ أمحد فمقم 

 (.541ايمْمرطم٣مزم٣مذي )صمر زمـ أمحد فمقم 

 (.5/614ايمٔمٗمٝمٗمل ايمٔمٙمقي )يم٣ًمن زمـ أمحد فمقم 

 (.5/096: َمتٜمؿ ( )يم٣ًمن حل٣مهمظاهتٚمف ايمدارومْمٛمل زم٣ميمقوع، ووم٣مل ا) (ايم٘مٔمٌل زمٌمي) أو َمٌميزمـ أمحد فمقم 

 (.5/094اظم٠مدب احلٙمقاين، سمٗمدم همٝمٚمـ صمده محقيف )يم٣ًمن زمـ أمحد فمقم 

 (.02/609ٜمقل ضم٣مل، ويمٔمٙمف ايمذي سمٗمدم اؽمؿ صمده فمقم )ؽمغم اظمِمٝميص، جمزمـ أمحد فمقم 

 اظمٗمرئ: اؽمؿ صمده: فمٚمر زمـ ضمٖمص.زمـ أمحد فمقم 

 (.5/616ايمٛمٔمٚمٝمٚمل أزمق ضمًـ احل٣مهمظ اؽمؿ صمده ضمًـ )يم٣ًمن زمـ أمحد فمقم 

 (5/093اهل٘م٣مري )سم٣ميمػ( اؽمؿ صمده يقؽمػ، )يم٣ًمن زمـ أمحد فمقم 

 .هق ايمٖمٗمٝمف اظمٕمريب زمـ إزمراهٝمؿ أزمق ضمًـ ايمنطم٣مزم٣مذيزمـ أمحد فمقم 

 (.0651زمـ إزمراهٝمؿ أزمق ضمًـ ايمً٘مري )خم٤م زمـ أمحد فمقم 

 (.0650زمـ إزمراهٝمؿ أزمق ضمًـ ايمٗمرر )خم٤م زمـ أمحد فمقم 

ايمٌٝمٜمٗمل )ؾمٝمخ ؽمٛم٥م: وم٣ميمف  -ازمـ أفمرايب -زمـ إزمراهٝمؿ ايمٖمٗمٝمف أزمق ضمًـ اظمٕمريب اخلنوصمردي ايمٗمرر اظمٗمرئزمـ أمحد فمقم 

 (.460( )سم٣مريخ زمٝمٜمؼ/011( )إحت٣مف/٤0638م/ايمٖم٣مرد..( روى فمٛمف ايمٌٝمٜمٗمل )خم

( )فم٣ًمىمر 00/462( )طمط 479زمـ إزمراهٝمؿ زمـ شم٣مزم٦م أزمق وم٣مؽمؿ رزمٝمع ايمرازي )شمٗم٥م ضم٣مهمظ وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ( )ت زمـ أمحد فمقم 

30/613.) 

( 00/443زمـ إزمراهٝمؿ زمـ نمري٤م أزمق ضمًكم ايمٌزاز )صحٝما ايمًامع وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )طمـط زمـ أمحد فمقم 

 (.30/612)فم٣ًمىمـر

 (.304زمـ أيب ؾمٝمخ٥م: )فمٙمامء زمـ أمحد  فمقم

 (.917زمـ أيب همرج إَمقي أزمق ضمًـ ايمداين )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمـ أهؾ ايمتٗمٝمٝمد وآفمتٛم٣مء زم٣ميمٔمٙمؿ( )صف/زمـ أمحد فمقم 

 (.5/093ؽمؿ صمده فمقم )يم٣ًمن ازمـ أيب ومٝمس اظمٗمري ايمرهم٣م أو ايمرهم٣مفمل) وم٣مل ازمـ أيب ايمٖمقارس: ؤمٝمػ صمدًا ( زمـ أمحد فمقم 

 (.747زمـ أزرق اخلتقم )ومط ـ أمحد زمفمقم 

 (.372زمـ أؽمد ايمتٚمٝمٚمل أزمق ضمًـ إطم٣ٌمري )جمٜمقل ضم٣مل( )ٞمٝم٣ًمزمقر/زمـ أمحد فمقم 



1263 
 

 (.5/613زمـ إؽمامفمٝمؾ ايمٌٕمدادي َمٔمتزرم )يم٣ًمنزمـ أمحد فمقم 

 (.00/468زمـ زمختٝم٣مر أزمق ضمًـ اظمٗمرئ ايميير )وشمٗمف ايمٔمتٝمٗمل ( )طمط زمـ أمحد فمقم 

 (.3/0717( )جمٜمقل ضم٣مل( )ضم٣ٌمن 401ضمًـ ايمزفمٖمراين آزمقم ايمًٌْم٣مَمل( )ت زمـ زمًْم٣مم )أزمق زمـ أمحد فمقم 

 (.253زمـ زمًْم٣مم ايمزفمٖمراين أزمق ضمًـ إزمقم ايمٌٌمي )فمٛمف مج٣مفم٥م( )إرؾم٣مد/زمـ أمحد فمقم 

 (.00/467زمـ صمٔمٖمر زمـ أيب ضمٖمص ازمـ ٞم٣ًمئل أزمق ضمًـ )صحٝما ايمًامع وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ( )طمط زمـ أمحد فمقم 

 (.329( )َمٔمروف( )ٞمٝم٣ًمزمقر/470ايمٖمٗمٝمف أزمق ضمًـ اظمٔمرو  )تزمـ ضمًـ زمـ أمحد فمقم 

 (.00/444( )صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م )طمط347ايمًالم أزمق ضمًـ اظمٗمرئ، )ت فمٌد زمـ ضمًـ زمـ زمـ أمحد فمقم 

زمـ ضمًـ زمـ حمٚمد أزمق ضمًـ ايمٌٌمي ايمٛمٔمٝمٚمل) وم٣مل اخلْمٝم٤م: ىمت٦ٌم فمٛمف وىم٣من ضم٣مهمٓم٣ًم ورفم٣ًم فم٣مرهم٣ًم، ووم٣مل زمـ أمحد فمقم 

ايمٛمٔمٝمٚمل ضمديث٣ًم فمعم ازمـ َمٓمٖمر يمُمٔم٥ٌم همتٛمٌف يمف أصح٣مب احلدي٧م همٟمطمرصمقه، ووم٣مل ايمذهٌل: اهتؿ زمقوع  إزهري: ووع

 (.00/441( )طمط 5/616ضمدي٧م شمؿ سم٣مب إلم اهلل سمٔم٣ملم، واؽمتٚمر فمعم ايمثٗم٥م ( )يم٣ًمن 

 (.562زمـ ضمًكم إصؿ أزمق ضمًـ ايمناج صمرصم٣مين )جمٜمقل ضم٣مل( )صمر زمـ أمحد فمقم 

 (.413( )ؽمٜمؿ 990( )ك 418قم زمـ أيب ومرزم٥م أزمق ضمًـ )ت زمـ ضمًكم ايمٔمجزمـ أمحد فمقم 

 (.00/408زمـ ضمًكم اظمروزي )طمط زمـ أمحد فمقم 

 (.313زمـ ضمًكم زمـ فمقم زمـ محدون إزدي: )فمٙمامء زمـ أمحد فمقم 

 (.893( )صف/322فمٛمف أزمق حمٚمد زمـ ؽمٝمد ونمغمه )ت -ازمـ يمْمٝمٛم٥م -زمـ محدون اظمٗمرئ ايمٌْمٙمٝمقد أزمق ضمًـ زمـ أمحد فمقم 

زمـ محقي٥م أزمق ضمًـ اظم٠مدب احلٙمقاين )اهتٚمف اخلْمٝم٤م همٗم٣مل: نم٣ميم٤م ـمٛمل أن هذه إضم٣مدي٧م َمـ فمٚمؾ احلٙمقاين ( أمحد  زمـفمقم 

 (.5/094( )يم٣ًمن 00/465)طمط 

 (.8( هق ايمذي زمٔمده )همٜمرس/508زمـ طمٙمػ إٞمِم٣مري اظمٗمرئ اإلَم٣مم ايمٖمٗمٝمف )تزمـ أمحد فمقم 

ؿمل )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: وىم٣من ضمًـ طمط صمٝمد ايمّمٌط ويمف زمـ طمٙمػ إٞمِم٣مري ايمٛمحقي أزمق ضمًـ ايمٕمرٞم٣مزمـ أمحد فمقم 

َمُم٣مرىم٥م دم احلدي٧م وَمٔمرهم٥م زمٟمؽمامء رصم٣ميمف وٞمٗمٙمتف، وىم٣من َمـ أهؾ ايمرواي٥م واإلسمٗم٣من وايمدراي٥م َمع ايمديـ وايمٖمّمؾ ؽمٚمع ايمٛم٣مس 

 (.905( )صف/568َمٛمف ىمثغمًا( )ت

 (.5/092هق ()يم٣ًمن زمـ داود ايمرزاز )صدوق وم٣ميمف ايمذهٌل، ووم٣مل اخلْمٝم٤م: إلم ايمِمدق َم٣م زمـ أمحد فمقم 

 فمقم زمـ أمحد زمـ زاؿمٝم٣م: صقازمف: ازمـ إؽمح٣مق زمٛمٔمٝمًك زمـ زاؿمٝم٣م
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 (.5/093زمـ زهغم ايمتٚمٝمٚمل اظم٣ميم٘مل )يمٝمس يقشمؼ زمف وم٣ميمف ايمذهٌل ()يم٣ًمن زمـ أمحد فمقم 

 (.00/405( )روئمٛمف مج٣مفم٥م ()طمط 602زمـ هيا ايمًقاق ايمرومل )ت زمـ أمحد فمقم 

 (.3/0701زمـ ؽمٔمٝمد اهلٚمداين )ضم٣ٌمن زمـ أمحد فمقم 

)اإلَم٣مم إوضمد ايمٌحر ذو  -ازمـ ضمزم -زمـ ؽمٔمٝمد زمـ ضمزم ايمٖم٣مرد أزمق حمٚمد ايمٗمرؿمٌل ايمٓم٣مهري ايمٖمٗمٝمف اظمُمٜمقرزمـ أمحد فمقم 

وم٣مل ص٣مفمد زمـ أمحد: ىم٣من ضم٣مهمٓم٣مً فم٣مظم٣ًم زمٔمٙمقم و ،ايمٖمٛمقن واظمٔم٣مرف وم٣ميمف ايمذهٌل. ووم٣مل احلٚمٝمدي: ىم٣من ضم٣مهمٓم٣مً يمٙمحدي٧م وهمٗمٜمف

٘م٣مم َمـ ايم٘مت٣مب وايمًٛم٥م، َمتٖمٛمٛم٣ًم دم فمٙمقم مج٥م، فم٣مَمالً زمٔمٙمٚمف.. َم٣م رأيٛم٣م َمثٙمف دم َم٣م اصمتٚمع يمف َمع احلدي٧م وهمٗمٜمف، َمًتٛمٌْم٣ًم يمألضم

، ووم٣مل احل٣مهمظ: ايمٖمٗمٝمف احل٣مهمظ ايمذىم٣مء وهفم٥م احلٖمظ وىمرم ايمٛمٖمس وايمتديـ َم٣م رأي٦م َمـ يٗمقل ايمُمٔمر فمعم ايمٌدهيٝم٥م أهع َمٛمف..

( )يم٣ًمن 840)حتٖم٥م/ (08/083)ؽمغم  (890( )صف/352( )ت وىم٣من واؽمع احلٖمظ صمدًا إٓ أٞمف يٗمع يمف أوه٣مم ؾمٛمٝمٔم٥م

5/098). 

 (.30/619زمـ ؽمٔمٝمد زمـ ؽمٜمؾ أزمق ضمًـ ايمٌٕمدادي )فم٣ًمىمر زمـ أمحد فمقم 

 (30/601زمـ ؽمٙمٚم٥م زمـ فمٌٝمد أزمق ضمًـ ايمٔمٗمٝمقم )جمٜمقل ضم٣مل ( )فم٣ًمىمر زمـ أمحد فمقم 

 (.00/460زمـ ؽمٙمٝمامن ايمٌٕمدادي )طمط زمـ أمحد فمقم 

( )فمٛمف مج٣مفم٥م، ووم٣مل ازمـ يقٞمس: شمٗم٥م ىمثغم احلدي٧م، ووم٣مل ايمذهٌل: 407فمالن )ت  -اظمٌمي  زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ رزمٝمٔم٥مزمـ أمحد فمقم 

 (.996( )ك 252اإلَم٣مم اظمحدث ايمٔمدل( )إرؾم٣مد/

 (.5/613زمـ ؽمٜمؾ أزمق ضمًـ إٞمِم٣مري )يم٣ًمن زمـ أمحد فمقم 

 (.30/600زمـ ؽمٜمؾ أزمق ضمًـ ايمٌقؾمٛمجل ايمِمقدم )جمٜمقل ضم٣مل ( )فم٣ًمىمر زمـ أمحد فمقم 

 (.0639( )خم٤م 010( )إحت٣مف/304زمـ ؽمٝمام ايمٌخ٣مري اظمٗمرئ )تزمـ أمحد فمقم 

 (.30/301زمـ ص٣ميما ايمٗمزويٛمل )فم٣ًمىمر زمـ أمحد فمقم 

 (.30/607زمـ ص٣ٌمح أزمق ضمًكم ايمٗمزويٛمل )جمٜمقل ضم٣مل ( )فم٣ًمىمر زمـ أمحد فمقم 

 (.5/092( )يم٣ًمن 00/465( )طمط 478زمـ ؿم٣ميم٤م اظمٔمدل )ت زمـ أمحد فمقم 

 (.5/614ايم٘مقدم أزمق ايمٗم٣مؽمؿ، ؾمٝمٔمل )يم٣ًمن زمـ ؿم٣مهر زمـ حمٚمد زمـ أمحد فمقم 

 (.00/409زمـ فم٣ٌمس ايمٌخقم ايمٖم٣مرد )طمط زمـ أمحد فمقم 

 (.30/609ايمرمحـ )فم٣ًمىمر فمٌد زمـ زمـ أمحد فمقم 
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 (.5/093( )يم٣ًمن 02/637ايمٔمزيز اجلرصم٣مين )سمرىمف احل٣مىمؿ ()ؽمغم فمٌد زمـ زمـ أمحد فمقم 

 (.559صمر ايمٔمزيز اظمحت٤ًم اجلرصم٣مين أزمق ضمًـ )فمٌد زمـ زمـ أمحد فمقم 

 (.30/660ايمٔمزيز زمـ ؿمٛمٝمز إٞمديمز، وشمٗمف ازمـ أىمٖم٣مين )فم٣ًمىمر فمٌد زمـ زمـ أمحد فمقم 

 (.30/609اهلل أزمق ضمًكم احليَمل )روى فمٛمف مج٣مفم٥م ()فم٣ًمىمر فمٌد زمـ زمـ أمحد فمقم 

 (.5/094( )يم٣ًمن 383اهلل زمـ زمْمر ايمدوم٣مق )ت فمٌد زمـ زمـ أمحد فمقم 

 (.00/403( )وشمٗمف اخلْمٝم٤م ()طمط658 أزمق ضمًـ ايمقاؽمْمل )ت اهلل زمـ فمٚمر احلقاريبفمٌد زمـ زمـ أمحد فمقم 

 (.00/409ايمقه٣مب زمـ ضم٣ًمن أزمق ضمًـ ايمٛمٝم٣ًمزمقري )طمط فمٌد زمـ زمـ أمحد فمقم 

 (.0094ان احل٣مهمظ أزمق ضمًـ )صمر فمٌد زمـ زمـ أمحد فمقم 

اخلْمٝم٤م ووم٣مل ( ) وشمٗمف 305ان زمـ حمٚمد زمـ حمٚمد إهقازي أزمق ضمًـ ايمٛمٝم٣ًمزمقري ايمُمغمازي )ت فمٌد زمـ زمـ أمحد فمقم 

ايمٖم٣مرد: اجلٙمٝمؾ احل٣مهمظ اظمحدث ازمـ حمدث وهق فمعم اجلٚمٙم٥م َمـ ىم٣ٌمر اظمحدشمكم اظم٘مثريـ ؽمامفم٣ًم ورواي٥م، ووم٣مل ايمذهٌل: ايمُمٝمخ 

( 00/469( )طمط016( )إحت٣مف/538( )صمرصم٣من/07/497اظمحدث ايمِمدوق شمٗم٥م َمُمٜمقر فم٣مرم اإلؽمٛم٣مد..( )ؽمغم

 .(0094( )صمر 844)حتٖم٥م/ (0637)خم٤م

 (.5/094زمـ فمٌٝمد اهلل زمـ زم٘م٣مر ايمٌٕمدادي اظمٗمري) يمٝمس زمثٗم٥م وم٣ميمف ايمذهٌل ()يم٣ًمن زمـ أمحد فمقم 

 (.30/663زمـ فمقم أزمق ضمًـ احلداد )فم٣ًمىمر زمـ أمحد فمقم 

 (.0655زمـ فمقم أزمق ضمًـ احلذاء )خم٤م زمـ أمحد فمقم 

 (.5/095( )يم٣ًمن00/463طمط( )423زمـ فمقم أزمق ضمًـ اظمِمٝميص )همٝمف سم٣ًمهؾ وم٣ميمف ازمـ أيب ايمٖمقارس ( )ت زمـ أمحد فمقم 

 (00/464)طمط (ؤمٝمػ صمدًا وم٣مل ازمـ أيب ايمٖمقارس)زمـ فمقم أزمق ضمًـ اظمٗمرئ ايمرهم٣مء أزمق ضمًـ زمـ أيب ومٝمس زمـ أمحد فمقم 

 (.5/093)يم٣ًمن 

 (.374زمـ فمقم ايمرود أزمق ضمًـ )ٞمٝم٣ًمزمقر/زمـ أمحد فمقم 

 .-سمٗمدم  -(٣5/095من زمـ فمقم اظمِمٝميص) ىم٣من همٝمف سم٣ًمهؾ وم٣ميمف ازمـ أيب ايمٖمقارس ()يمًزمـ أمحد فمقم 

 .(846)حتٖم٥م/ (5/613) ىمذاب أذ وم٣ميمف ايمذهٌل ()يم٣ًمن ايمممواين زمـ فمقم ايمقافمظزمـ أمحد فمقم 

 (.00/441زمـ فمقم زمـ إزمراهٝمؿ أزمق ضمًـ ايمٌزاز )طمط زمـ أمحد فمقم 
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٣ميمف ايمذهٌل( زمـ فمقم زمـ إزمراهٝمؿ أزمق فمقم ايمتًؼمي ايمٌٌمي ايمًٗمْمل )ايمُمٝمخ اجلٙمٝمؾ.... وىم٣من صحٝما ايمًامع ومزمـ أمحد فمقم 

 (.08/380( )ؽمغم 379)وروى فمٛمف مج٣مفم٥م( )ت 

 (.30/662ايمٗمرر احلرؽمت٣مين )فم٣ًمىمر زمـ أمحد زمـ فمقم زمـ أمحد فمقم 

 (.00/460زمـ فمقم زمـ إؽمامفمٝمؾ أزمق وم٣مؽمؿ ايمٗمْم٣من )طمط زمـ أمحد فمقم 

 (.731زمـ فمقم زمـ ضم٣مسمؿ )ومط زمـ أمحد فمقم 

 (.00/464( )طمط 455اخلزرصمل )ت زمـ فمقم زمـ ضمًـ أزمق ضمًـ إٞمِم٣مري زمـ أمحد فمقم 

 (.30/663زمـ فمقم زمـ زهغم ايمتٚمٝمٚمل )فم٣ًمىمر زمـ أمحد فمقم 

 (.00/443( )طمط313زمـ فمقم زمـ ؽمٙمؽ أزمق ضمًـ اظمٔمروف زم٣ميمٖم٣مرم) وشمٗمف اخلْمٝم٤م ()ت زمـ أمحد فمقم 

 (.00/409( )جمٜمقل ضم٣مل( )طمط 415احلٚمٝمد اظمريٗمل )ت فمٌد زمـ فمقم زمـ زمـ أمحد فمقم 

( فمٛمف ايمٗم٣م  أزمق همّمؾ زمـ فمٝم٣مض 540ايمرمحـ ايمرزمٔمل اظمٗمدد ايمُم٣مهمٔمل أزمق ضمًـ ايمت٣مصمر )تفمٌد زمـ فمقم زمـ زمـ أمحد فمقم 

 (.967)صف/

 (.518زمـ فمقم زمـ فمٚمران اجلرصم٣مين )جمٜمقل ضم٣مل( )صمر زمـ أمحد فمقم 

 (.3/0706( )فمٛمف مج٣مفم٥م( )ضم٣ٌمن 400زمـ فمقم زمـ فمٚمران اجلرصم٣مين ايمقراق )ت زمـ أمحد فمقم 

 (.370فمقم زمـ ٞمِمغم ايمت٣مصمر أزمق ضمًـ اظمٔمدل ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ٞمٝم٣ًمزمقر/زمـ زمـ أمحد فمقم 

 (.00/462( )طمط 479زمـ فمٚمر أزمق ضمًـ زمـ هطمز )وشمٗمف اخلْمٝم٤م ( )ت زمـ أمحد فمقم 

( )وم٣مل اخلْمٝم٤م: ىم٣من ص٣مدوم٣مً ديٛم٣ًم هم٣مواًل 307زمـ فمٚمر زمـ ضمٖمص أزمق ضمًـ اظمٗمرئ ازمـ مح٣مَمل ايمٌٕمدادي )تزمـ أمحد فمقم 

زمـ أيب ايمٖمقارس: يمق رضمؾ رصمؾ َمـ طمراؽم٣من يمٝمًٚمع ىمٙمٚم٥م َمٛمف مل سم٘مـ رضمٙمتف و٣مئم٥م( )سم٣مريخ ضمًـ آفمتٗم٣مد، ووم٣مل ا

 (.014( )إحت٣مف/07/316( )ؽمٝمـر 00/469( )طمـط 4/618( )ؾمذرات9/685اإلؽمالم

 (.531زمـ فمٚمرو ايمْمػمي أزمق ضمًـ )صمر زمـ أمحد فمقم 

 (.00/461( )طمط 462ت زمـ فمٚمرو زمـ ؽمٔمٝمد أزمق وم٣مؽمؿ اجل٣ٌمن ايم٘مقدم )جمٜمقل ضم٣مل ( )زمـ أمحد فمقم 

 (.565زمـ فمٝمًك زمـ ؽمٝمػ ايمٔمِم٣مر أزمق ضمًـ اجلرصم٣مين )فمٛمف مج٣مفم٥م( )صمر زمـ أمحد فمقم 

 (.00/466زمـ فمٝمًك زمـ َمقؽمك أزمق ضمًـ ايمًٗمْمل )ضمدث زمٟمضم٣مدي٧م َمًتٗمٝمٚم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ( )طمط زمـ أمحد فمقم 

 (.964زمـ همخر ايمٌٕمدادي أزمق ضمًـ )ؾم٣مفمر أدي٤م: وم٣ميمف احلٚمٝمدي( )صف/زمـ أمحد فمقم 
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ان ايمُمغمازي إهقازي )وم٣مل ايمذهٌل: ايمُمٝمخ اظمحدث ايمِمدوق، شمٗم٥م َمُمٜمقر( )ت فمٌد زمـ همرج زمـ ؽمٔمٝمد زمـ زمـ أمحد فمقم 

 (.07/497( )ؽمغم 305

 (.5/095زمـ همروخ ايمقافمظ )همٝمف سم٣ًمهؾ وم٣ميمف ازمـ أيب ايمٖمقارس ( )يم٣ًمن زمـ أمحد فمقم 

 (.00/468( )طمط زمـ همّمؾ زمـ ؾم٘مر أزمق ضمًـ اخلٝم٣مط) صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م زمـ أمحد فمقم 

 (.373زمـ همغموز اجلالب أزمق ضمًـ ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ٞمٝم٣ًمزمقر/زمـ أمحد فمقم 

 (.544زمـ وم٣مؽمؿ زمـ ه٣مرون أزمق وم٣مؽمؿ ايمرؾمٝمدي )صمر زمـ أمحد فمقم 

 (.5/614زمـ ومٝمس ايمرازي )يم٣ًمن زمـ أمحد فمقم 

 (.503زمـ ىمردي ايمٖم٣مرد أزمق ضمًـ )صمر زمـ أمحد فمقم 

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: فُمٛمل زم٣مإلومراء وؽمامع ايمٔمٙمؿ َمـ 500أزمق ضمًـ ايمٕمرٞم٣مؿمل )تزمـ ىمرز إٞمِم٣مري اظمٗمرئ زمـ أمحد فمقم 

 (.05)همٜمرس/ (900ايمُمٝمقخ وروايتف فمٛمٜمؿ وىم٣من شمٗم٥م هم٣مواًل( )صف/

 (.00/460زمـ يمٝم٧م وراق زمـ خمٙمد )طمط زمـ أمحد فمقم 

 (.30/643زمـ َم٣ميمؽ ايمُمغمازي )فم٣ًمىمر زمـ أمحد فمقم 

 (.30/645زمـ َم٣ٌمرك ايمٌزاز )فم٣ًمىمر زمـ أمحد فمقم 

 (.00/464زمـ حمٚمد أزمق ضمًـ ايمرومل )طمط زمـ أمحد فمقم 

 (.0400زمـ حمٚمد أزمق ضمًـ ايمٖم٣مرد )خم٤م زمـ أمحد فمقم 

 (.00/466)طمط  (695زمـ حمٚمد ايمٗمزويٛمل أزمق ضمًـ زم٣مدويف )شمٗم٥م: وم٣ميمف اخلْمٝم٤م وايمًٚمٔم٣مين( )ايمديمٝمؾ/زمـ أمحد فمقم 

)روى أضم٣مدي٧م َمًتٗمٝمٚم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م، ووم٣مل أزمق ايمٖمتا:  زمـ حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ أزمق ضمًـ ايمٌٕمدادي زمـ َمٗم٣مزمريزمـ أمحد فمقم 

 (.5/097( )يم٣ًمن 30/669( )فم٣ًمىمر 00/466ىم٣من يذىمر فمٛمف زمٔمض ايمٙمكم ( )طمط 

 (.00/463زمـ حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ أزمق ضمًـ ايمقراق نمالم اظمٌمي ايمقافمظ )طمط زمـ أمحد فمقم 

 (.00/465زمـ حمٚمد زمـ أيب ؽمٔمٝمد أزمق ضمًـ ايمٌزاز )طمط زمـ أمحد فمقم 

 (.30/644أزمق ضمًـ ايمْمرؽمقد )روى فمٛمف مج٣مفم٥م ( )فم٣ًمىمر زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ أمحد  فمقم

 (.380زمـ حمٚمد زمـ إؽمامفمٝمؾ ايمٌخ٣مري أزمق ضمًـ ايمٗم٣م  )ٞمٝم٣ًمزمقر/زمـ أمحد فمقم 
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( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من رصمالً هم٣مواًل ومديؿ 504زمـ حمٚمد زمـ أؾم٨م ايمٖمٜمٚمل اظمٗمرئ أزمق ضمًـ ايمْمٙمٝمْمقم )ت زمـ أمحد فمقم 

 (.906واهمر إدب( )صف/ايمْمٙم٤م 

 (.0428زمـ حمٚمد زمـ صمٔمٖمر أزمق وم٣مؽمؿ ايمُم٣مذي٣مطمل) وشمٗمف ايمٖم٣مرد ()خم٤م زمـ أمحد فمقم 

 (.693زمـ حمٚمد زمـ ضم٣مَمد اخلتقم اظمٔمدل )يمٝمس زمف زمٟمس: وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل(. )ايمديمٝمؾ/زمـ أمحد فمقم 

 (.0406زمـ حمٚمد زمـ ضم٣مَمد ايمًٜمٝمقم )خم٤م زمـ أمحد فمقم 

( )وم٣مل ايمذهٌـل: ايمُمٝمخ ايمِمدوق ايمٔم٣ممل اظمحدث ( 360اخلزافمل ايمٌٙمخل، )ت  زمـ حمٚمد زمـ ضمًـزمـ أمحد فمقم 

 (.07/099)ؽمغم

 (.07/361( )ؽمغم 361زمـ حمٚمد زمـ ضمًكم إصٌٜم٣مين اجلرصم٣مين )وشمٗمف ايمذهٌل ( )ت زمـ أمحد فمقم 

 (.377زمـ حمٚمد زمـ ضمًكم إٞمامؿمل أزمق ضمًـ ايمزرفمل )ٞمٝم٣ًمزمقر/زمـ أمحد فمقم 

 (.0418ُمٛم٣مم أزمق ضمًـ ايمِمٝمدٓين )خم٤م زمـ حمٚمد زمـ طمزمـ أمحد فمقم 

( ) وم٣مل اخلْمٝم٤م: ذىمر أٞمف ىم٣من يمف ازمـ ئم٧ٌم 309زمـ حمٚمد زمـ داود أزمق ضمًـ ازمـ ؿمٝم٤م ايمرزاز ايمٌٕمدادي )تزمـ أمحد فمقم 

( 5/049زم٘متٌف وىم٣من َمع هذا ىمثغم ايمًامع ىمثغم ايمُمٝمقخ وإلم ايمِمدق َم٣م هق، وم٣مل ايمذهٌل: ايمُمٝمخ اظمًٛمد.. صدوق( )اظمٝمزان

 (.013( )إحت٣مف/07/429( )ؽمغم00/444( )طمط 4/604( )ؾمذرات9/419إلؽمالم)سم٣مريخ ا

زمـ حمٚمد زمـ ؽمٙمٝمامن أزمق ضمًـ ايم٘مرازمٝمز ايمٌخ٣مري ايمٕمٛمج٣مري )وم٣مل ايمٌٝمٜمٗمل: زاهد، ووم٣مل ايمٖم٣مرد: ص٣ميما( زمـ أمحد فمقم 

 (.015( )إحت٣مف/0650)خم٤م 

 (.00/468( )طمط 303ت زمـ حمٚمد زمـ صٌٝما أزمق ضمًـ ايمٗم٣م ) صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ( )زمـ أمحد فمقم 

 (.0401اهلل أزمق ضمًـ ايمٛم٣مَمٗمل )خم٤م فمٌد زمـ حمٚمد زمـ زمـ أمحد فمقم 

 (.0657اهلل أزمق وم٣مؽمؿ ايمٗم٣م  )خم٤م فمٌد زمـ حمٚمد زمـ زمـ أمحد فمقم 

 (.00/408اظمٙمؽ زمـ أزم٣من ايمزي٣مت )طمط فمٌد زمـ حمٚمد زمـ زمـ أمحد فمقم 

 (.00/460زمـ حمٚمد زمـ فمٌٝمد أزمق ضمًـ اهلٚمداين )طمط زمـ أمحد فمقم 

 (.30/646زمـ حمٚمد زمـ فمقم أزمق ضمًـ ايمممايب )جمٜمقل ضم٣مل ()فم٣ًمىمر زمـ أمحد فمقم 

 (.00/441زمـ حمٚمد زمـ فمقم أزمق ضمًـ ايمِمغمدم زمـ أٞمٌقد) جمٜمقل ضم٣مل ( )طمط زمـ أمحد فمقم 

 (.0626زمـ حمٚمد زمـ فمقم أزمق ضمًـ اظمروزي) وشمٗمف ايمٛمٝم٣ًمزمقري ( )خم٤م زمـ أمحد فمقم 
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 (.00/445أزمق وم٣مؽمؿ ايمٌٛمدار) صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ( )طمط زمـ حمٚمد زمـ فمقم زمـ أمحد فمقم 

 (.08/449( )ؽمغم 328اظمٖمن َمُمٜمقر )ت  -ايمقاضمدي  -زمـ حمٚمد زمـ فمقم ايمٛمٝم٣ًمزمقري ايمُم٣مهمٔمل زمـ أمحد فمقم 

 (.00/446( )صحٝما ايمًامع وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ( )طمط 349زمـ حمٚمد زمـ فمٚمر أزمق ضمًـ ايمٌٌمي اظم٣ميم٘مل )ت زمـ أمحد فمقم 

 (.379حمٚمد زمـ فمٝمًك ايمْمرؿمقد أزمق ضمًـ )ٞمٝم٣ًمزمقر/زمـ زمـ أمحد فمقم 

 (.30/641( )فم٣ًمىمر 994زمـ حمٚمد زمـ ومرومقب أو ومرَمقز ايمتامر )جمٜمقل ضم٣مل ( )ك زمـ أمحد فمقم 

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من همٗمٝمٜم٣ًم ضم٣مهمٓم٣ًم يمٙمرأي 546)ت -ازمـ ٞم٣مهمع -زمـ حمٚمد زمـ َمروان اجلذاَمل أزمق ضمًـ اظمريزمـ أمحد فمقم 

 (.907همٝمف زمٔمض أصح٣مزمٛم٣م( )صف/ وضمدث وؽمٚمع َمٛمف وسم٘مٙمؿ

 (.30/668زمـ حمٚمد زمـ ويمٝمد أزمق ضمًكم اظمري اظمٗمري )فم٣ًمىمر زمـ أمحد فمقم 

٣مء ) وشمٗمف اخلْمٝم٤م ووم٣مل ه٥ٌم اهلل ايمْمػمي: ىم٣من رصماًل صدووم٣ًم زمـ أمحد فمقم  زمـ حمٚمد زمـ يقؽمػ أزمق ضمًـ ايمٗم٣م  ايم٣ًمَمري ايمرهمَّ

 (7/659( )اظمٛمتٓمؿ9/35: ىم٣من شمٗم٥م ص٣محل٣ًم صدووم٣ًم( )سم٣مريخ اإلؽمالمص٣محل٣ًم، ووم٣مل ايمذهٌل: اإلَم٣مم ايمٗم٣م ، ووم٣مل ازمـ صمقزي

 (.012( )إحت٣مف/07/82( )ؽمغم00/467( )طمـط 316)ت 

 (.00/405زمـ خمت٣مر أزمق ضمًـ زمٕمدادي )طمط زمـ أمحد فمقم 

 (.00/465( )طمط 02/632زمـ َمرززم٣من أزمق ضمًـ )جمٜمقل ضم٣مل ()ؽمغم زمـ أمحد فمقم 

 (.00/409( )طمط460ًـ اظمٗمرئ) وشمٗمف اخلْمٝم٤م ( )ت زمـ َمروان زمـ فمٝمًك أزمق ضمزمـ أمحد فمقم 

 (.30/642زمـ َمٗم٣مسمؾ أزمق ضمًـ زمـ ؽمقد )فم٣ًمىمرزمـ أمحد فمقم 

 (.30/647زمـ َمٛمِمقر زمـ حمٚمد أزمق فم٣ٌمس ايمٕم٣ًمين )وشمٗمف ازمـ فم٣ًمىمر ( )فم٣ًمىمر زمـ أمحد فمقم 

 (.0062زمـ َمقؽمك اإلؽمؼمازم٣مذي أزمق ضمًـ ايمْمٝمٛمل )صمر زمـ أمحد فمقم 

( 5/094() ؤمٝمػ وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل ووشمٗمف َمًٙمٚم٥م( )يم٣ًمن695ق نم٣ميم٤م إزدي ايمٌٕمدادي )ت زمـ ٞمي أزمزمـ أمحد فمقم 

 (.257( )إرؾم٣مد/00/402)طمط

 (.5/092ني )سم٘مٙمٚمقا همٝمف وم٣ميمف ايمػموم٣مين ( )يم٣ًمن ايمزمـ ٞمقح زمـ إؽمح٣مق زمـ أمحد فمقم 

 (.00/441ايمرمحـ أزمق ضمًـ زمـ ىمردي ايمٛمٜمرواين )طمط فمٌد زمـ ه٣مرون زمـ زمـ أمحد فمقم 

زمـ هٝمثؿ أزمق ضمًـ ايمٌزار ]ايمٌزاز[ ) ذىمره ايمٗمقاس َمـ ؾمٝمقطمف ايمثٗم٣مت ووشمٗمف ازمـ صمقزي وأشمٛمك فمٙمٝمف ايمدارومْمٛمل( زمـ أمحد فمقم 

 (.692( )ايمديمٝمؾ/00/461( )طمط 468)ت 
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 (.378( )ٞمٝم٣ًمزمقر/472زمـ واصؾ اظمًتٚمقم أزمق وم٣مؽمؿ ايمقاصقم )تزمـ أمحد فمقم 

 ؽمػ ايم٣ًمَمري.زمـ يقؽمػ ايمرهم٣مء: اؽمؿ صمده: حمٚمد زمـ يقزمـ أمحد فمقم 

وم٣مل ازمـ فم٣ًمىمر: مل ي٘مـ َمقشمقوم٣مً زمف، ووم٣مل ازمـ ٞمج٣مر: َمتٜمؿ زمقوع )زمـ يقؽمػ زمـ صمٔمٖمر اهل٘م٣مري إَمقي،زمـ أمحد فمقم 

 (.5/093( )يم٣ًمن 30/638احلدي٧م وسمرىمٝم٤م إؽم٣مٞمٝمد ( )فم٣ًمىمر 

 (.7/617فمقم زمـ أرومط )ضم٤م 

 (.2/075( )ضم٣مسمؿ  وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿفمقم زمـ أزهر إهقازي ايمراَمٜمرَمزي) صدوق 

 (.537)صمر  (روى فمٛمف ازمـ فمدي ونمغمه)فمقم زمـ إؽمح٣مق أزمق ضمًـ اظمقصقم 

 (.00/451( )طمط 472فمقم زمـ إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ أزمق ضمًـ احلٙمقاين )ت 

 (.30/653فمقم زمـ إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ اظمقصقم )فم٣ًمىمر 

( 4/557زمق ايمُمٝمـخ ( )أصٌٜم٣من( )ضمًــ احلديـ٧م وم٣ميمـف أ697فمقم زمـ إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ ايمقزير أزمق ضمًـ إصٌٜم٣مين )ت 

 (.366)ؿم٤م 

 (.30/653فمقم زمـ إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد ايمِمٝمدٓين أزمق ضمًـ اظمٌمي )فم٣ًمىمر 

 (.8/322فمقم زمـ إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ زمـ َمًٙمؿ احلٛمٓمقم )ضم٤م 

 (.00/451فمقم زمـ إؽمح٣مق زمـ أيب إهائٝمؾ )طمط 

 (.05/443)وم٣مل ايمذهٌل: اإلَم٣مم اظمحدث احلج٥م( )ؽمغم  (443فمقم زمـ إؽمح٣مق زمـ زمخؼمي اظم٣مدراين أزمق ضمًـ ايمٌٌمي )ت 

 (.00/451فمقم زمـ إؽمح٣مق زمـ طمٙمػ )طمط 

وم٣مل ازمـ اظمٗمرئ: ىم٣من أضمد ايمثٗم٣مت، ووم٣مل ازمـ َمٛمٓمقر ٞمحقه، ووشمٗمف فمقم زمـ إؽمح٣مق زمـ رداء أزمق ضمًكم ايمٕم٣ًمين ايمْمػماين )

 .(259)إرؾم٣مد/ (30/653( )فم٣ًمىمر  اهلٝمثٚمل

، ووم٣مل ( )ٓ زمٟمس زمف وم٣ميمف ازمـ ؽمٛمل، وم٣مل ازمـ َمٛم٣مدي: مل ي٘مـ زم٣مظمحٚمقد452اظمخرَمل )ت  فمقم زمـ إؽمح٣مق زمـ زاؿمٝم٣م أزمق ضمًـ

 .(03/654( )ؽمغم221)إرؾم٣مد/ (00/439( )طمط 5/452( )يم٣ًمن  اخلْمٝم٤م وايمًٚمٔم٣مين: ىم٣من صدووم٣مً 

 (.8/326فمقم زمـ إؽمح٣مق زمـ ؽمٙمٝمؿ )ضم٤م 

 .-آٞمٖم٣مً  -زاؿمٝم٣مهمٝمٚمـ صمده  –فمقم زمـ إؽمح٣مق زمـ فمٝمًك أزمق ضمًـ ازمـ زاؿمٝم٣م اظمخرَمل 

 (.895فمقم زمـ إؽمح٣مق زمـ َم٣مومقيمف أزمق ضمًـ إصٌٜم٣مين )ذىمر 
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 فمقم زمـ إؽمح٣مق زمـ حمٚمد زمـ زمخؼمي: سمٗمدم همٝمٚمـ صمده: ايمٌخؼمي.

 (.30/655فمقم زمـ إؽمح٣مق زمـ حيٝمك ايم٘م٣مسم٤م )فم٣ًمىمر 

 (.528)صمر (698ٗم٣م  فمٛمف ايمدارومْمٛمل )ايمديمٝمؾ/فمقم زمـ إهائٝمؾ ايمًٌْم٣مَمل أزمق ضمًـ اجلرصم٣مين ايم

 (.00/435إؽمامفمٝمؾ أزمق ضمًكم ايمْمػمي )طمط  فمقم زمـ

 (.00/437فمقم زمـ إؽمامفمٝمؾ أزمق ضمًكم ايمٛمقزمختل )طمط 

إفمٚمك )يمف سمقايمٝمػ ضم٣ًمن، وم٣مل احلٚمٝمدي: إَم٣مم دم ايمٙمٕم٥م وايمٔمرزمٝم٥م  -ازمـ ؽمٝمده -فمقم زمـ إؽمامفمٝمؾ اظمرد أزمق ضمًـ إٞمديمز

( ٣مهمظ: ىم٣من َمـ أفمٙمؿ أهؾ فمٌمه زم٣ميمٙمٕم٥م ضم٣مهمظ هل٣م، ووم٣مل احلضم٣مهمٓم٣ًم هلام.. وذىمر ايمْمٙمٚمٛم٘مل ضمٖمٓمف ووم٣مل: فمج٦ٌم َمـ ضمٖمٓمف..

 . (5/613)يم٣ًمن  (896( )صف/358)ت

 (.773فمقم زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ أيب ايمٛمجؿ )ومط 

 .(843)حتٖم٥م/ (00/432)َمُمٜمقر ( )طمط  اظمت٘مٙمؿ ًـ إؾمٔمرياحلفمقم زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ أيب زممم زمـ ؽم٣ممل أزمق 

 (.00/434نمالم أمحد زمـ ضمٛمٌؾ )طمط  –فمقم زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ ضمًـ 

 (.00/434فمٙمقي٥م )وشمٗمف اخلْمٝم٤م ( )طمط  –فمقم زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ ضم٘مؿ أزمق ضمًـ ايمٌزار 

 (.5/615( )يم٣ًمن 00/432فمقم زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ مح٣مد ايمٌزار أزمق ضمًـ ) صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ( )طمط 

 (.00/433فمقم زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ ؽمٙمٝمامن أزمق ضمًـ ايمُمٔمغمي) وشمٗمف اخلْمٝم٤م ( )طمط 

( 472اهلل اظمْمقفمل أزمق وم٣مؽمؿ ايمٛمٝم٣ًمزمقري َمـ ايمٖمرؽم٣من اظمج٣مهديـ ) أشمٛمك فمٙمٝمف احل٣مىمؿ( )تد فمٌفمقم زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ 

 (.376)ٞمٝم٣ًمزمقر/

 (.464اهلل زمـ أزرق )َمٌم فمٌد فمقم زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ 

 (.00/438فمقم زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ فمٌٝمد اهلل زمـ إؽمامفمٝمؾ أزمق ضمًـ إٞم٣ٌمري) صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ( )طمط 

 (.226( )إرؾم٣مد/00/435( )طمط 403يمدوم٣مق )فمٛمف مج٣مفم٥م، ووشمٗمف إزدي( )ت فمقم زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ ىمٔم٤م ا

 (.0466ايمْمقد )خم٤م زمـ أمحد فمقم زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ حمٚمد 

 (.00/433فمقم زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ يقٞمس زمـ ؽم٘مـ أزمق وم٣مؽمؿ ايمِمٖم٣مر )وشمٗمف اخلْمٝم٤م ( )طمط 

 (.775فمقم زمـ أؽمقد )ومط 

 (.30/659فمقم زمـ أؽمٝمد زمـ أضمٝمٛمح٥م اجلٚمحل )فم٣ًمىمر 
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 (.5/623فمقم زمـ أفمرايب )اهتٚمف ايمذهٌل()يم٣ًمن  

 (.00/451فمقم زمـ أَمٝم٥م زمـ أيب أَمٝم٥م ايم٘م٣مسم٤م )طمط 

 (.5/615فمقم زمـ أَمغمك اخلرادم اظمروزي )ىمذاب وم٣ميمف ايمذهٌل ( )يم٣ًمن 

 (.3/0705()ضم٣ٌمن5/613( )يم٣ًمن 8/371( )رزمام أنمرب وم٣ميمف ازمـ ضم٣ٌمن ( )ضم٤م 633فمقم زمـ أٞمس ايمٔمً٘مري )ت 

 (.5/612( هق إول )يم٣ًمن 345ضمًـ ايمٗمٚمل )ت  فمقم زمـ أيقب أزمق

 (.5/612فمقم زمـ أيقب أزمق وم٣مؽمؿ ايم٘مٔمٌل )ٓ ي٘م٣مد ئمرف وم٣ميمف ايمذهٌل ( )يم٣ًمن 

( )وم٣مل اخلْمٝم٤م: مل ي٘مـ يمف ىمت٣مب وإٞمام وصمدٞم٣م ؽمامفم٣مسمف دم ىمت٤م 341فمقم زمـ أيقب زمـ ضمًكم أزمق ضمًـ ايمٗمٚمل راهميض، )ت 

 (.5/612( )يم٣ًمن00/450وأيب زم٘مر زمـ ؾم٣مذان ( )طمطنمغمه وضمدشمٛم٣م َمـ ضمٖمٓمف فمـ أيب زم٘مر زمـ ضمٝمقة 

 (. 318فمقم زمـ زم٣مدي ايمِمقدم: )فمٙمامء 

 (.2/072( )ضم٣مسمؿ 8/352فمقم زمـ زمحغم َمٌمي )ضم٤م 

 (.00/655فمقم زمـ زمخ٣مر ايمرازي أزمق ضمًـ ايمرازي )وم٣مل ايمدارومْمٛمل : ؾمٝمخ ىمت٦ٌم فمٛمف دم دار ايمٗمْمـ ( )طمط 

 (.00/455فمقم زمـ زمدر أزمق ضمًـ )وشمٗمف ايمٔمتٝمٗمل ( )طمط 

 (.00/453فمقم زمـ زمري زمـ زٞمجقيف أزمق ضمًـ ايمدٞمٝمقري )جمٜمقل ضم٣مل ( )طمط 

 (.00/454فمقم زمـ زمريد أزمق دفم٣مَم٥م ايمٗمٝمز، جمٜمقل ضم٣مل )طمط 

 (.8/323فمقم زمـ زمزيغ اهلالرم )ضم٤م 

ق ٞمٔمٝمؿ فمقم زمـ زممم زمـ فمٌٝمد اهلل زمـ أيب َمريؿ إَمقي إصٌٜم٣مين )ىم٣من يّمٔمػ وم٣ميمف أزمق ايمُمٝمخ/ ودم ضمديثف ٞم٘م٣مرة، وم٣ميمف أزم

 (.5/612( )يم٣ًمن 809( )ذىمر6/048/واهتٚمف ازمـ َمٛمدة( )أصٌٜم٣من 

 (.30/686فمقم زمـ زممم زمـ فمقم أزمق ضمًـ ايمٗمزويٛمل ٞمٝم٣ًمزمقري )فم٣ًمىمر 

 (.224فمقم زمـ زممم زمـ هالل ايمِمٛمٔم٣مين اظمٗم٣مريض )إرؾم٣مد/

 (.00/455فمقم زمـ زمممان زمـ حمٚمد زمـ ؽمٝمػ ايمٗمزاز )طمط 

( 5/617)شمٗم٥م َمٟمَمقن وم٣ميمف احلداد، ووم٣مل ايم٘مت٣مين: اهتؿ دم طمٝمثٚم٥م ( )يم٣ًمن( 308فمقم زمـ زمممى ايمدَمُمٗمل ايمٔمْم٣مر )ت 

 (.30/680)فم٣ًمىمر

 (.5/617فمقم زمـ زمُمٝمغم إَمقي )يمٝمٛمف إزدي ( )يم٣ًمن 
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 (.00/454فمقم زمـ زمْمح٣م ايمتٚمٝمٚمل )طمط 

 (.485فمقم زمـ زمٗم٣مء ايمقراق )َمٌم 

 (.30/683ايمِمقري )جمٜمقل ضم٣مل ( )فم٣ًمىمر زمـ أمحد فمقم زمـ زم٘م٣مر 

 (.30/684زم٘م٣مر زمـ زمالل ايمٔم٣مَمقم )فم٣ًمىمر فمقم زمـ 

 (.00/453( )طمط 685فمقم زمـ زم٘مر أزمق ضمًـ ايمٌٕمدادي )ت 

 (.349فمقم زمـ زم٘مر زمـ همّمؾ زمـ َمقؽمك زمـ َمْمروح ايمٛمٔم٣مرم: )فمٙمامء 

 (.384فمقم زمـ زم٘مران زمـ فمقم ايمقراق أزمق ضمًـ ايمقاؽمْمل )ٞمٝم٣ًمزمقر/

 (.2/075( )ضم٣مسمؿ ٣ً5/617من فمقم زمـ زمالل )يروي اظمراؽمٝمؾ واظمٗم٣مؿمٝمع وم٣ميمف ازمـ ضم٣ٌمن ( )يم

 (.417( )ؽمٜمؿ/5/617فمقم زمـ زمالل اظمٜمٙمٌل )يمٝمس زم٣مظمر  وم٣ميمف نمالم ايمزهري، وؤمٖمف إزدي ( )يم٣ًمن 

 (.00/453فمقم زمـ زمٛم٣من زمـ ؽمٛمدي ايمٔم٣مومقرم )طمط 

 (.30/685( )فم٣ًمىمر 02/019( )ؽمغم993( )ك 451فمقم زمـ زمٛمدار زمـ ضمًكم ايمزاهد )وشمٗمف احل٣مىمؿ ( )ت 

 (.00/454زمـ يزيد أزمق ضمجٝم٥م اظمزين ايمٔمْم٣مر )روى فمٛمف مج٣مفم٥م ( )طمط  فمقم زمـ هبرام

 فمقم زمـ زمٝم٣من اظمْمرز: هق ازمـ حمٚمد زمـ طم٣ميمد زمـ زمٝم٣من.

 (.00/452فمقم زمـ سمرىم٣من أزمق ضمًـ ايمِمقدم )طمط 

 (.2/077فمقم زمـ مت٣مم أزمق ضمًـ )ضم٣مسمؿ 

 (.00/459( ) جمٜمقل ضم٣مل ( )طمط 306فمقم زمـ شم٣مزم٦م اخلْمٝم٤م وايمد اخلْمٝم٤م ص٣مضم٤م ايمت٣مريخ )ت 

 . -دم ازمـ شم٣مزم٦م زمـ أطمْم٤م –فمقم زمـ شم٣مزم٦م زمـ أيب زيد زمـ أطمْم٤م 

 (.00/458زمـ إؽمامفمٝمؾ أزمق ضمًـ ٞمٔمامين )وشمٗمف اخلْمٝم٤م ( )طمط زمـ أمحد فمقم زمـ شم٣مزم٦م 

( )ضم٣مسمؿ  ، وأطمْمٟم احل٣مهمظ همٗم٣مل: جمٜمقلفمقم زمـ شم٣مزم٦م زمـ أطمْم٤م ايمٌٌمي إٞمِم٣مري )وشمٗمف أمحد، ووم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: ٓ زمٟمس زمف

 .(842)حتٖم٥م/ (2/077

 (.5/617فمقم زمـ صم٣مزم٣مر ايمٗمزويٛمل )ٓ رء وم٣ميمف ايمذهٌل ( )يم٣ًمن 

 (.8/373فمقم زمـ صم٣مزمر إودي )ضم٤م 

 ايمقه٣مب زمـ صمٌٙم٥م.فمٌد فمقم زمـ صمٌٙم٥م ايم٘م٣مسم٤م: هق ازمـ حمٚمد زمـ 



1274 
 

( 831( )ذىمـر4/492( )جمٜمقل ضم٣مل ( )أصٌٜمـ٣من690فمقم زمـ صمٌٙم٥م زمـ رؽمت٥م زمـ زيد أزمق ضمًـ ايمتٚمٝمٚمل إصٌٜم٣مين )ت 

 (.363)ؿم٤م 

 (.00/459ايمرمحـ أزمق ضمًـ ايمُم٣مفمر )طمط فمٌد فمقم زمـ صمٌٙم٥م زمـ َمًٙمؿ زمـ 

 (.2/078( )ضم٣مسمؿ  وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿفمقم زمـ صمرير ايم٣ٌموردي )صدوق 

 (.847فمقم زمـ صمزء ايمدراع )وم٣مل احل٣مهمظ: ىمذاب( )حتٖم٥م/

 (.2/078( )ضم٣مسمؿ  وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿفمقم زمـ صمٔمد فمٛمف فمٚمرو زمـ ديٛم٣مر )جمٜمقل وضمديثف َمقوقع 

 (.2/077( )ضم٣مسمؿ 7/617فمقم زمـ صمٔمدة فمـ أزمٝمف )ضم٤م 

 (.054فمقم زمـ صمٔمٖمر ايمًغمواين ايمِمقدم ايمِم٣ميما )َمٌم 

 (.385فمقم زمـ صمٔمٖمر ايم٘م٣مسم٤م أزمق ضمًـ ايمٖم٣مرد َمـ إدزم٣مء )ٞمٝم٣ًمزمقر/

 (.30/693فمقم زمـ صمٔمٖمر ايم٘مقدم )فم٣ًمىمر 

 (.362( )ؿم٤م 853فمقم زمـ صمٔمٖمر اظمٙمحٚمل إصٌٜم٣مين )شمٗم٥م وم٣ميمف أزمق ٞمٔمٝمؿ ( )ذىمر 

 (.356ايمٌٙمٝم٣مين اظم٣ميم٘مل: )فمٙمامء زمـ أمحد فمقم زمـ صمٔمٖمر 

 (.00/471( )طمط450ٖمري٣ميب )وشمٗمف اخلْمٝم٤م ( )ت ايمزمـ حيٝمك أزمق ضمًـ زمـ زمـ أمحد فمقم زمـ صمٔمٖمر 

 (.00/425( )طمط2/078( )ضم٣مسمؿ  وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿفمقم زمـ صمٔمٖمر زمـ زي٣مد إمحر أزمق ضمًـ ايمتٚمٝمٚمل) شمٗم٥م صدوق 

 (.30/690أزمق ضمًكم ايمرازي )جمٜمقل ضم٣مل ( )فم٣ًمىمر اهلل فمٌد فمقم زمـ صمٔمٖمر زمـ 

 (.382فمقم زمـ صمٔمٖمر زمـ فمٌٝمد اهلل ايمْمقد أزمق ضمًـ ايمٛمقوم٣مين )ٞمٝم٣ًمزمقر/

 (.00/429فمقم زمـ صمٔمٖمر زمـ فمقم زمـ ؾم٣مذان أزمق ضمًـ احلٚمغمي )طمط 

 (535فمقم زمـ صمٔمٖمر زمـ حمٚمد أزمق ضمًـ صمرصم٣مين )صمر 

( )يم٣ًمن 365زمٙمده يّمٔمٖمقٞمف دم أزمٝمف ويًتِمٕمروٞمف همٝمف ( )ؿمـ٤م فمقم زمـ صمٔمٖمر زمـ َم٣ًمهمر ايمتٛمٝمز )وم٣ميمف َمًٙمٚم٥م: أهؾ 

5/614.) 

 (.497فمقم زمـ صمٔمٖمر زمـ َم٣ًمهمر ايمتٛمٝمز: )فمٙمامء 

 (.480فمقم زمـ صمٔمٖمر زمـ َمقؽمك زمـ فمٝمًك زمـ صم٣مزمر: )فمٙمامء 

 (.008فمقم زمـ صمٔمٖمر ىم٣مسم٤م َمقؽمك زمـ َمٙمؽ )َمٌم 
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 (5/618( )يم٣ًمن : ىم٣من حيدث زم٣ميمٌقاؿمٝمؾ، ووم٣مل احل٣مهمظفمقم زمـ مجٝمؾ ايمرومل) ىمذزمف ازمـ ضم٣ٌمن وؤمٖمف ايمدارومْمٛمل

 .(848)حتٖم٥م/

 (.5/623فمقم زمـ صمٛمد ؾمٝمخ َمًدد)يم٣ًمن 

 (.383فمقم زمـ صمٛمدل ايمٗمزويٛمل أزمق ضمًـ ايمِمقدم )ٞمٝم٣ًمزمقر/

فمقم زمـ صمٛمٝمد فمٛمف فمٚمرو زمـ ديٛم٣مر )َمٛم٘مر احلدي٧م، وم٣ميمف ايمٌخ٣مري ووم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ طمػمه ىمذب، ووم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن: ىم٣من يٗمٙم٤م 

 (.5/619إؽم٣مٞمٝمد ( )يم٣ًمن 

 (.٣ٌ5/619من يم٦ًم أفمرهمف َمـ هق ( )يم٣ًمن ضمٚمل )جمٜمقل وم٣ميمف ايمذهٌل ووم٣مل ازمـ فمقم زمـ صمٜمؿ ايمًٙم

وم٣مل احل٣مهمظ: ىم٣من َمُمٜمقرًا زم٣ميمٛمِم٤م ىمثغم احلط فمعم فمقم وأهؾ ايمٌٝم٦م... ( )639فمقم زمـ صمٜمؿ زمـ زمدر زمـ حمٚمد ايم٣ًمَمل )ت 

 .(849)حتٖم٥م/ (00/427( )طمط ل َمـ أهؾ ايمًٛم٥مووم٣مل: ىم٣من يْمٙم٤م احلدي٧م ويٓمٜمر ايمًٛم٥م.اهـ ومٙم٦م )أزمق فمٌداهلل(: ايمٛم٣مصٌ

 (.5/601فمقم زمـ ضم٣مسمؿ أزمق َمٔم٣موي٥م) جُيٜمؾ وم٣ميمف ايمذهٌل ( )يم٣ًمن 

 (.340فمقم زمـ ضم٣مسمؿ ايمِمقاف: )فمٙمامء 

 (.30/359فمقم زمـ ضم٣مزم اهلٚمذاين )فم٣ًمىمر 

 (.2/084( )ضم٣مسمؿ  وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿفمقم زمـ ضمٌٝم٤م ايمٌٙمخل )صدوق 

 (.00/302فمقم زمـ ضمديد زمـ ضم٘مٝمؿ اظمدائٛمل )طمط 

 (0065فمقم زمـ ضمرب زمـ ٞمٌم أزمق ضمًـ اإلؽمؼمازم٣مذي )صمر 

 (.7/604فمقم زمـ ضمرَمٙم٥م ايمٗم٣م  )ضم٤م 

 (.30/418فمقم زمـ ضمريش )فم٣ًمىمر 

 .-ٔيتهق ا –( )سم٘مٙمٚمقا همٝمف وم٣ميمف ايمٖمراء ( 444فمقم زمـ ضم٣ًمن ايمرحمل )ت 

 (.00/366 فمقم زمـ ضم٣ًمن زمـ وم٣مؽمؿ زمـ همّمؾ أزمق ضمًـ اجلقرم) سم٘مٙمٚمقا همٝمف وم٣ميمف ازمـ همراء ( )طمط

 (.575( )صمر 304فمعم زمـ ضمًـ اإلزمريًٚمل أزمق ضمًـ )ت

 (.5/602فمقم زمـ ضمًـ إمحر، سم٘مٙمؿ همٝمف ايمٖمراء )يم٣ًمن 

 (.00/476فمقم زمـ ضمًـ اإلؽم٘م٣مدم )طمط 

 (.30/435فمقم زمـ ضمًـ إؿمرازمٙمز )فم٣ًمىمر 
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 (.554فمقم زمـ ضمًـ ايم٣ٌمومالين اجلرصم٣مين )صمر 

 (.2/081وم٣ميمف أزمق زرفم٥م، ووم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: ؾمٝمخ( )ضم٣مسمؿ  فمقم زمـ ضمًـ ايمٌزار ايمتٚمٝمٚمل )مل ي٘مـ زمف زمٟمس

 (.30/437فمقم زمـ ضمًـ ايمٌٕمداي )فم٣ًمىمر 

 (.00/487( )طمط5/603فمقم زمـ ضمًـ اجلراضمل أزمق ضمًـ ايمٗم٣م ، اؽمؿ صمده: فمقم زمـ َمْمرف )يم٣ًمن 

 (.558)صمر  -ؾمغماز  -فمقم زمـ ضمًـ اجلرصم٣مين 

 (.5/607فمقم زمـ ضمًـ اخلنوصمردي )يم٣ًمن 

 (.8/324ايمدارىم٣مين )ضم٤م فمقم زمـ ضمًـ 

 (.602//5فمقم زمـ ضمًـ ايمذهقم إهمْمس )َمؼموك وم٣ميمف ازمـ ذومل ( )يم٣ًمن 

 (.5/607فمقم زمـ ضمًـ ايمرازي )ىمذزمف إزهري ونمغمه( اؽمؿ صمده فمقم زمـ ضمًـ )يم٣ًمن 

)يم٣ًمن  فمقم زمـ ضمًـ ايمًقد )وم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن: ىم٣من ممـ يٗمٙم٤م إطم٣ٌمر، ويٌدل اظمتـ، ٓ جيقز آضمتج٣مج زمام اٞمٖمرد زمف (

5/606.) 

 (.836فمقم زمـ ضمًـ ايمُم٣مهمٔمل أزمق ضمًـ )ٓ ئمرف وم٣ميمف احل٣مهمظ( )حتٖم٥م/

 (.2/080( )ضم٣مسمؿ 5/603فمقم زمـ ضمًـ ايمِمٖم٣مر )وم٣مل ازمـ َمٔمكم: نمغم شمٗم٥م ( )يم٣ًمن 

 (.00/493فمقم زمـ ضمًـ ايمِمقدم ايمٌٕمدادي )طمط

 ( همٝمٚمـ صمده حمٚمد.314فمقم زمـ ضمًـ ايمِمٝمٗمقم ايمٗمزويٛمل، )ت 

 : اؽمؿ صمده: فمقم.فمقم زمـ ضمًـ ايمْمٜمامين

 (.00/477فمقم زمـ ضمًـ ايمْمقد )طمط 

 (.8/328فمقم زمـ ضمًـ ايمٔمًٗمالين )ضم٤م 

 (.00/487فمقم زمـ ضمًـ ايمٗم٣م  )طمط 

 (.5/602ايمذهٌل ( )يم٣ًمن  وم٣ميمف فمقم زمـ ضمًـ ايم٘مٙمٌل )فمـ حيٝمك زمـ رضيس زمخػم زم٣مؿمؾ، هق آهمتف

 (.5/604فمقم زمـ ضمًـ اظم٘مت٤م )ىمذزمف ايمذهٌل ( )يم٣ًمن 

 (2/080ج٣مين ايمرازي) وم٣مل ازمـ أيب ضم٣مسمؿ: شمٗم٥م صدوق( )ضم٣مسمؿ فمقم زمـ ضمًـ اهلًٛم

 (.865فمقم زمـ ضمًـ زمـ أزم٣من ايمٛمِمٝمٌل )ذىمر 
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 (.30/401فمقم زمـ ضمًـ زمـ إزمراهٝمؿ زمـ ؽمٔمد ايمتٚمٝمٚمل احلٚميص )روى فمٛمف مج٣مفم٥م ( )فم٣ًمىمر 

 (.00/475فمقم زمـ ضمًـ زمـ إزمراهٝمؿ زمـ ومتٝم٥ٌم أزمق حمٚمد ايمٗمْم٣من )طمط 

 (.00/491 فمقم زمـ ضمًـ زمـ أيب فمثامن )طمط

 (..00/483( ) طمط 5/605( )سم٘مٙمؿ همٝمف ازمـ أيب ايمٖمقارس ( )يم٣ًمن 427اجلِم٣مص )ت زمـ أمحد فمقم زمـ ضمًـ 

 (.5/603اخلزاز ) وم٣مل ايمدارومْمٛمل: مل ي٘مـ ومقي٣ًم ( )يم٣ًمن زمـ أمحد فمقم زمـ ضمًـ 

 (.00/472زمـ أيب ايمٔمٛمػم أزمق وم٣مؽمؿ )وشمٗمف اخلْمٝم٤م ( )طمط زمـ أمحد فمقم زمـ ضمًـ 

( )طمط  وم٣مل ايمدارومْمٛمل: مل ي٘مـ ومقي٣ًم، ووم٣مل َمرة: ىم٣من ؤمٝمٖم٣مً ) ازمـ ايم٘مالد  احلراينكمزمـ طم٣ميمد أزمق ضمًأمحد زمـ فمقم زمـ ضمًـ 

 .(410)ايمديمٝمؾ/ (00/486

 (.00/483اهلل أزمق ضمًـ ايمٌٙمخل )طمط فمٌد زمـ زمـ أمحد فمقم زمـ ضمًـ 

 (.00/490زمـ حمٚمد أزمق وم٣مؽمؿ زمـ َمًٙمٚم٥م )وشمٗمف اخلْمٝم٤م ونمغمه ( )طمط زمـ أمحد فمقم زمـ ضمًـ 

 (.00/489زمـ حمٚمد أزمق ٞمٌم ايمٛمٝم٣ًمزمقري )طمط زمـ أمحد فمقم زمـ ضمًـ 

 (.0658زمـ ٞمٌم احلرر )خم٤م زمـ أمحد فمقم زمـ ضمًـ 

 ( .30/406( )فم٣ًمىمر 00/480فمقم زمـ ضمًـ زمـ أضمٝمد أزمق ضمًـ ايمٗمْم٣من ايمٌٙمخل) جمٜمقل ضم٣مل( )طمط 

 (.00/476فمقم زمـ ضمًـ زمـ إؽم٘م٣مدم )طمط 

 (.00/474ايمؼمَمذي )طمط  فمقم زمـ ضمًـ زمـ زمُمغم زمـ ه٣مرون

 (.00/474فمقم زمـ ضمًـ زمـ زم٘مغم زمـ واصؾ أزمق ضمًـ احليَمل )وشمٗمف اخلْمٝم٤م ( )طمط 

( 5/605فمقم زمـ ضمًـ زمـ زمٛمدار اإلؽمؼمازم٣مدي )اهتٚمف حمٚمد زمـ ؿم٣مهر واإلدريز وايمٛمخٔمُمٌل ونمغمهؿ( )يم٣ًمن

 (.30/404)فم٣ًمىمر

 (.570همٝمف ايمٛم٣مس وم٣ميمف ايمًٜمٚمل( )صمر  فمقم زمـ ضمًـ زمـ زمٛمدار زمـ زيد زمـ َمٔم٣مذ أزمق ضمًـ ايمٔمٛمػمي )سم٘مٙمؿ

 (.00/475( )شمٗمف وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل ( )طمط 683زمٝم٣من أزمق ضمًـ اظمٗمرئ )ت زمـ فمقم زمـ ضمًـ 

 (.8/372فمقم زمـ ضمًـ زمـ زمٝم٣من ايمراهمٗمل )ضم٤م 

ايمدراوردي ) َمتٜمؿ زم٣ميمقوع وم٣ميمف ايم٣ٌمنمٛمدي، وىمذزمف -ازمـ ىمرٞمٝم٣ٌم –ايمٌزار ايمٔمْم٣مء أزمق ضمًكم  ٝم٤مٞمفمقم زمـ ضمًـ زمـ صمٔمٖمر زمـ ىمر

 .(00/485)طمط (5/604وايمدارومْمٛمل ونمغممه٣م( )يم٣ًمن
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 (.00/478اهلل ايمٌزاز ايمٛمٝم٣ًمزمقري )وشمٗمف اخلْمٝم٤م ( )طمط فمٌد فمقم زمـ ضمًـ زمـ صمٛمٝمد أزمق 

 (.00/481فمقم زمـ ضمًـ زمـ ضم٣مرث زمـ زمحر أزمق وم٣مؽمؿ اظمروزي )وشمٗمف اخلْمٝم٤م ( )طمط 

 (.30/408فمقم زمـ ضمًـ زمـ ضمٌٝم٤م )فم٣ًمرك 

 (.316أزمق فمٌٝمد وم٣م  َمٌم )أشمٛمقا فمٙمٝمف( )نمرزم٣مء/فمقم زمـ ضمًـ زمـ ضمرب 

 (.976( )يقٞمس698فمقم زمـ ضمًـ زمـ ضمًـ ايم٘مٚمقين )ت

 (.2/079فمقم زمـ ضمًـ زمـ ضمًـ زمـ فمقم زمـ أيب ؿم٣ميم٤م ايمٔمٙمقي )ضم٣مسمؿ 

 (.30/461فمقم زمـ ضمًـ زمـ ضمًكم أزمق فمقم ايمًٙمٚمل )فم٣ًمىمر 

 (.5/608س: ىم٣من خمٙمْم٣مً دم احلدي٧م ( )يم٣ًمن( )وم٣مل ازمـ أيب ايمٖمقار472فمقم زمـ ضمًـ زمـ ضمٖمص ايمٔمْم٣مر أزمق ضمًـ )ت 

 (.534فمقم زمـ ضمًـ زمـ محدان أزمق ضمًـ ايمْمرؽمقد )صمر 

 (.494فمقم زمـ ضمًـ زمـ محدان زمـ ئمٗمقب زمـ فمرهم٥م: )فمٙمامء 

 (.8/370فمقم زمـ ضمًـ زمـ طم٣ميمد ايمٌٌمي ايمًامن )ضم٤م 

 (.00/484فمقم زمـ ضمًـ زمـ طمٙمػ اظمخرَمل )طمط 

 (.974أزمق وم٣مؽمؿ اظمٌمي )يقٞمس فمقم زمـ ضمًـ زمـ طمٙمػ زمـ ومديد ايمًالَم٣مين

 (.666فمقم زمـ ضمًـ زمـ طمٙمٝمؾ أزمق ضمًكم ايمٗم٣م  )شمٗم٥م همٗمٝمف وم٣ميمف احل٣ٌمل( )َمٌم 

 (.857( )ذىمر00/484()وشمٗمف اخلْمٝم٤م ( )طمط 454فمقم زمـ ضمًـ زمـ ديمٝمؾ زمـ إؽمامفمٝمؾ أزمق ضمًـ ايمدٓل )ت 

 (.00/488فمقم زمـ ضمًـ زمـ رازي )طمط 

 (.8/371فمقم زمـ ضمًـ زمـ راؾمد احلدشمل )ضم٤م 

 (.30/460فمقم زمـ ضمًـ زمـ رصم٣مء اظمحت٤ًم) روى فمٛمف مجع ( )فم٣ًمىمر

 (.8/375فمقم زمـ ضمًـ زمـ ؽم٣ممل إزدي )ضم٤م 

( )ضمًـ احلدي٧م وم٣ميمف أزمق ايمُمٝمخ، ووم٣مل ايمذهٌل: احل٣مهمظ ايمٔم٣ممل ايمث٦ٌم( 419فمقم زمـ ضمًـ زمـ ؽمٙمؿ أزمق ضمًـ إصٌٜم٣مين، )ت 

 (.3/0702()ضم٣ٌمن03/300( )ؽمغم 835( )ذىمر 4/531)أصٌٜم٣من 

 (.00/477زمـ ضمًـ زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ هي٨م أزمق ضمًـ ايمٗمْمٝمٔمل) وشمٗمف اخلْمٝم٤م ( )طمط  فمقم

 (.5/602فمقم زمـ ضمًـ زمـ ؽمٙمٝمامن) ؤمٝمػ وم٣ميمف َمًٙمٚم٥م ( )يم٣ًمن 
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 (.00/478)طمط  -أو ايمٌجقم–فمقم زمـ ضمًـ زمـ ؽمٜمؾ ايمٌٙمخل 

 (.00/483فمقم زمـ ضمًـ زمـ ؾم٣مفمر )طمط 

 (.0694فمقم زمـ ضمًـ زمـ ذيػ ايمزهري )خم٤م 

 (.00/489زمـ ؾمٝم٣ٌمين )طمط فمقم زمـ ضمًـ 

 (.00/472فمقم زمـ ضمًـ زمـ ص٣ميما ايمِم٣مئغ )طمط 

 (.5/608فمقم زمـ ضمًـ زمـ صٗمر ايمِم٣مئغ زمٕمدادي) ىمذاب وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ( )يم٣ًمن 

 (.30/464فمقم زمـ ضمًـ زمـ ؿم٣موس ايمٔم٣مومقرم ايمٖمراء)جمٜمقل ضم٣مل ( )فم٣ًمىمر 

 (.530)صمر  (زمخػم َمٛم٘مرضمدث فمٛمف فمقم زمـ ضمًٛمقيف )ايمرمحـ اجلرصم٣مين أزمق ضمًـ فمٌد فمقم زمـ ضمًـ زمـ 

 (.391( وىم٣من َمـ فمٙمامء احلٛمٖمٝم٥م )ٞمٝم٣ًمزمقر/425ايمرمحـ ايمٗم٣م  أزمق ضمًـ ايمٌخ٣مري ايمندري )تفمٌد فمقم زمـ ضمًـ زمـ 

 (.30/463( )فم٣ًمىمر 399ايمًالم أزمق ضمًـ إزدي )جمٜمقل ضم٣مل ( )ت فمٌد فمقم زمـ ضمًـ زمـ 

 (.00/484ٜمقل ضم٣مل ( )طمط ايمٔمزيز أزمق ضمًـ اهل٣مؾمٚمل) جمفمٌد ايمٔمزيز زمـ فمٌد فمقم زمـ ضمًـ زمـ 

 (.00/486اهلل أزمق وم٣مؽمؿ ايمتٚمٝمٚمل) صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ( )طمط فمٌد فمقم زمـ ضمًـ زمـ 

 (.301اهلل زمـ حمٚمد اهلذرم ايمتٛمٝمز: )فمٙمامء فمٌد فمقم زمـ ضمًـ زمـ 

 (.30/465اظم٠مَمـ اخلقٓين )فم٣ًمىمر فمٌد فمقم زمـ ضمًـ زمـ 

 (.317ايمقاضمد ايمػمؽمٝمٚمل: )فمٙمامء فمٌد فمقم زمـ ضمًـ زمـ 

 (.00/486() جمٜمقل ضم٣مل ( )طمط 468ايمقراق )ت فمٌد  زمـ ضمًـ زمـ فمقم

 (.00/473( )طمط 677ويف أزمق ضمًـ اخلزاز) وشمٗمف اخلْمٝم٤م ( )ت فمٌد فمقم زمـ ضمًـ زمـ 

 (.00/474فمقم زمـ ضمًـ زمـ فمٌٝمد زمـ حمٚمد أزمق ضمًـ ايمُمٝم٣ٌمين ازمـ أفمرايب )طمط 

 (.00/473( )طمط 441فمقم زمـ ضمًـ زمـ فمرهم٥م )وشمٗمف ايمدارومْمٛمل( وؽمٝمٟميت دم ضمًكم )ؽمٜمؿ 

 (.00/479فمقم زمـ ضمًـ زمـ فمالء أزمق وم٣مؽمؿ ايمًٚم٣ًمر )طمط 

 (.30/444( )فم٣ًمىمر02/61ايمٔمزيز ايم٘مت٣مين ( )ؽمغمفمٌد فمقم زمـ ضمًـ زمـ فمالن احلراين احل٣مهمظ) شمٗم٥م ضم٣مهمظ وم٣ميمف 

 (.00/489فمقم زمـ ضمًـ زمـ فمقم أزمق ضمًـ ايمُمٝم٣ٌمين )طمط 

 (.821( )ذىمر 3/616ايمُمٝمخ ( )أصٌٜم٣من فمقم زمـ ضمًـ زمـ فمقم أزمق ضمًـ اظمٓم٣مظمل )وشمٗمف أزمق 
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 (.00/491( )طمط 339فمقم زمـ ضمًـ زمـ فمقم أزمق ضمًـ اظمٗمرئ )صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ( )ت 

 (30/468فمقم زمـ ضمًـ زمـ فمقم ايمُمغمازي ) فم٣ًمىمر 

 (.017فمقم زمـ ضمًـ زمـ فمقم ايمْمٜمامين أزمق وم٣مؽمؿ ؾمٝمخ يمٙمٌٝمٜمٗمل )إحت٣مف/

 (.30/469فمقم زمـ ضمًـ زمـ فمقم زمـ أيب همّمؾ ايمدَمُمٗمل )فم٣ًمىمر 

 (.00/489ايمدٓل )صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ( )طمط زمـ أمحد فمقم زمـ ضمًـ زمـ فمقم 

فمقم زمـ ضمًـ زمـ فمقم زمـ صمٔمد أزمق صمٔمد ايمٌٕمدادي اجلقهري )ىم٣من َمًتٗمٝمؿ إَمر دم احلدي٧م يقشمؼ همٝمف وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( 

 (.00/478)طمـط (499)نمرزم٣مء/

 (.00/488)ىمذزمف إزهري ونمغمه ( )طمط  -ؽمٌؼ خمتٌماً  – فمقم زمـ ضمًـ زمـ فمقم زمـ ضمًـ أزمق ضمًـ زمـ رازي

 (.0088فمقم زمـ ضمًـ زمـ فمقم زمـ ضمٛمقيف أزمق ضمًـ ايمداَمٕم٣مين )صمر 

 (.5/607( )يم٣ًمن 00/484فمقم زمـ ضمًـ زمـ فمقم زمـ زىمري٣م ايمُم٣مفمر) اهتٚمف ايمذهٌل( )طمط 

 (.311)نمرزم٣مء/ (00/474فمقم زمـ ضمًـ زمـ فمقم زمـ َمثٛمك أزمق ضمًـ ومرومرر )طمط

 (.998ؿ أزمق ززمغم اظم٘مل )ك فمقم زمـ ضمًـ زمـ فمقم زمـ َمًٙم

 (.00/487فمقم زمـ ضمًـ زمـ فمقم زمـ َمْمرف اجلراضمل أزمق ضمًـ ايمٗم٣م  )َمتٜمؿ وم٣ميمف ايمػموم٣مين ( )طمط 

 (.30/462فمقم زمـ ضمًـ زمـ فمقم زمـ َمٝمٚمقن أزمق ضمًـ ايمٔمرزمٔمل ازمـ زروان ) ضم٣مهمظ وم٣ميمف ايم٘مت٣مين( )فم٣ًمىمر 

 (.30/440فمقم زمـ ضمًـ زمـ فمٚمر ايمٗمرر ايمزهري )جمٜمقل ضم٣مل ( )فم٣ًمىمر 

 (.30/444فمقم زمـ ضمًـ زمـ همتا أزمق ضمًـ إٞمِم٣مري ايم٘مت٣مين )فم٣ًمىمر 

 (.5/608فمقم زمـ ضمًـ زمـ وم٣مؽمؿ أزمق ضمًـ )ضمدث زمٟمزم٣مؿمٝمؾ وم٣ميمف ايمذهٌل ( )يم٣ًمن 

 (.30/445اهلل أزمق ضمًـ ايمٌٕمدادي )روى فمٛمف مجع ( )فم٣ًمىمر فمٌد فمقم زمـ ضمًـ زمـ وم٣مؽمؿ زمـ 

 (.413( )ايمديمٝمؾ/00/486ايمدارومْمٛمل وايمذهٌل( )طمط ( )وشمٗمف 464فمقم زمـ ضمًـ زمـ ومحْم٥ٌم ايمِمٝمٗمؾ )ت 

 (00/476)طمط  -أـمٛمف ايمذي ؽمٌؼ همٝمٚمـ صمده فمقم زمـ َمثٛمك – فمقم زمـ ضمًـ زمـ ومرومرر

 (.30/442فمقم زمـ ضمًـ زمـ ىمٝم٣ًمن ايممموي )فم٣ًمىمر 

 (.30/430فمقم زمـ ضمًـ زمـ َم٣ٌمرك ايمًقد اإلٞمْم٣مىمل )فم٣ًمىمر 

 (.270فمقم زمـ ضمًـ زمـ َمثٛمك اجلٜمٛمل ايمتًؼمي )إرؾم٣مد/
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 (.389فمقم زمـ ضمًـ زمـ َمثٛمك ايمٔمٛمػمي أزمق ضمًـ ايمْمػمي صقدم )ٞمٝم٣ًمزمقر/

 (.30/449فمقم زمـ ضمًـ زمـ حمٚمد أزمق ضمًـ ايمٌٙمخل )فم٣ًمىمر 

فمقم زمـ ضمًـ زمـ حمٚمد أزمق ضمًـ ايمِمٝمٗمقم) وم٣مل فمْمٝم٥م إٞمديمز: ىم٣من ضم٣مهمٓم٣ًم ويم٘مٛمف ىم٣من يرىم٤م اإلؽمٛم٣مد زمٔمّمف فمعم زمٔمض ( 

 (.5/608( )يم٣ًمن 30/447)فم٣ًمىمر 

 (.30/442زمـ حمٚمد زمـ أيب َمرة اظمري )فم٣ًمىمر  فمقم زمـ ضمًـ

 (.30/448أزمق ضمًـ ايمٕم٣ًمين ايمِمٝمداوي )فم٣ًمىمر زمـ أمحد فمقم زمـ ضمًـ زمـ حمٚمد 

 (.00/479فمقم زمـ ضمًـ زمـ حمٚمد زمـ ؽمٔمٝمد ايمٔم٘مػمي )طمط 

ايمذهٌل: اإلَم٣مم َمـ فمقم زمـ ضمًـ زمـ حمٚمد زمـ فم٣ٌمس ايمٌزاز أزمق ضمًـ ايمٖمٜمري اظمٌمي اظم٣ميم٘مل )وم٣مل اظمٜمٙم٤م: مل أيمؼ َمثٙمف، ووم٣مل 

 (.61/603( )ايمقادم 698( )إدي٣ٌمج/9/446( )سم٣مريخ اإلؽمالم 018ىم٣ٌمر ايمٖمٗمٜم٣مء..( )إحت٣مف/

 (.00/491( )طمط 365اهلل أزمق همرج ايمٛمٜمرواين )ٓ زمٟمس زمف وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ( )ت فمٌد فمقم زمـ ضمًـ زمـ حمٚمد زمـ 

 (.0439فمقم زمـ ضمًـ زمـ حمٚمد زمـ حمٚمد أزمق وم٣مؽمؿ ايمِمٖم٣مر )خم٤م 

 (.00/481ضمًـ زمـ حمٚمد زمـ َمٕمغمة أزمق حمٚمد ايمدوم٣مق) شمٗم٥م َمٟمَمقن وم٣ميمف ايمػموم٣مين ( )طمط  فمقم زمـ

 (.00/474( )طمط 682فمقم زمـ ضمًـ زمـ َم٣ًمهمر أزمق ضمًـ اخلٝم٣مط )ت 

 (.276( )إرؾم٣مد/680فمقم زمـ ضمًـ زمـ َمٔمروف ايمٗمْم٣مع احلٚميص )ت

 (.846فمقم زمـ ضمًـ زمـ َمٛمِمقر )ذىمر 

 (.555صمر فمقم زمـ ضمًـ زمـ َمقؽمك اجلرصم٣مين أزمق ضمًـ )

فمقم زمـ ضمًـ زمـ ه٣مرون أزمق ضمًـ ايمًٗمْمل) صدوق وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل ووم٣مل ايمٗمقاس: ىم٣من َمـ ايمثٗم٣مت، ووم٣مل ايمذهٌل: ىم٣من 

 (.415( )ايمديمٝمؾ/00/480شمٗم٥م( )طمط 

 (.755)ومط  (310فمقم زمـ ضمًـ زمـ ه٣مرون ايمٌٙمدي )نمرزم٣مء/

 (.00/477فمقم زمـ ضمًـ زمـ ه٣مرون احلٛمٌقم ايمٌٕمدادي )طمط 

 (.00/472( )طمط 30/430ي٣مؽمكم زمـ صمٌغم ايمٌٕمدادي )فم٣ًمىمر فمقم زمـ ضمًـ زمـ 

 (.30/636فمقم زمـ ضمًـ زمـ ئمٗمقب أزمق ضمًـ ايمٛمٜمرواين )فم٣ًمىمر 
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، ووم٣مل احل٣مهمظ: ، )وم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن: ٓ حيؾ ىمت٣مزم٥م ضمديثف إٓ فمعم صمٜم٥م ايمتٔمج٤م-أو ايمُم٣مَمل - ايم٣ًمَملفمقم زمـ ضمًـ زمـ ئمٚمر 

 .(830)حتٖم٥م/ (5/600( )يم٣ًمن  ؤمٝمػ

 (.8/374ـ يقٞمس )ضم٤م فمقم زمـ ضمًـ زم

 (.00/360( )طمط 411فمقم زمـ ضمًٛمقيف أزمق ضمًـ ايمٗمْم٣من) وشمٗمف اخلْمٝم٤م ( )ت 

 (.550فمقم زمـ ضمًكم أَمقم زمجرصم٣من فمـ حمٚمد زمـ فمامر )صمر 

 (.00/493فمقم زمـ ضمًكم ايمٌزاز أزمق ضمًـ )طمط 

 (.30/344فمقم زمـ ضمًكم اجلٔمٖمري )فم٣ًمىمر 

 ضمًـ .فمقم زمـ ضمًكم احل٣مهمظ ايمٖمٙم٘مل: اؽمؿ صمده: أمحد زمـ 

 (.8/373فمقم زمـ ضمًكم اخلقاص )ضم٤م 

 (.5/661ٝم٤م  )يم٣ًمن ٞمفمقم زمـ ضمًكم ايمرص٣مدم )يّمع احلدي٧م وم٣ميمف ايمذهٌل( ويمٔمٙمف ازمـ ضمًـ زمـ ىمر

 (.5/661فمقم زمـ ضمًكم ايمرومل ايمقازن) جمٜمقل وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )يم٣ًمن 

 (.00/495( )طمط 5/608ن ( )يم٣ًم ، ووم٣مل احل٣مهمظ دم ؽمٛمد: رواسمف شمٗم٣مت نمغم ايمًٗمطفمقم زمـ ضمًكم ايمًٗمْمل )سم٘مٙمؿ همٝمف

 (.757فمقم زمـ ضمًكم ايمًقاق )ومط 

 (.00/310)طمط -همٝمٚمـ صمده فمقم -فمقم زمـ ضمًكم ايمِمقدم أزمق ضمٛمٝمٖم٥م،

 (.3/0761فمقم زمـ ضمًكم ايمٔمً٘مري )جمٜمقل ضم٣مل( )ضم٣ٌمن 

 (.30/343فمقم زمـ ضمًكم ايمٗمرر احلراين )فم٣ًمىمر 

 (.5/664)يم٣ًمن  (سم٘مٙمؿ همٝمف اخلْمٝم٤م)فمقم زمـ ضمًكم اهل٣مؾمٚمل

 (.504ضمًكم زمـ إزمراهٝمؿ زمـ ضمًـ صمرصم٣مين )صمر زمـ فمقم 

 (.30/452فمقم زمـ ضمًكم زمـ أيب دصم٣مٞم٥م أزمق ضمًـ )فم٣ًمىمر 

 (.30/438أزمق ٞمٌم ايمِمٝمداوي )جمٜمقل ضم٣مل ( )فم٣ًمىمر زمـ أمحد فمقم زمـ ضمًكم 

 (.273زمـ أيب ايمٔمٛمػم أزمق ضمًـ اظمروزي )جمٜمقل ضم٣مل( )إرؾم٣مد/زمـ أمحد فمقم زمـ ضمًكم 

( )وم٣مل ايمٖم٣مرد: احل٣مهمظ َمـ اظمٔمروهمكم زم٣ميمْمٙم٤م وَمٔمرهم٥م 367احل٣مهمظ اهلٚمذاين ايمٖمٙم٘مل )ت زمـ ضمًـزمـ أمحد فمقم زمـ ضمًكم 

ايمِٕمراب واـم٤م فمعم ايمتحِمٝمؾ وفُمد َمـ ىم٣ٌمر احلٖم٣مظ ومل حيدث إٓ زمًمء يًغم، ووم٣مل ايمذهٌل: احل٣مهمظ إوضمد، ووم٣مل ؾمغمويف: 
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فمٝمٛم٣مي أضمٖمظ َمٛمف، ووم٣مل ازمـ وم٣م  ؾمٌٜم٥م: ىم٣من ضم٣مهمٓم٣ًم ىم٣من ضم٣مهمٓم٣ًم َمتٗمٛم٣ًم حيًـ هذا ايمُمٟمن صمٝمدًا صمٝمدًا.. ووم٣مل اهلروي: َم٣م رأت 

َمتٗمٛم٣ًم رضم٣مًٓ ؽمٚمع فم٣مَم٥م َمُم٣ميخ ٞمٝم٣ًمزمقر وايمٔمراق وطمراؽم٣من صٛمػ دم ايمرصم٣مل ىمت٣مزم٣ًم دم أيمػ صمزء، ووم٣مل ايمًٚمٔم٣مين: ىم٣من َمـ 

 (.0624)خم٤م  9/441( )إٞم٣ًمب4/085( )ؾمذرات07/516( )ؽمغم019احلٖم٣مظ اظمػمزيـ..( )إحت٣مف/

 (.00/310()طمط 362اهلل أزمق ؿم٣مهر) صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ( )ت فمٌد زمـ  زمـ أمحدفمقم زمـ ضمًكم 

 (.30/430زمـ حمٚمد أزمق ضمًـ ايمتٛمٔمٙمٌل )جمٜمقل ضم٣مل ( )فم٣ًمىمر زمـ أمحد فمقم زمـ ضمًكم 

 (.30/437زمـ حمٚمد أزمق وم٣مؽمؿ اجلرر )جمٜمقل ضم٣مل ()فم٣ًمىمر زمـ أمحد فمقم زمـ ضمًكم 

 (.648فمقم زمـ ضمًكم زمـ إؽمح٣مق ايمِمقاف )َمٌم 

 (.00/311( )طمط482كم زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ حمٚمد أزمق وم٣مؽمؿ ايمّمٌل اظمح٣مَمقم )وشمٗمف اخلْمٝم٤م ( )ت فمقم زمـ ضمً

 (.415زمـ ؽمالَم٥م ايمدهٗم٣مين ىمقدم) شمٗم٥م وم٣ميمف أزمق ضمًـ زمـ مح٣مد ( )ؽمٜمؿ  فمقم زمـ ضمًكم زمـ زممم

 (.78فمقم زمـ ضمًكم زمـ زمٛمدار )َمٌم 

 (.30/450فمقم زمـ ضمًكم زمـ زمٛمدار إذين )روى فمٛمف مجع ( )فم٣ًمىمر 

 (.30/454زمـ ضمًكم زمـ شم٣مزم٦م أزمق ضمًـ اجلٜمٛمل )جمٜمقل ضم٣مل ( )فم٣ًمىمر فمقم 

 (.692فمقم زمـ ضمًكم زمـ صم٣مزمر )َمٌم 

 (.08/490( )ؽمغم 328فمقم زمـ ضمًكم زمـ صمدا ايمٔم٘مغمي أزمق ضمًـ )وم٣مل ازمـ طمغمون: ىم٣من ضمًٝمٛم٣ًم شمٗم٥م َمًتقرًا( )ت 

ل ايمذهٌل: اإلَم٣مم احل٣مهمظ احلج٥م ( )ضم٣مسمؿ فمقم زمـ ضمًكم زمـ صمٛمٝمد ايمرازي أزمق ضمًـ ) صدوق شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ أيب ضم٣مسمؿ، ووم٣م

 (.03/02( )ؽمغم 0114( )ك 30/453( )فم٣ًمىمر 2/079

 (.0468فمقم زمـ ضمًكم زمـ محزة أزمق ضمًـ ايمْمقد )خم٤م 

 (.00/495فمقم زمـ ضمًكم زمـ ضمٝم٣من زمـ واومد أزمق ضمًـ اظمروزي )وشمٗمف اخلْمٝم٤م ( )طمط 

 (.00/310( )طمط 361 فمقم زمـ ضمًكم زمـ ؽم٘مٝمٛم٥م أزمق ضمًـ إٞمامؿمل) وشمٗمف اخلْمٝم٤م ( )ت

 (.3/0709فمقم زمـ ضمًكم زمـ ؽمٙمٝمامن اظمٌمي اظمٔمدل )ضم٣ٌمن 

 (.00/496جمٜمقل ضم٣مل ( )طمط )فمقم زمـ ضمًكم زمـ ؾمٜمري٣مر أزمق ضمًـ ايمٌٕمدادي

 (.30/457فمقم زمـ ضمًكم زمـ صدوم٥م أزمق ضمًـ زمـ ذايب اظمٔمدل) جمٜمقل ضم٣مل ( )فم٣ًمىمر 

 (.00/310( )طمط 361اخلْمٝم٤م ( )ت فمقم زمـ ضمًكم زمـ فم٣ٌمس زمـ همّمؾ أزمق ضمًـ ايمٛمٔم٣مرم) وشمٗمف 
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 (.0113ايمرمحـ ايمدَمُمٗمل )ك فمٌد فمقم زمـ ضمًكم زمـ 

 (.549ايمرضمٝمؿ أزمق ضمًـ ايمٛمٝم٣ًمزمقري فمٛمف ازمـ فمدي ونمغمه )صمر فمٌد فمقم زمـ ضمًكم زمـ 

 (.519( )صمر 694ايمرضمٝمؿ ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ت فمٌد فمقم زمـ ضمًكم زمـ 

 (.30/458ايمرزاق أزمق ضمًـ ايمدَمُمٗمل )فم٣ًمىمر فمٌد فمقم زمـ ضمًكم زمـ 

 (.00/310)طمط  -سمٗمدم –اهلل فمٌد زمـ زمـ أمحد اهلل، هق: ازمـ ضمًكم فمٌد فمقم زمـ ضمًكم زمـ 

 (.00/498ايمقه٣مب أزمق ضمًـ ايمزي٣مت )طمط فمٌد فمقم زمـ ضمًكم زمـ 

 (.048( )ىمؼ/752( )ومط5/666فمقم زمـ ضمًكم زمـ فمٌٝمد زمـ ىمٔم٤م ايمٗمرر راهميض )ٓ زمٟمس زمف وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل ( )يم٣ًمن

 (.5/661( )يم٣ًمن  احل٣مهمظٝمد اظمٗمري ايمٖمِم٣مئري )جمٜمقل وم٣ميمف ثامن زمـ ؽمٔمفمقم زمـ ضمًكم زمـ فم

 (.441فمقم زمـ ضمًكم زمـ فمرهم٥م )شمٗم٥م وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل( وسمٗمدم دم ازمـ ضمًـ )ؽمٜمؿ 

( )وم٣مل ايمٖم٣مرد: ىم٣مسم٤م أدي٤م َمـ وصمقه أصح٣مب ايمُم٣مهمٔمل، ووم٣مل 303فمقم زمـ ضمًكم زمـ فمقم أزمق ضمًـ ايمٌٝمٜمٗمل اظمقهمؼ )ت

يـ اخلغّم وىم٣من إَم٣مم فمٌمه...( )إحت٣مف/فمقم زمـ زيد ايمٌٝمٜمٗمل: اإل ( )خم٤م 462( )سم٣مريخ زمٝمٜمؼ/ص001َم٣مم اجلٙمٝمؾ ايمدَّ

0659.) 

( 00/310فمقم زمـ ضمًكم زمـ فمقم أزمق ضمٛمٝمٖم٥م ايمِمقدم ايمٌٕمدادي )وم٣مل اخلْمٝم٤م: ضمدث زمٟمضم٣مدي٧م َمٓمٙمٚم٥م ( )طمط 

 (.5/661)يم٣ًمن

 (.347فمقم زمـ ضمًكم زمـ فمقم اجلٔمٖمري: )فمٙمامء 

 (.390( )ٞمٝم٣ًمزمقر/471 أزمق ضمًـ ايمت٣مصمر )تفمقم زمـ ضمًكم زمـ فمقم ايمْمقد

 (.478فمقم زمـ ضمًكم زمـ فمقم ايمٖمراء ايمٔمٌز: )فمٙمامء 

 (.5/660فمقم زمـ ضمًكم زمـ فمقم اظمًٔمقدي أزمق احلًـ ص٣مضم٤م )َمروج ايمذه٤م( ؾمٝمٔمل َمٔمتزرم )يم٣ًمن

)ؽمغم ( 383فمقم زمـ ضمًكم زمـ فمقم زمـ ضمًـ أزمق ضمًـ ايمٌٕمدادي ايمٛمٌمي )وم٣مل ايمًٚمٔم٣مين: شمٗم٥م صدوق ص٣ميما( )ت 

08/508.) 

 (.0441ايمرمحـ ايمده٣من )خم٤م فمٌد فمقم زمـ ضمًكم زمـ فمقم زمـ 

 (.00/310اهلل أزمق ضمًـ ايمٛمٝم٣ًمزمقري )طمط فمٌد فمقم زمـ ضمًكم زمـ فمقم زمـ 

 (.0403فمقم زمـ ضمًكم زمـ فمقم زمـ فمٚمرويف ايمٔمٚمروي )خم٤م 
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 (.00/310( )طمط494 فمقم زمـ ضمًكم زمـ فمقم زمـ حمٚمد أزمق وم٣مؽمؿ ايمٔمرزَمل ايم٘مقدم )وشمٗمف أزمق فمالء ايمقاؽمْمل ( )ت

 (.0629فمقم زمـ ضمًكم زمـ فمٚمغم أزمق وم٣مؽمؿ اجلرصم٣مين )خم٤م 

 زمـ فمٌٝمد اظمتٗمدم. هق ازمـ ضمًكمفمقم زمـ ضمًكم زمـ ىمٔم٤م ايمٗمرر 

 فمقم زمـ ضمًكم زمـ َم٣ٌمرك ايمًقد: سمٗمدم دم ازمـ ضمًـ .

 فمقم زمـ ضمًكم زمـ َمثٛمك اجلٜمٛمل: سمٗمدم دم ازمـ ضمًـ .

 (.00/498ضم٤م إنم٣مين )سم٣ميمػ( )طمط فمقم زمـ ضمًكم زمـ حمٚمد أزمق همرج إصٌٜم٣مين ص٣م

 (.00/316فمقم زمـ ضمًكم زمـ حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ اهل٣مؾمٚمل )صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ( )طمط 

 (.0408فمقم زمـ ضمًكم زمـ حمٚمد زمـ ؿمٙمح٥م أزمق وم٣مؽمؿ اإلؽمٖمرايٛمل )خم٤م 

 (.876فمقم زمـ ضمًكم زمـ حمٚمد زمـ فمقم احلٛمٓمقم )ذىمر 

 (.30/361( )فم٣ًمىمر00/311دادي )روى فمٛمف مجع ( )طمطفمقم زمـ ضمًكم زمـ حمٚمد زمـ ه٣مؾمؿ أزمق ضمًـ ايمقراق ايمٌٕم

 (.00/314ايمرضمٝمؿ أزمق وم٣مؽمؿ ايمت٣مصمر) صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ( )طمط فمٌد فمقم زمـ ضمًكم زمـ حمٚمد 

( )فم٣ًمىمر 396( )ٞمٝم٣ًمزمقر/483فمقم زمـ ضمًكم زمـ حمٚمقيف زمـ زيد أزمق ضمًـ ايمٛمٝم٣ًمزمقري )أشمٛمك فمٙمٝمف احل٣مىمؿ( )ت 

30/365.) 

 (.833ايمٖمًقي أزمق احلًـ ايمٖم٣مرد )وم٣مل احل٣مهمظ دم ؽمٛمد هذا همٝمف: رصم٣ميمف شمٗم٣مت( )حتٖم٥م/فمقم زمـ ضمًكم زمـ َمٔمدان 

 .(00/316)طمط (5/661فمقم زمـ ضمًكم زمـ َمقؽمك زمـ حمٚمد ايمٔمٙمقي )سم٣ميمػ( )يم٣ًمن 

 (.551فمقم زمـ ضمًكم زمـ ه٣مؾمؿ أزمق ضمًـ أَمقم فمـ ايب َمًٙمؿ )صمر

 (.00/493( )طمط 682فمقم زمـ ضمًكم زمـ يزيد ايمِمدائل )ت 

ضمِمكم زمـ َم٣ميمؽ زمـ طمُمخ٣مش ايمٔمٛمػمي )وم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن: ي٘مت٤م ضمديثف وٓ حيت٨م زمف، ووم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: ي٘مت٤م ضمديثف ( فمقم زمـ 

 (.2/086( )ضم٣مسمؿ 5/664)يم٣ًمن 

 (.302/ 00فمقم زمـ ضمٖمص ايمُمقىمل )طمط 

 (.2/083فمقم زمـ مح٣مد ايمٌزار ايمٌٌمي) صدوق وم٣ميمف أمحد( )ضم٣مسمؿ

 (.361/ 00( )طمط 043( )ىمؼ664/ 5ْمٛمل ( )يم٣ًمن فمقم زمـ مح٣مد زمـ ؽم٘مـ ايمٌزار) َمؼموك وم٣ميمف ايمداروم

 (.00/361فمقم زمـ مح٣مد زمـ هُم٣مم اخلُم٣مب أزمق ضمًـ ايمٔمً٘مري) روى أضم٣مدي٧م َمًتٗمٝمٚم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ( )طمط
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 (.5/663فمقم زمـ محدان ايم٣ًموي )جمٜمقل وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ( )يم٣ًمن 

 (.3/0760فمقم زمـ محدون زمـ هُم٣مم فمٛمف ازمـ ضم٣ٌمن )ضم٣ٌمن 

أزمق ضمًـ إٞمديمز )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من همٗمٝمٜم٣ًم ضم٣مهمٓم٣ًم سمدور فمٙمٝمف ايمُمقرى وىم٣من َمٗمدَم٣ًم دم َمٔمرهم٥م فمقم زمـ محرا ايمٕمرٞم٣مؿمل 

 (.895ايمٙمٕم٥م وايمٔمرزمٝم٥م..( )صف/

 (.966فمقم زمـ محزة ايمِمٗمقم أزمق ضمًـ إٞمديمز )ىم٣من يت٘مٙمؿ دم همٛمقن ويُم٣مرك دم فمٙمقم ويتٌمف..( )صف/

( 00/314( )طمط  وم٣مل احل٣مهمظ: اظمٗمرئ اظمُمٜمقر اإلَم٣مم) ئ إؽمدي ايم٘مقدمأزمق ضمًـ اظمٗمر فمقم زمـ محزة ايم٘م٣ًمئل

 .(837)حتٖم٥م/ (2/086)ضم٣مسمؿ

 (.428فمقم زمـ محزة ايم٘مٝمٌل )َمٌم 

 (.3/0766()ضم٣ٌمن8/322فمقم زمـ محزة اظمٔمقرم )جمٜمقل ضم٣مل( )ضم٤م 

 (.2/084فمقم زمـ محزة زمـ ؽمقار ايمٔمت٘مل )جمٜمقل ضم٣مل( )ضم٣مسمؿ 

 (.3/0766فمقم زمـ محزة زمـ ص٣ميما إٞمْم٣مىمل )ضم٣ٌمن 

 (.30/335اهلل زمـ ضمًـ ايمٔمْم٣مر )فم٣ًمىمر فمٌد فمقم زمـ محزة زمـ 

 .-سمٗمدم آٞمٖم٣مً خمتٌمًا زمدون ذىمر اجلد –فمقم زمـ محزة زمـ فمقم ايم٘م٣ًمئل إؽمدي 

 (.30/332فمقم زمـ محزة زمـ فمقم اهل٣مؾمٚمل )فم٣ًمىمر 

 (.5/663( )يم٣ًمن 851فمقم زمـ محزة زمـ فمامرة )ذىمر /

 (.505)فمٛمف مج٣مفم٥م( )صمر فمقم زمـ محزة زمـ فمٝمًك زمـ حمٚمد أزمق ضمًـ هٙمقى 

، ووم٣مل فمقم زمـ محُم٣مذ ايمٔمدل أزمق ضمًكم ايمٛمٝم٣ًمزمقري )وم٣مل احل٣مىمؿ: ىم٣من َمـ أسمٗمـ َمُم٣مخيٛم٣م وأىمثرهؿ سمِمٛمٝمٖم٣ًم وشمٗم٥م وم٣ميمف ايمذهٌل

 .(838)حتٖم٥م/ (05/498( )ؽمغم0112( )ك387( )ٞمٝم٣ًمزمقر/448( )ت احل٣مهمظ: َمـ إشم٣ٌمت

 (.2/084سمؿ فمقم زمـ محٝمد ايمًٙمقرم )ٓ أفمرهمف وم٣ميمف أزمق زرفم٥م ( )ضم٣م

 (.00/366زمـ أيب خمٙمد ايمقاؽمْمل )طمط زمـ أمحد فمقم زمـ محٝمد 

( )إَم٣مم صم٣مَمع مهذان ورىمـ ايمًٛم٥م وىم٣من ورفم٣ًم سمٗمٝم٣ًم... وم٣ميمف ايمذهٌل( 356فمقم زمـ محٝمد زمـ فمقم ايمذهقم اهلٚمذاين أزمق ضمًـ )ت 

 (.08/011)ؽمغم 

 (.7/618فمقم زمـ ضمٛمٓمٙم٥م ايمُمٝم٣ٌمين )ضم٤م 
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 (.360/ 00أزمق وم٣مؽمؿ ايمُمقىمل )طمط فمقم زمـ ضمٝمقان زمـ حمٚمد زمـ زمخؼمي 

 (.2/083( )ضم٣مسمؿ 5/026فمقم زمـ طم٣ميمد ايمدؤرم )جمٜمقل ضم٣مل ( )ضم٤م 

 (.2/083فمقم زمـ طم٣ميمد فمـ أيب أَم٣مَم٥م )ضم٣مسمؿ 

 (.3/683( )أصٌٜم٣من 859فمقم زمـ طمُمٛم٣مم زمـ َمٔمدان أزمق ضمًـ )وشمٗمف أزمق ٞمٔمٝمؿ وأزمق ايمُمٝمخ( )ذىمر /

٣مىمر ونمغمه، ووم٣مل ايم٘مت٣مين: مل ي٘مـ هذا ايمُمٟمن َمـ صٛمٔمتف وطمٙمط ( )ؤمٖمف ازمـ فم355ًفمقم زمـ طمي ايمًٙمٚمل ايمدَمُمٗمل )ت 

 (.30/320( )فم٣ًمىمر5/665ختٙمٝمْم٣مً ُ فمٓمٝمام وىم٣من يروي أؾمٝم٣مء يمٝم٦ًم يمف ؽمامع وٓ إصم٣مزة( )يم٣ًمن 

 (.30/359طمي ايمٔمثامين )فم٣ًمىمر  زمـ فمقم

 (.30/324ان اظمٔمدل )روى فمٛمف مج٣مفم٥م( )فم٣ًمىمر فمٌد فمقم زمـ طمي زمـ 

 (.30/323ٙمٌل) جمٜمقل ضم٣مل( )فم٣ًمىمر فمقم زمـ طمي زمـ حمٚمد احل

 (.5/665فمقم زمـ طمْم٣مب )يم٣ًمن 

( ) وم٣مل ازمـ أيب ايمٖمقارس: ىم٣من دء احل٣مل دم ايمرواي٥م نمغم َمر ( )يم٣ًمن 476اهلل زمـ متٝمؿ ايمدوم٣مق، )ت فمٌد فمقم زمـ طمٔمٝمػ زمـ 

 (.00/364( )طمط 5/665

 (.317فمقم زمـ طمٙمػ )َمٌم 

 (.0463فمقم زمـ طمٙمػ أزمق ضمًـ ايمٌِمغم )خم٤م 

 (.00/364( )طمط 083/ 2ـ طمٙمػ ايمٌٕمدادي )ضم٣مسمؿ فمقم زم

 (.848فمقم زمـ طمٙمػ ايمٖم٣مؽم٣مين )ذىمر /

 .(314)نمرزم٣مء/ (5/665فمقم زمـ طمٙمػ اظمٌمي هق ايمٌٕمدادي اؽمؿ صمده فمقم )مل ي٘مـ ي٣ًموي ؾمٝمئ٣مً وم٣ميمف ازمـ يقٞمس ( )يم٣ًمن 

اؽمؿ صمده: –٣مل ؾم٣مرح ايمٌخ٣مري اظمٔمروف زم٣مزمـ زمْم -ازمـ جل٣مم  -فمقم زمـ طمٙمػ زمـ زمْم٣مل ايمٌ٘مري ايمٗمرؿمٌل أزمق ضمًـ ايمٌٙمٛمز 

 .-فمٌد اظمٙمؽ زمـ زمْم٣مل

ايمٔمٌز اظمٗمرئ أزمق ضمًـ ايمٗمرؿمٌل )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: َمـ صمّٙم٥م اظمٗمرئكم وهمّمالئٜمؿ زمـ أمحد فمقم زمـ طمٙمػ زمـ ذي ايمٛمقن 

ل ازمـ وفمٙمامئٜمؿ وطمٝم٣مرهؿ، أومرأ ايمٗمرآن دم اظمًجد اجل٣مَمع وأؽمٚمٔمٜمؿ احلدي٧م همٝمف، وىم٣من شمٗم٥م همٝمام رواه و٣مزمْم٣مً ظم٣م ىمتٌف..ووم٣م

 (.5( )همٜمرس/918( )صف/398فمْمٝم٥م: ايمُمٝمخ اجلٙمٝمؾ ايمِم٣ميما اظمٗمرئ، ىم٣من ؾمٝمخ٣ًم هم٣موالً ديٛم٣مً يمف رضمٙم٥م( )ت
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)وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمـ أهؾ ايمٔمٙمؿ  -ازمـ جل٣مم - ايمٌ٘مري ايمٌٙمٛمز اظمٙمؽ زمـ زمْم٣مل ايمٗمرؿمٌل أزمق ضمًـفمٌد فمقم زمـ طمٙمػ زمـ 

 .(08/37)ؽمغم (888( )صف/339ت٣مَم٥م..( )تواظمٔمرهم٥م وايمٖمٜمؿ ضمًـ ايمّمٌط فُمٛمل زم٣محلدي٧م ايمٔمٛم٣مي٥م ايم

 (314( )نمرزم٣مء00/364( )طمط 419فمقم زمـ طمٙمػ زمـ فمقم ايمٌٕمدادي )مل ي٘مـ ي٣ًموي دم احلدي٧م ؾمٝمًئ٣م( )ت 

 .(5/665)يم٣ًمن

 (.0676فمقم زمـ طمٙمػ زمـ حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ أزمق ضمًـ ايمٔمٚمري )خم٤م 

 (.0654فمقم زمـ طمٙمػ زمـ َمقؽمك أزمق ضمًـ ايمٌٕمدادي )خم٤م 

 (.00/364( )طمط 30/325أزمق ضمًـ ايمدَمُمٗمل )جمٜمقل ضم٣مل( )فم٣ًمىمر فمقم زمـ طمٙمٝمد 

 (.691/ 7فمقم زمـ طمٙمٝمٖم٥م ايمْم٣مئل )ضم٤م 

 (.5/665فمقم زمـ طمٙمٝمؾ ايمُمٝم٣ٌمين )يم٣ًمن 

 (.560زمـ صمرير أزمق ضمًـ ايمُم٣مفمر ايمٗمْم٣من صمرصم٣مين )فمٛمف مج٣مفم٥م وم٣ميمف ايمًٜمٚمل( )صمر زمـ أمحد فمقم زمـ طمٙمٝمؾ 

 (.533ضمًـ ايمٛمٝم٣ًمزمقري )صمر فمقم زمـ طمٙمٝمؾ زمـ طم٣ميمد زمـ يزيد زمـ َمٟمَمقن أزمق 

اء ايمزي٣مت أزمق ضمًـ ايمٗمرؿمٌل )ت ( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من فمٖمٝمٖم٣ًم َمـ محٙم٥م ايمٗمرآن 338فمقم زمـ طِمغمة اخلراز َمقلم ازمـ فمرَّ

 (.887اظمجقديـ ايمْمٝم٣مب اظمحًٛمكم..( )صف/

 (.00/363فمقم زمـ داهر فمـ فمقم زمـ فم٣مصؿ )طمط 

 (.30/327فمٛمف مج٣مفم٥م ( )فم٣ًمىمر أزمق ضمًـ ايمقرشم٣مين )روى زمـ أمحد فمقم زمـ داود 

 (.2/085( )ضم٣مسمؿ  وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿاهلل اجلٔمٖمري) شمٗم٥م فمٌد فمقم زمـ داود زمـ 

 (.30/329اهلل اظمٗمرئ ايمٗمْم٣من) جمٜمقل ضم٣مل ( )فم٣ًمىمر فمٌد فمقم زمـ داود زمـ 

 (.5/662فمقم زمـ داود فمـ حمٚمد زمـ زي٣مد زمخػم َمٛم٘مر )يم٣ًمن 

 .-سمٗمدم –فمقم زمـ ديمٝمؾ، هق: ازمـ ضمًـ زمـ ديمٝمؾ 

 (.00/365زمـ ؾم٣ٌمزم٥م أزمق ضمًـ ايمٌٙمخل )طمط زمـ أمحد فمقم زمـ دوؽم٦م 

 (.975( )يقٞمس697فمقم زمـ رازح زمـ رضم٤م اخلقٓين أزمق ضمًـ اظمٌمي )ت

 (.00/365فمقم زمـ راؾمد اظمخرَمل )طمط 

 (.5/662فمقم زمـ رزمٝمع فمـ هبز زمـ ضم٘مٝمؿ )وم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن: ظم٣م ىمثرت اظمٛم٣مىمغم دم رواي٣مسمف زمْمؾ آضمتج٣مج زمف ( )يم٣ًمن
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 (.466زمـ رزمٝمٔم٥م )َمٌم  فمقم

 (.7/619فمقم زمـ رزمٝمٔم٥م ايمٌجقم )ضم٤م 

 (.2/085( )ضم٣مسمؿ 5/662فمقم زمـ رزمٝمٔم٥م ايمٗمرر )ؤمٖمف أزمق ضم٣مسمؿ ( )يم٣ًمن 

 (.885( )وم٣مل احلٚمٝمدي: همٗمٝمف أدي٤م ؾم٣مفمر..( )صف/332فمقم زمـ رصم٣مء زمـ َمرصمل إٞمديمز أزمق ضمًـ )ت

 (.972فمقم زمـ رزيؼ اظمٗمرئ َمٌمي )يقٞمس

( )شم٦ٌم َمتٗمـ وم٣ميمف أزمق ايمُمٝمخ ( )أصٌٜم٣من 414ايمْمٜمراين أزمق ضمًـ إصٌٜم٣مين )ت  -أو اظم٘مٝم٣مر –فمقم زمـ رؽمتؿ زمـ َمْمٝم٣مر 

 (.344( )ؿم٤م 838( )ذىمر 4/554

 (.00/362فمقم زمـ رؾمٝمؼ أزمق ضمًـ ايمِمقدم ايمٌٕمدادي )طمط 

 (.2/085( )ضم٣مسمؿ 5/020فمقم زمـ رهم٣مفم٥م اظمديٛمل ايمٗمرـمل) جمٜمقل ضم٣مل ( )ضم٤م 

 (.315كم: )فمٙمامء فمقم زمـ رىم

 (.5/662فمقم زمـ رواة، هق: ازمـ رزمٝمع زمـ رىمكم )يم٣ًمن 

 (.00/362( )طمط 410فمقم زمـ روضم٣من ايمدوم٣مق )جمٜمقل ضم٣مل ( )ت 

 فمقم زمـ روَم٣من: هق ازمـ روضم٣من.

 فمقم زمـ ريدوس إصٌٜم٣مين وهق ازمـ ص٣ٌمح/يٟميت.

 (.5/667فمقم زمـ ززمٝمد ؾمٝمخ يمٌٗمٝم٥م )ٓ يدري َمـ هق وم٣ميمف ايمذهٌل ( )يم٣ًمن 

 (.2/087( )ضم٣مسمؿ 5/667( )يم٣ًمن  وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ زمـ زرارة ) ؤمٝمػ فمقم

 (.477فمقم زمـ زريؼ زمـ إؽمامفمٝمؾ إدَمل: )فمٙمامء 

 (.8/320فمقم زمـ زهمر ايمتٚمٝمٚمل )ضم٤م 

 (.00/367فمقم زمـ زىمري٣م ايمٗمْمٝمٔمل ايمٛمامر) وشمٗمف ازمـ خمٙمد ( )طمط 

 (.30/383فمقم زمـ زىمري٣م زمـ حيٝمك ايمٌٕمدادي) جمٜمقل ضم٣مل ( )فم٣ًمىمر 

 (.2/087زمـ زٞمج٥م ايمرازي )شمٗم٥م صدوق وم٣ميمف ازمـ أيب ضم٣مسمؿ ( )ضم٣مسمؿ  فمقم

 (.30/383اهلل ايمٌٕمدادي )فم٣ًمىمر فمٌد فمقم زمـ زهغم زمـ 

 (.2/087فمقم زمـ زهغم زمـ هذيؾ زمـ زهغم ايمٌٕمدادي )حمٙمف ايمِمدق وم٣ميمف ازمـ أيب ضم٣مسمؿ ( )ضم٣مسمؿ 
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 (.314( )نمرزم٣مء/684فمقم زمـ زي٣مد ايمٔمٌز ايمتقٞمز أزمق ضمًـ )ت

 (.2/087( )ضم٣مسمؿ  وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ٣مد ايمٔمْم٣مر ايمرازي )صدوق فمقم زمـ زي

 (.3/0764( )ضم٣ٌمن 638فمقم زمـ زي٣مد ايمٙمحجل )ت 

( 00/367( )وم٣مل ازمـ يقٞمـس: سم٘مٙمٚمقا همٝمف .ووشمٗمـف َمًٙمٚم٥م ( )طمـط 626اهلل ايمٖمرا ئـيض أزمق ضمًـ )ت فمٌد فمقم زمـ زيد زمـ 

 (.5/667)يم٣ًمن 

 (.30/514فمقم زمـ زيد زمـ فمقم ايمًٙمٚمل )فم٣ًمىمر 

 (.5/667فمقم زمـ زيد زمـ فمٝمًك )يم٣ًمن 

 (.30/514فمقم زمـ زيد فمـ أيقب زمـ ؽمقيد )فم٣ًمىمر 

 فمقم زمـ زيدوس، سمٗمدم دم ايمراء.

 (.2/088فمقم زمـ ؽم٣ممل أزمق ضمًـ )ضم٣مسمؿ 

 (.00/345فمقم زمـ ؽم٣ممل زمـ َمٜمران أزمق ضمًـ ايمقازن )طمط 

 (.2/089( )ضم٣مسمؿ 8/358فمقم زمـ ؽمحٝمؿ ايم٣ٌمهقم )ضم٤م 

 (.5/667ْمٛمل دم إؽمٛم٣مد أؿمٙمؼ فمٙمٝمف ايمّمٔمػ ( )يم٣ًمن فمقم زمـ ؽمخ٦م )ذىمره ايمداروم

 (.38فمقم زمـ هاج ايمْم٣ٌمخ )َمٌم 

( )وم٣مل ايمدارومْمٛمل: ىم٣من حيٖمظ احلدي٧م وىم٣من يممب اظمً٘مر( 418)ت  -أزمق ايمٗمٌمي –فمقم زمـ هاج اظمٌمي 

 (5/667( )يم٣ًمن 30/517( )فم٣ًمىمر 00/340)طمط

 .-يٟميت –فمقم زمـ ؽمٔمد ايمرازي، هق: ازمـ ؽمٔمٝمد 

 (.5/669زمـ يقٞمس اظمٌمي، َمٛمجؿ ؽم٣مضمر )سم٣ميمػ( )يم٣ًمن  -أيب ؽمٔمٝمد – فمقم زمـ ؽمٔمٝمد

 (.5/669( )يم٣ًمن 00/340فمقم زمـ ؽمٔمٝمد اإلصْمخري أزمق ضمًـ ايمٗم٣م ، )طمط 

 (.5/668فمقم زمـ ؽمٔمٝمد ايمٌٕمدادي ايمرَمقم )يم٣ًمن 

إدب..( ري أزمق ضمًـ اظمٝمقرومل إٞمديمز )وم٣مل ازمـ َم٣مىمقٓ: رصمؾ َمـ أهؾ ايمٔمٙمؿ واظمٔمرهم٥م ؤمٌد فمقم زمـ ؽمٔمٝمد ايم

 (.912)صف/

 (.8/326فمقم زمـ ؽمٔمٝمد ايمٖمٝمٛم٣مين )ضم٤م 
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 (.346فمقم زمـ ؽمٔمٝمد ايم٘مٛمدي )إرؾم٣مد/ص

 (.5/669فمقم زمـ ؽمٔمٝمد اظم٠مذن) جمٜمقل وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل ( )يم٣ًمن 

 (.961اهلّقاري ايمٖم٣مد أزمق ضمًـ )فمٛمف مج٣مفم٥م( )صف/زمـ أمحد فمقم زمـ ؽمٔمٝمد 

ضمًـ ايمْمٙمٝمْمقم )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من همٗمٝمٜم٣ًم دم اظم٣ًمئؾ َمُم٣مورًا زمِمغمًا  زمـ حيٝمك احَلديدي ايمتجٝمٌل أزمقزمـ أمحد فمقم زمـ ؽمٔمٝمد 

 (.897( )صف/373زم٣ميمٖمتقى..( )ت 

وم٣مل احل٣مهمظ: و ،( )ووم٣مل ايمذهٌل:احل٣مهمظ ايم٣ٌمرع699فمقم زمـ ؽمٔمٝمد زمـ زمُمغم زمـ َمٜمران ايمرازي أزمق ضمًـ احل٣مهمظ، )فمٙمٝمؽ( )ت 

وم٣مل و ..،ىمالَمٜمؿ همٝمف َمـ صمٜم٥م دطمقيمف دم أفمامل ايمًٙمْم٣منوم٣مل احل٣مهمظ: يمٔمؾ ،وان ئمٓمٚمففمٌد وىم٣من  ،ضم٣مهمظ رضم٣مل صمقال

ذاك ىم٣من زمٚمٌم زمٗمري٥م يْم٣ميمٌٜمؿ زم٣مخلراج همٟمزمقا همجٚمع اخلٛم٣مزير دم اظمًجد... ضمدث زمٟمضم٣مدي٧م مل زمايمدارومْمٛمل: يمٝمس دم ضمديثف 

ازمـ يقٞمس:  يت٣مزمع فمٙمٝمٜم٣م دم ٞمٖمز َمٛمف وومد سم٘مٙمؿ همٝمف أصح٣مزمٛم٣م زمٚمٌم. وأؾم٣مر زمٝمده ووم٣مل: هق ىمذا وىمذا ىمٟمٞمف يمٝمس زمثٗم٥م. ووم٣مل

ىم٣من ضمًـ ايمٖمٜمؿ يٖمٜمؿ وحيٖمظ وىم٣من َمـ اظمحدشمكم إصمالء وسم٘مٙمٚمقا فمٛمف، ووم٣مل َمًٙمٚم٥م: ىم٣من شمٗم٥م فم٣مظم٣ًم زم٣محلدي٧م، ، ووم٣مل 

 (0101)ك( 5/668: ؤمٝمػ، ووم٣مل إيم٣ٌمين: همٝمف ؤمػ وىمالم يًغم ٓ يٛمزل ضمديثف فمـ َمرسم٥ٌم ضمًـ ( )يم٣ًمن اهلٝمثٚمل

 .(851)حتٖم٥م/ (03/032)ؽمغم  (312 )نمرزم٣مء (279( )إرؾم٣مد/3/0740)ضم٣ٌمن (347)ؿم٤م 

)وم٣مل ايمداين: َمُمٜمقر زم٣ميمّمٌط واإلسمٗم٣من، شمٗم٥م َمٟمَمقن،  -ازمـ ذؤازمف -فمقم زمـ ؽمٔمٝمد زمـ ضمًـ أزمق ضمًـ ايمٗمزاز اظمٗمرئ ايمٌٕمدادي

 (.418( )ايمديمٝمؾ/431ووشمٗمف اجلزري ونمغمه( )ت ومٌؾ 

جيقز آضمتج٣مج زمف ىمثغم اخلْمٟم هم٣مضمش فمقم زمـ ؽمٔمٝمد زمـ ؾمٜمري٣مر اجلِم٣مص ايمرومل )وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ ؾمٝمخ ووم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن ٓ 

 (.2/089( )ضم٣مسمؿ 5/668ايمقهؿ، ووم٣مل َمًٙمٚم٥م: ؤمٝمػ صمدًا ( )يم٣ًمن 

 (.30/505اهلل أزمق ضمًـ إزدي )فم٣ًمىمر فمٌد فمقم زمـ ؽمٔمٝمد زمـ 

اهلل زمـ ضمًـ أزمق ضمًـ ايمٔمً٘مري )وم٣مل ازمـ َمٛمدة : ىم٣من َمـ ايمثٗم٣مت حيٖمظ ويِمٛمػ ووم٣مل ايمًٚمٔم٣مين : فمٌد فمقم زمـ ؽمٔمٝمد زمـ 

ضم٣مل ../ وأشمٛمك فمٙمٝمف نمغم واضمد()ت أضمد ايم ( 415ثٗم٣مت .. وىم٣من حيٖمظ ويِمٛمػ ، ووم٣مل ايمذهٌل : اإلَم٣مم اظمحدث احل٣مهمظ ايمرَّ

 (.561)صمر  (3/0765()ضم٣ٌمن0100( )ك854( )ذىمر/4/559)أصٌٜم٣من 

 (.5/669فمقم زمـ ؽمٔمٝمد زمـ فمثامن ايمٌٕمدادي)أضم٣مديثف َمٛم٣مىمغم وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ( )يم٣ًمن 

 (.8/327فمقم زمـ ؽمٖمٝم٣من إزدي )ضم٤م 

 (.319فمقم زمـ ؽم٘مـ اظمٔمػم يمٙمرؤي٣م: )فمٙمامء 
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 (.00/345فمقم زمـ ؽمٙمامن أزمق ضمًـ ايمُمقىمل )طمط 

 (.5/641)يم٣ًمن  (ديٛملاظمجمٜمقل وم٣ميمف ازمـ ) فمقم زمـ ؽمٙمٚم٥م فمـ أيب هريرة

 (.5/026( )ضم٤م 2/088فمقم زمـ ؽمٙمٝمؽ ؽمٚمع فمٙمٝم٣ًم ) ضم٣مسمؿ

 (.2/088فمقم زمـ ؽمٙمٝمؿ أزمق ؽمٙمٝمؿ احلراين )جمٜمقل ضم٣مل ( )ضم٣مسمؿ 

 (.00/344زمـ ؽمٙمٝمؿ زمـ إؽمح٣مق أزمق ضمًـ ايمٌزار اظمٗمرئ )وشمٗمف اخلْمٝم٤م ( )طمط  فمقم

 (.5/641فمقم زمـ ؽمٙمٝمامن إزدي )وم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن: جي٤م ايمتٛم٘م٤م فمـ روايتف ( )يم٣ًمن 

 (.2/088( )ضم٣مسمؿ 8/376فمقم زمـ ؽمٙمٝمامن ايمٌٙمخل )ضم٤م 

 (.00/344اهلل )طمط فمٌد فمقم زمـ ؽمٙمٝمامن احل٘مٝمٚمل أزمق 

 (.883ي أزمق ضمًـ )ىم٣من َمـ أهؾ ايمٔمٙمؿ زم٣ميمٗمراءات وايمتٖمًغم وايمٖمرائض.. وم٣ميمف ازمـ زمُم٘مقال( )صف/فمقم زمـ ؽمٙمٝمامن ايمزهراو

 (.0/511فمقم زمـ ؽمٙمٝمامن ايمِمٛمٔم٣مين )دفم٣مء 

  اؽمؿ صمده: ىمٝم٣ًمن. -ايم٘م٣ًمئل –فمقم زمـ ؽمٙمٝمامن ايم٘مٝم٣ًمين 

 (.5/641ايمرزاق ( )يم٣ًمن فمٌد فمقم زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ أيب ايمروم٣مع إمخٝمٛمل )روى أزم٣مؿمٝمؾ فمٛمف 

 (.30/505شم٦ٌم ( )فم٣ًمىمر :زمـ ؽمٙمٝمامن أزمق ضمًـ اظمرادي احل٣مهمظ )وم٣مل ازمـ فم٣ًمىمرزمـ أمحد زمـ ؽمٙمٝمامن  فمقم

 (.978( )يقٞمس664فمقم زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ زمُمغم أزمق ضمًـ اإلمخٝمٚمل )ت

 (.30/502فمقم زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ ؽمٙمٚم٥م أزمق ضمًـ اظمري ايمْمػمي )فم٣ًمىمر 

 (.30/507اهلل اهل٣مؾمٚمل )فم٣ًمىمر فمٌد فمقم زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ فمقم زمـ 

 (.30/508( )فم٣ًمىمر00/344( )طمط 405فمقم زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ همّمؾ أزمق ضمًـ إطمٖمش ايمٛمحقي )وشمٗمف اخلْمٝم٤م ( )ت 

فمقم زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ ىمٝم٣ًمن أزمق ٞمقهمؾ ايم٘م٣ًمئل أو ايم٘مٝم٣ًمين ـ ايم٘مٙمٌل )روى فمٛمف مجع ووم٣مل أزمقضم٣مسمؿ : َم٣مأرى زمحديثف زمٟمؽم٣مً ص٣ميما 

 .(5/641)يم٣ًمن (2/089()ضم٣مسمؿ3/0746()ضم٣ٌمن30/561فم٣ًمىمر احلدي٧م يمٝمس زم٣مظمُمٜمقر ، ووم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن: يٕمرب( )

ايمًالم أزمق ضمًـ ايمًٙمٚمل اخلرومل )روى أضم٣مدي٧م َمًتٗمٝمٚم٥م وم٣ميمف اخلْمٝمـ٤م ( فمٌد فمقم زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ حمٚمد زمـ 

 (.00/344)طمط

 (.5/641فمقم زمـ ؽمٙمٝمامن فمـ َم٘محقل )ٓ ي٘م٣مد ئمرف وم٣ميمف ايمذهٌل ( )يم٣ًمن 

 (.30/564فمقم زمـ ؽمٚمط زمـ حمٚمد اهل٣مؾمٚمل )فم٣ًمىمر 
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 (.30/564فمقم زمـ ؽمٜمؾ زمـ زم٘مر ايمِمٝمدٓين )فم٣ًمىمر 

 (.0447فمقم زمـ ؽمٜمؾ زمـ فم٣ٌمس أزمق ضمًـ اظمٖمن )خم٤م 

 (.00/341فمقم زمـ ؽمٜمؾ زمـ حمٚمد زمـ أيب ضمٝم٣من أزمق ضمًـ ايمتٝمٚمل ايم٘مقدم )وشمٗمف ايمٔمتٝمٗمل( )طمط 

 (.348( )ؿم٤م 858( )ذىمر 417فمقم زمـ ؽمٜمؾ زمـ حمٚمد زمـ أزهري أزمق ضمًـ ايمِمقدم )ت 

 (.06/680ـ ؽمٜمؾ زمـ َمقؽمك ايمرَمقم )ؽمغم فمقم زم

 (5/641فمقم زمـ ؽمقيد ؾمٝمخ حيٝمك احلامين )ٓ ئمرف وم٣ميمف ايمذهٌل( )يم٣ًمن 

 (.5/640يم٣ًمن )ـ ؽمٝم٣مر فمقم زم

 (.898( )صف/375ايمٕم٣مهمٗمل أزمق ضمًـ ايمُم٣مؿمٌل )تزمـ أمحد فمقم زمـ ؽمٝمد 

 (.726فمقم زمـ ؽمٝمػ زمـ فمٚمغمة ىمقدم )ومط 

 (.00/343فمقم زمـ ؽمٝمام اجلٛمدي )طمط /

 (.5/540( )يم٣ًمن 00/347ؤمٝمػ وم٣ميمف ايمدار ومْمٛمل ( )طمط ) –ايم٘م٣مسم٤م  –زمـ ؾم٣مذان أزمق ضمًـ اجلقهري  فمقم

 (.00/347)جمٜمقل احل٣مل( )طمط  -ايمٌزاز –فمقم زمـ ؾم٣مذان زمـ أيب َم٘مرم أزمق ضمًـ ايمدوم٣مق 

 (.30/562فمقم زمـ ؾم٣مىمر ايمًٚمرومٛمدي )فم٣ًمىمر 

 (.0674فمقم زمـ ؾمج٣مع زمـ حمٚمد أزمق ضمًـ ايمُمٝم٣ٌمين )خم٤م 

 (.5/640ـ ؾمجرَمف فمـ ذيؽ )ؤمٖمف إزدي( )يم٣ًمن فمقم زم

 (.5/091()يم٣ًمن  وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿفمقم زمـ ؾمداد أزمق ىمردوس احلٛمٖمل )جمٜمقل 

 (.30/562فمقم زمـ ذيا إَمٙمقىمل )فم٣ًمىمر 

 (.668فمقم زمـ ؾمٔمر ايمٕمزرم رصمؾ ص٣ميما )َمٌم 

 (.2/091فمقم زمـ ؾمٜم٣مب أزمق ضمًـ ايمرازي )صدوق وم٣ميمف ازمـ أيب ضم٣مسمؿ ( )ضم٣مسمؿ 

 (.0063زمـ ؾمٜمري٣مر اإلؽمؼمازم٣مذي )شمٗم٥م دم احلدي٧م( )صمر فمقم 

 (.30/567فمقم زمـ ؾمٝم٣ٌمن زمـ زمٛم٣من أزمق ضمًـ اجلقهري )فم٣ًمىمر 

 (.00/342فمقم زمـ ؾمٝم٥ٌم زمـ صٙم٦م زمـ فمِمٖمقر أزمق ضمًـ ايمنود َمقٓهؿ )راوي أضم٣مدي٧م َمًتٗمٝمٚم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )طمط 

 (.5/640()يم٣ًمن8/371ايمذهٌل ورد فمٙمٝمف احل٣مهمظ()ضم٤م فمقم زمـ ص٣ميما إٞمامؿمل )َمًتٗمٝمؿ احلدي٧م وم٣ميمف ازمـ ضم٣ٌمن واهتٚمف
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 (.00/349فمقم زمـ ص٣ميما زمـ صمٔمٖمر أزمق ضمًـ ايمًامر )شمٗم٥م( )طمط  

 (.393فمقم زمـ ص٣ميما زمـ ؽمٙمٝمامن ايمٛمٚمغمي أزمق وم٣مؽمؿ ايمٌٌمي )ٞمٝم٣ًمزمقر/

 (.00/349فمقم زمـ ص٣ميما زمـ هٝمثؿ ايم٘م٣مسم٤م إٞم٣ٌمري )طمط 

 (.2/090( )ضم٣مسمؿ أزمق ضم٣مسمؿ وم٣ميمففمقم زمـ ص٣ميما زمـ وؽمٝمؿ اجلقؽمٗمل ايمرازي )صدوق 

 (.00/347()طمط669)جمٜمقل ضم٣مل()ت فمقم زمـ ص٣ميما ص٣مضم٤م اظمِمعم

 (.00/331ّمح٣مك )جمٜمقل ضم٣مل( )طمط ايمفمقم زمـ ص٣ٌمح أزمق ضمًـ ايمٖمٗمٝمف طمتـ  

 (.4/644( )أصٌٜم٣من 842فمقم زمـ ص٣ٌمح آفمرج )ذىمر

ووم٣مل أزمق ايمُمٝمخ: ىم٣من ممـ ىمت٤م ايم٘مثغم اظمٔمروف زم٣مزمـ ريدوس )وم٣مل أزمق ٞمٔمٝمؿ: ىم٣من َمـ احلٖم٣مظ،  –فمقم زمـ ص٣ٌمح زمـ فمقم 

 (.343( )ؿم٤م 852( )ذىمر 980( )إرؾم٣مد/837( )ذىمر4/550وصم٣ميمس ايمٔمٙمامء ويذاىمر دم احلدي٧م وايمُمٝمقخ( )أصٌٜم٣من 

 (.00/331فمقم زمـ ص٣ٌمح زمـ فمامرة أزمق ضمًـ )طمط  

 (.00/349فمقم زمـ ص٣ٌمح زمـ همرات ايم٘م٣مسم٤م )طمط 

 (.498فمقم زمـ صػمي ايمٗم٣م : )فمٙمامء 

 (.00/330وم٥م زمـ حمٚمد زمـ ضمرب أزمق ضمًـ ايمْم٣مئل )طمط فمقم زمـ صد

( 5/646( )وم٣مل ايمدار ومْمٛمل يمٝمس زم٣ميمٗمقي( )يم٣ًمن 689فمقم زمـ صٗمر زمـ ٞمٌم زمـ َمقؽمك أزمق وم٣مؽمؿ ايمً٘مري )ت 

 (.00/331()طمط 041)ىمؼ/

 (.2/091( )ضم٣مسمؿ 8/370يب أيقب )ضم٤م أفمقم زمـ صٙم٦م فمـ 

 فمقم زمـ صقدم: هق ازمـ ؽمٜمؾ زمـ حمٚمد زمـ أزهر.

 (.2/090يب ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ أر أزمق ضمًـ ايمرازي )صدوق وم٣مل ازمـ ؿم٣مهفمقم زمـ 

 .(.00/334( )طمط 353فمقم زمـ ؿم٣مهر اخل٣ٌمز ايمُم٣مفمر أزمق ضمًـ )ت 

 (.576( )صمر 311فمقم زمـ ؿم٣مهر ايمقاهٌك )ت 

 (.34/3فمـ مج٣مفم٥م( )فمً٘مر  ىًٙمٚمل )رواهلل أزمق ضمًـ ايمفمٌد فمقم زمـ ؿم٣مهر زمـ صمٔمٖمر زمـ 

 (.0685ِمغمدم )وشمٗم٥م ايمٖم٣مرد ( )خم٤م فمقم زمـ ؿم٣مهر زمـ فمقم زمـ ضمًكم ايم

 (.34/3فمٛمف مج٣مفم٥م ( )فم٣ًمىمر  ىؿم٣مهر زمـ حمٚمد أزمق ضمًـ ايمٗمرر )روفمقم زمـ  
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 (.8/377فمقم زمـ ؿمرطم٣من ايمٌٙمخل )ضم٤م 

 (.00/336س وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )طمط ٟمفمٚمر أزمق ضمًـ اظمٗمرئ )مل ي٘مـ زمف زمفمقم زمـ ؿمٙمح٥م زمـ حمٚمد زمـ 

 (.00/336( )طمط 411ٗم٥م اخلْمٝم٤م( )تفمقم زمـ ؿمٝمٖمقر زمـ نم٣ميم٤م أزمق ضمًـ ايمٛمًقي )وشم 

 (.34/7فمقم زمـ فم٣مصؿ أزمق ضمًـ إَمقي )فم٣ًمىمر 

 (.491فمقم زمـ فم٣مهمٝم٥م زمـ حمٚمد زمـ زممم اظمقرس: )فمٙمامء 

 (.34/9فمقم زمـ فم٣مَمر فمـ ه٣مؾمؿ زمـ فمامر )فم٣ًمىمر 

 (.0105( )ك492فمقم زمـ فم٣ٌمس أزمق ضمًـ ايمزيدي )ت

 (.06/66)طمط -اظمروزي –فمقم زمـ فم٣ٌمس ايمدوري 

 (.34/9أزمق ضمًـ ايمٛمٝم٣ًمزمقري )جمٜمقل ضم٣مل( )فم٣ًمىمر زمـ أمحد ٣مس فمقم زمـ فمٌ

 (.06/64فمقم زمـ فم٣ٌمس زمـ صمري٨م أزمق ضمًـ ازمـ روَمل ؾم٣مفمر َمُمٜمقر )طمط 

 (34/01اهلل زمـ صمٛمدل أزمق ضمًـ ايمٗمزويٛمل )روى فمٛمف مج٣مفم٥م( )فم٣ًمىمر فمٌد فمقم زمـ فم٣ٌمس زمـ 

 (.06/67وم٣ميمف ايمٔمتٝمٗمل( )طمط فمقم زمـ فم٣ٌمس زمـ فمثامن زمـ ؽمٔمدويف أزمق ضمًـ ايمػمداين ايمُم٣مهد )ص٣ميما 

 (.06/62فمقم زمـ فم٣ٌمس زمـ همّمؾ أزمق ضمًـ اهلروي )روى فمٛمف ايمدارومْمٛمل وايمٗمقاس ونمغممه٣م()طمط

ايمٗمزويٛمل أزمق ضمًـ ايمٔمٙمقي )ضم٣مهمظ وم٣ميمف اخلْمٝم٤م وأشمٛمك فمٙمٝمف اخلٙمٝمقم وايمراهمٔمل ونمغممه٣م( زمـ أمحد فمقم زمـ فم٣ٌمس زمـ حمٚمد 

 (.401( )ايمديمٝمؾ/06/67)طمط

 (.06/66( )طمط 693ازمق ضمًـ ايمٛم٣ًمئل )وشمٗم٥م اخلْمٝم٤م( )ت  فمقم زمـ فم٣ٌمس زمـ واوا

()شمٗم٥م ٞمٌٝمؾ وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل ووم٣مل ايمًٙمٚمل فمٛمف: شمٗم٥م صدوق، ووم٣مل ايمذهٌل: 401فمقم زمـ فم٣ٌمس زمـ ويمٝمد أزمق ضمًـ ايمٌجقم )ت

 (.284( )إرؾم٣مد/042( )ىمؼ 405ايمُمٝمخ اظمًٛمد اظمحدث ايمِمدوق( )ؽمٜمؿ

 (.601نمغمه )ؿمػميإفمعم اظمح٣مريب ؾمٝمخ يمٙمْمح٣موي وفمٌد فمقم زمـ 

 (.5/647()يم٣ًمنوم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿاحلٚمٝمد )جمٜمقل فمٌد فمقم زمـ  

 (.0109احلٚمٝمد زمـ زي٣مد زمـ صٝمٖمل )كفمٌد فمقم زمـ 

( )وشمٗمف اخلْمٝم٤م ووم٣مل ايمًٚمٔم٣مين : ىم٣من َمـ ايمِم٣محلكم 404اهلل زمـ ؽمٙمٝمامن ايمٕمّم٣مئري ايمٌٕمدادي)تفمٌد احلٚمٝمد زمـ فمٌد فمقم زمـ 

 (.3/0733()ضم٣ٌمن06/69( )طمط0161ايمثٗم٥م ايمٔم٣مزمد حمدث ضمٙم٤م وَمًٛمد ايمُم٣مم()ك ايمزه٣مد ايمثٗم٣مت ، ووم٣مل ايمذهٌل :اإلَم٣مم
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 (.0166ايمرمحـ ايمًٌٝمٔمل : هق سمٗمدم همٝمٚمـ صمده: فمٝمًك )كفمٌد فمقم زمـ 

 (.499ايمرمحـ ايمٔمداس: )فمٙمامء فمٌد فمقم زمـ 

 (.0446يب ص٣مدق أزمق إؽمح٣مق )خم٤م أفمٌد ايمرمحـ زمـ فمقم زمـ 

رئ أزمق ضمًـ ايمٗمرؿمٌل أزمق ضمًـ ايمُم٣مؿمٌل )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: أومرأ ايمٛم٣مس ايمٗمرآن إٞمِم٣مري اظمٗمزمـ أمحد ايمرمحـ فمٌد فمقم زمـ 

 (.915( )صف/392وأؽمٚمٔمٜمؿ احلدي٧م وىم٣من شمٗم٥م همٝمام رواه شمٌت٣ًم همٝمف ديٛم٣ًم هم٣مواًل..( )ت

 (07/019زمـ يقٞمس ايمِمددم )ٓرء سم٣ميمػ( سمٗمدم دم فمقم زمـ أيب ؽمٔمٝمد زمـ يقٞمس )ؽمغمزمـ أمحد ايمرمحـ فمٌد فمقم زمـ 

 (.342)فمٙمامء  (5/647)يم٣ًمن

( )خم٤م 06/44ايمرمحـ زمـ ضمًـ زمـ فمقم أزمق وم٣مؽمؿ ازمـ فمٙمٝمؽ ايمٛمٝم٣ًمزمقري)صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م()طمطفمٌد فمقم زمـ 

0695.) 

 ايمرمحـ زمـ ضمًكم زمـ فمٙمٝمؽ : هق إولفمٌد فمقم زمـ 

 (.913( )صف/ 395ايمرمحـ زمـ فم٣مئد ايمْمرؿمًم أزمق ضمًـ إٞمديمز )ت فمٌد فمقم زمـ 

 ( .2/095ضمج٣مزي )ضم٣مسمؿ ايمرمحـ زمـ فمثامن فمٌد فمقم زمـ 

 (.06/46()طمط437ايمرمحـ زمـ فمٝمًك زمـ زيد أزمق ضمًـ ايم٘م٣مسم٤م )وشمٗمف اخلْمٝم٤م()تفمٌد فمقم زمـ  

 (.348ايمرمحـ زمـ وم٣مؽمؿ اخلزاز: )فمٙمامء فمٌد فمقم زمـ 

 (.0160زمـ فمٝمًك زمـ زيد ايمًٌٝمٔمل )وشمٗمف اخلْمٝم٤م( )ك فمٌد ايمرمحـ ايمرمحـ زمـ َمٟميت: هق ازمـ فمٌد فمقم زمـ 

 (.0416ايمٔمزيز اخلُم٣مب)خم٤م فمٌد زمـ حمٚمد زمـ  ايمرمحـفمٌد فمقم زمـ 

 (.0653اهلل أزمق وم٣مؽمؿ اظمحٚمل )خم٤مفمٌد ايمرمحـ زمـ حمٚمد زمـ فمٌد فمقم زمـ 

 (.0653ان أزمق ضمًـ ايممموؿمل )وشمٗمف ايمٖم٣مرس ()خم٤مفمٌد ايمرمحـ زمـ حمٚمد زمـ فمٌد فمقم زمـ  

 (.980ي٧م وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( )يقٞمس( )ىم٣من شمٗم٥م ضمًـ احلد676ايمرمحـ زمـ حمٚمد زمـ َمٕمغمة أزمق ضمًـ َمٌمي )تفمٌد فمقم زمـ 

)وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمـ أهؾ اظمٔمرهم٥م وأداب  -ازمـ أطمي -ايمرمحـ زمـ َمٜمدي ايمتٛمقطمل أزمق ضمًـ اإلؾمٌٝمقمفمٌد فمقم زمـ 

 (.904( )صف/503ضم٣مهمٓم٣ًم هلام َمٗمدَم٣ًم دم َمٔمرهمتٜمام وإسمٗم٣مهنام أطمذ فمٛمف مج٣مفم٥م َمـ أصح٣مزمٛم٣م ووشمٗمقه وأشمٛمقا فمٙمٝمف..( )ت 

 (.06/46ـ زمـ وه٣ٌمن أزمق ضمًـ ايمٗمِم٣مر )وم٣مل اخلْمٝم٤م : ىمت٦ٌم فمٛمف وَم٣م فمٙمٚم٦م َمـ ضم٣ميمف إٓ طمغمًا()طمطايمرمحفمٌد فمقم زمـ 

 (.34/28ايمًالم زمـ حمٚمد إزَمٛم٣مين )جمٜمقل ضم٣مل( )فم٣ًمىمرفمٌد فمقم زمـ 
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 (.08/322( )ؽمغم 536ايمًٝمد زمـ أيب ؿم٣مهر زمـ ص٣ٌمغ ايمُم٣مهد )وم٣مل ايمًٚمٔم٣مين: ؾمٝمخ شمٗم٥م( )ت فمٌد فمقم زمـ 

 (.06/68( )وشمٗمف اخلْمٝم٤م()طمط682زمق ضمًـ ايمْمٝم٣ميمز ايمٌٕمدادي )تأ -فمالن –ايمِمٚمد فمٌد فمقم زمـ  

 (.449ٔم٣ٌمد )َمٌم ايمايمِمٚمد فمٌد فمقم زمـ 

 (.07/09ايمٔمزيز اجلرصم٣مين)فم٣ًمىمر فمٌد فمقم زمـ 

 (.399ايمٔمزيز ايمٗم٣م  اجلرصم٣مين )َمُمٜمقر( )ٞمٝم٣ًمزمقر/فمٌد فمقم زمـ 

 (.06/40ٛمٔمامن)طمطايمصم٤م ايمٔمزيز زمـ إزمراهٝمؿ زمـ زمٝم٣من أزمق ضمًـ ازمـ ضم٣مفمٌد فمقم زمـ 

 (.521ايمٔمزيز زمـ ضمًـ زمـ فمقم أزمق ضمًـ اجلرصم٣مين )صمر فمٌد فمقم زمـ 

 (.06/40()طمط369ايمٔمزيز زمـ ضمًـ زمـ حمٚمد أزمق ضمًـ ايمْم٣مهري )وشمٗمف اخلْمٝم٤م()تفمٌد فمقم زمـ 

 (.06/41ايمٔمزيز زمـ رضير ايمِمقدم )طمطفمٌد فمقم زمـ 

 (.5/648( )يم٣ًمن378)تايمٔمزيز زمـ حمٚمد أزمق وم٣مؽمؿ اخلُم٣مب ايمٛمٝم٣ًمزمقري فمٌد فمقم زمـ 

 (.06/41( )طمط487أزمق ضمًـ ايمػمذفمل ايمٌزاز)وشمٗمف اخلْمٝم٤م( )تزمـ أمحد زمـ أمحد ايمٔمزيز زمـ َمردك فمٌد فمقم زمـ 

( )شمٗم٥م َمٟمَمقن وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل ووم٣مل ازمـ أيب ضم٣مسمؿ: 682ايمٔمزيز زمـ َمرز زم٣من زمـ ؽم٣مزمقر أزمق ضمًـ ايمٌٕمقي )تفمٌد فمقم زمـ 

ايمِمدوق، ووم٣مل ازمـ صمزري: ؾمٝمخ َمًٛمد شمٗم٥م...( صدوق، ووم٣مل ايمذهٌل: اإلَم٣مم احل٣مهمظ 

 (.489()ؽمٜمؿ331()ؿم٤م285)إرؾم٣مد/

 (.986( )يقٞمس605ايمٔمزيز زمـ وزير زمـ و٣مزمئ اجلروي )تفمٌد فمقم زمـ 

 (.065()ذيؾوم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿايمٔمزيز فمٛمف َمروان ايمٖمزاري )جمٜمقل فمٌد فمقم زمـ 

 (.34/74ايمٕمٖم٣مر زمـ ضمًـ اظمٕمريب )فم٣ًمىمر فمٌد فمقم زمـ 

( )وم٣مل احلٚمٝمدي: ؾم٣مفمر أدي٤م وىم٣من فم٣مظم٣ًم زم٣ميمٗمراءات 388ٛمل ايمٖمٜمري اظمٗمرئ احلٌمي ايمٖمروي أزمق ضمًـ )تايمٕمفمٌد فمقم زمـ 

 (.962وؿمرومٜم٣م( )صف/

 (.34/70ايمٗم٣مدر ايمْمرؽمقد )جمٜمقل ضم٣مل()فم٣ًمىمرفمٌد فمقم زمـ 

 (.34/75)جمٜمقل ضم٣مل( )فم٣ًمىمر زدي فمٌد ايمٔمزيز إايمٗم٣مدر زمـ فمٌد فمقم زمـ  

 (.06/33زمق ضمًـ ايمقزان )شمٗم٥م وم٣ميمف إزهري()طمطأفمٌد ايم٘مريؿ ـ زمزمـ أمحد ايم٘مريؿ فمٌد فمقم زمـ 

 (.06/53()شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م()طمط338ايم٘مريؿ زمـ فمقم زمـ ٞمٌم أزمق ضمًـ اجلقايمٝمٗمل )تفمٌد فمقم زمـ 
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 (.5/642اهلل أزمق ضمًـ ايمٗمر  )سم٘مٙمٚمقا همٝمف وم٣ميمف أزمق يقٞمس( )يم٣ًمنفمٌد فمقم زمـ 

 (.0067صمٙمٝماًل( )صمر اهلل أزمق ضمًـ ايمٗمِم٣مري )ىم٣من همٗمٝمٜم٣ًم فمٌد فمقم زمـ 

 (.538اهلل أزمق ضمًـ ايمٗمِم٣مري أَمقم )صمر فمٌد فمقم زمـ 

 (.5/023( )ضم٤م 2/094اهلل ايم٣ٌمرومل إزدي )ضم٣مسمؿ فمٌد فمقم زمـ 

 (.5/643ؿ زم٣ميمقوع وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )يم٣ًمن اهُت  ،اهلل ايمػمداين )يمٝمس رءفمٌد فمقم زمـ 

 اهلل ايمٌٝمٜمٗمل: اؽمؿ صمده: فمقم.فمٌد فمقم زمـ 

 ( 847اهلل ايمثٗمٖمل )ذىمر /فمٌد فمقم زمـ 

 (.34/25اهلل اجلرصم٣مين )فم٣ًمىمرفمٌد فمقم زمـ 

 (.300اهلل ايمٔمٛم٣مين: )فمٙمامء فمٌد فمقم زمـ 

 (.06/5اهلل اهلروي )ىم٣من حيٖمظ وم٣ميمف أزمق ٞمٔمٝمؿ( )طمطفمٌد فمقم زمـ 

 (.824اهلل زمـ إزمراهٝمؿ أزمق ضمًـ احل٣ٌمل )ذىمر /فمٌد فمقم زمـ 

( )وشمٗم٥م اخلْمٝم٤م ووم٣مل ايمذهٌل: 301ايمٔمٝمًقي ايمٌٕمدادي )ت ايمٔم٣ٌمدأزمق ضمًـ اهل٣مؾمٚمل زمـ أمحد اهلل زمـ إزمراهٝمؿ فمٌد فمقم زمـ 

( )طمط 4/614( )ؾمذرات3/454( )سم٘مٚمٙم٥م اإلىمامل000اإلَم٣مم ايمٔمالَم٥م ايمِمدوق، ووم٣مل ازمـ ٞمٗمْم٥م: ىم٣من شمٗم٥م..( )إحت٣مف/

 (.07/460( )ؽمغم 06/8

 (.06/5ٗم٥م اخلْمٝم٤م( )طمط( )وشم458اهلل زمـ إزمراهٝمؿ زمـ يزيد أزمق ضمًـ ايمدي٣ٌمصمل )تفمٌد فمقم زمـ  

( )وم٣مل ايمدارومْمٛمل: ؤمٝمػ/ ووشمٗمف َمًٙمٚم٥م ووم٣مل ايمذهٌل : صدوق( 449اهلل زمـ أيب َمْمر إؽم٘مٛمدري )تفمٌد فمقم زمـ  

 (.5/664)يم٣ًمن

 (.34/06زمـ أيب ؾمٔم٥ٌم أزمق ضمًـ )فم٣ًمىمر زمـ أمحد اهلل فمٌد فمقم زمـ 

 (.979( )يقٞمس405)تزمـ زضمر ايمتٚمٝمٚمل أزمق ضمًـ ازمـ أيب فمدي َمٌمي زمـ أمحد اهلل فمٌد فمقم زمـ 

 (.34/00ايمِمٚمد ايمِمٝمداوي )جمٜمقل ضم٣مل( )فم٣ًمىمرفمٌد زمـ زمـ أمحد اهلل فمٌد فمقم زمـ  

 (.564اهلل زمـ إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ ايمقردورم أزمق ضمًـ )صمر فمٌد فمقم زمـ 

 (.34/04اهلل زمـ زمحر ايم٘م٣مسم٤م )فم٣ًمىمر فمٌد فمقم زمـ 

 اهلل زمـ زممم ايمقاؽمْمل: صقازمف: َمٌمم.فمٌد فمقم زمـ 
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 (.2/094اهلل اجلٜمٛمل )ضم٣مسمؿ فمٌد اهلل زمـ زمٔمج٥م زمـ فمٌد فمقم زمـ  

 (.0068( )صمر 486اهلل زمـ هبرام ززم٣مري اإلؽمؼمازم٣مذي أزمق ضمًكم )ىم٣من شمٗم٥م دم احلدي٧م( )ت فمٌد فمقم زمـ 

 (.34/03اهلل زمـ صمٔمٖمر زمـ أيب ؿم٣ميم٤م اهل٣مؾمٚمل )فم٣ًمىمر فمٌد فمقم زمـ 

، ووم٣مل احل٣مهمظ: ُؤّمػ يم٘مثرة دي٧م وم٣ميمف ايمذهٌلاهلل زمـ ضمًـ زمـ صمٜمّمؿ أزمق ضمًـ ايمزاهد )َمتٜمؿ زمقوع احلفمٌد فمقم زمـ  

 (5/643( يم٣ًمن 34/05( )فم٣ًمىمر07/675( )ؽمغم 317()ت أنمالؿمف واهت٣مَمف زم٣ميم٘مذب، ووم٣مل: َمٔمروف زم٣ميم٘مذب 

 .(850)حتٖم٥م/

 \(.34/09اظمحًـ ايمِمقري )فم٣ًمىمر فمٌد اهلل زمـ ضمًـ زمـ فمٌد فمقم زمـ 

 (.06/9( )صدوق ديـ وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )طمط 330ؾمٝمٌف )ت اهلل زمـ ضمًكم زمـ فمقم أزمق وم٣مؽمؿ ايمٔمٙمقي ازمـ فمٌد فمقم زمـ  

 (.2/094( )ضم٣مسمؿ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿاهلل زمـ راؾمد ايمٔم٣مَمري ايمٌٌمي )صدوق فمٌد فمقم زمـ 

 (.34/43( )فم٣ًمىمر 0102اهلل زمـ رصم٣مء اخلقارزَمل )كفمٌد فمقم زمـ 

 (.7/615اهلل زمـ رهم٣مفم٥م ايمٗمرـمل )ضم٤م فمٌد فمقم زمـ 

 (.٣5/023مرشم٥م )ضم٤ماهلل زمـ ؽمٔمد زمـ فمدي زمـ ضمفمٌد فمقم زمـ 

 (.0692اهلل زمـ ؽمٔمٝمد زمـ يقؽمػ أزمق ضمًـ ايمت٣مصمر )وشمٗم٥م ايمٖم٣مرد( )خم٤م فمٌد فمقم زمـ 

 (.06/5اهلل )جمٜمقل ضم٣مل( )طمط فمٌد اهلل زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ َمْمر أزمق فمٌد فمقم زمـ 

 (.839اهلل زمـ ؽمٜمؾ زمـ َمٔمدان أزمق ضمًـ إصٌٜم٣مين )ذىمر فمٌد فمقم زمـ  

 (.606ايم٘مقدم )جمٜمقل ضم٣مل( )ؿمػمياهلل زمـ ص٣ميما ايمده٣من فمٌد فمقم زمـ 

 (.34/55اهلل زمـ فم٣ٌمس زمـ محٝمد أزمق ؿم٣ميم٤م احلٚميص )جمٜمقل ضم٣مل( )فم٣ًمىمر فمٌد فمقم زمـ  

( ) همٝمف سم٣ًمهؾ ؾمديد وم٣ميمف ازمـ أيب ايمٖمقارس( )يم٣ًمن 425اهلل زمـ فم٣ٌمس زمـ َمٕمغم ة اجلقهري أزمق حمٚمد )تفمٌد فمقم زمـ  

 (.06/2()طمط5/643

 (.06/3( )طمط466ازمق ضمًـ ايمقراق ايمٖمرنم٣مين )شمٗم٥م( )تايمػم فمٌد اهلل زمـ فمٌد فمقم زمـ  

 (.557اظم٠مَمـ أزمق ضمًـ اظمٜمٙمٌل ايمٌزار )جمٜمقل ضم٣مل( )صمر فمٌد ايمرمحـ زمـ فمٌد اهلل زمـ فمٌد فمقم زمـ 

 (.2/096ايمرمحـ زمـ فمثامن )يمٝمس زمف زمٟمس وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم( )ضم٣مسمؿ فمٌد اهلل زمـ فمٌد فمقم زمـ  
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ايمًقيزي )ووم٣مل اخلْمٝم٤م: صحٝما زمـ أمحد اخلنوصمردي ؾمٝمخ يمٙمٌٝمٜمٗمل وحمٚمد اهلل زمـ فمقم ايمٌٝمٜمٗمل أزمق ضمًـ فمٌد فمقم زمـ 

( 448ايمًامع َمـ اإلؽمامفمٝمقم، ووم٣مل فمقم زمـ زيد ايمٌٝمٜمٗمل: ىم٣من رصماًل َمٔمٚمرًا وَم٣ٌمرك ايمٛمٖمس يمْمٝمٖم٣ًم( )سم٣مريخ زمٝمٜمؼ ص

 (.006)إحت٣مف/

 (.2/094اهلل زمـ فمقم ايمٔمٌُمٚمل )ضم٣مسمؿ فمٌد فمقم زمـ 

 (.06/2طمط اهلل زمـ فمقم ايمٖم٣مرس )فمٌد فمقم زمـ 

 (.34/57اهلل زمـ فمقم زمـ ؽمٗم٣م ايمٌغمويت )روى فمٛمف مج٣مفم٥م()فم٣ًمىمرفمٌد فمقم زمـ  

)وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: وىم٣من ٞم٣مهمذًا دم ايمٔمٙمقم، ومديؿ  -ازمـ أؽمتجل -اهلل زمـ فمقم زمـ حمٚمد إزدي أزمق ضمًـ ايمٗمرؿمٌلفمٌد فمقم زمـ 

 (.889( )صف/355ايمٔمٛم٣مي٥م زمْمٙم٤م ايمٔمٙمؿ، صحٝما ايمٛمٗمؾ، وأيمػ ىمت٣ًٌم ىمثغمة..( )ت

 (.5/647( )يم٣ًمن 355اهلل زمـ فمقم زمـ حمٚمد إزدي اظمٜمٌقم )تفمٌد فمقم زمـ 

 (.06/5اهلل زمـ فمٚمر أزمق ضمًـ ازمـ زم٣مزي٣مر )وشمٗمف ايمدارومْمٛمل( )طمطفمٌد فمقم زمـ 

 (.06/3( )طمط34/58اهلل زمـ فمٝمًك زمـ حمٚمد أزمق ضمًـ ايمٌٕمدادي )جمٜمقل ضم٣مل( )فم٣ًمىمر فمٌد فمقم زمـ 

ايمْمٙمٝمْمقم )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من شمٗم٥م همٝمام رواه شمٌت٣ًم همٝمف ديٛم٣ًم  -ازمـ اإليمٌغمي–ظمٗمرئ أزمق ضمًـ اهلل زمـ همرج اجلذاَمل افمٌد فمقم زمـ 

 (.910( )صف/384هم٣مواًل..( )ت 

 (.06/8اهلل زمـ همرج اظم٘مت٤م )اهتٚمف اخلْمٝم٤م( )طمط فمٌد فمقم زمـ 

 (.06/2( )طمط424اهلل زمـ همّمؾ زمـ فم٣ٌمس أزمق ضمًـ ايمٌٕمدادي )وشمٗم٥م اخلْمٝم٤م( )تفمٌد فمقم زمـ  

 (.34/59اهلل زمـ وم٣مؽمؿ أزمق ضمًـ اخلٝم٣مط اظم٠مدب )جمٜمقل احل٣مل( )فم٣ًمىمر فمٌد فمقم زمـ  

( )شمٗم٥م: وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل، ووم٣مل ايمذهٌل: اإلَم٣مم ايمثٗم٥م اظمحدث( 463اهلل زمـ َمٌمم أزمق ضمًـ ايمقاؽمْمل )تفمٌد فمقم زمـ 

 (.0108( )ك403( )ايمديمٝمؾ/05/65)ايمًغم

 (34/21فم٣ًمىمر اهلل زمـ حمٚمد أزمق ضمًـ ايمٌغمويت )فمٌد فمقم زمـ 

 (.34/21ق ضمًـ ايمٛمٝم٣ًمزمقري )فم٣ًمىمر زمفمٌد اهلل زمـ حمٚمد أفمقم زمـ 

 (.397اهلل زمـ حمٚمد ايمدورومل أزمق ضمًـ ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ٞمٝم٣ًمزمقر/فمٌد فمقم زمـ 

 (.981( )يقٞمس687اهلل زمـ حمٚمد زمـ ضمٝمقن إٞمِمٛم٣مئل )تفمٌد فمقم زمـ 



1311 
 

ايمٛمج٣مر: ىم٣من ؤمٝمٖم٣مً هم٣مؽمد اظمذه٤م(  اهلل زمـ حمٚمد زمـ فم٣مصؿ اهل٣مرم أزمق ضمًـ اخلدجيل )وم٣ملفمٌد فمقم زمـ 

 (.298)إرؾم٣مد/وٚمـ/

 (.06/7اهلل زمـ حمٚمد زمـ فمٌٝمد أزمق ضمًـ ايمزصم٣مج )شمٗم٥م َمٟمَمقن وم٣ميمف ايمٔمتٝمٗمل( )طمطفمٌد فمقم زمـ 

 (.888اهلل زمـ حمٚمد زمـ فمٚمر أزمق ضمًـ اظمٔمدل )ذىمر/فمٌد فمقم زمـ 

ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمـ أهؾ ايمٔمٙمؿ واظمٔمرهم٥م ( )وم٣مل 546اهلل زمـ حمٚمد زمـ َمقه٤م اجلذاَمل أزمق ضمًـ اظمري )تفمٌد فمقم زمـ 

 (.902وايمذىم٣مء وايمٖمٜمؿ وأطمذ ايمٛم٣مس فمٛمف( )صف/

 (.34/21اهلل زمـ حمٚمد زمـ حيٝمك أزمق ضمًكم احليَمل )فم٣ًمىمرفمٌد فمقم زمـ 

 (.481اهلل زمـ َمْمر إؽم٘مٛمدراين: )فمٙمامء فمٌد فمقم زمـ 

ضمديث٣م وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: سمرىمتف ٕٞمف َمقوقع( اهلل زمـ َمٔم٣موي٥م زمـ َمٝمنة ايمٗم٣م  اهلٚمداين ايم٘مقدم )روى فمٌد فمقم زمـ 

 (.5/644()يم٣ًمن2/094()ضم٣مسمؿ 06/4)طمط

 (.06/4()طمط031ايمٗمراؿمٝمز ايمقاؽمْمل )شمٗم٥م وم٣ميمف ايمدار ومْمٛمل()ىمؼ/ -فمالن–اهلل زمـ َمقؽمك فمٌد فمقم زمـ  

 (.483اهلل زمـ ه٣مرون احليَمل: )فمٙمامء فمٌد فمقم زمـ 

 (.2/093)ضم٣مسمؿ اهلل زمـ ه٣مرون زمـ أيب فمٝمًك ايمُم٣مَمل فمٌد فمقم زمـ  

 (.5/645(. )يم٣ًمن02/666()ؽمغم ؾمٝمٔمل َمت٘مٙمؿزمق ضمًـ احلاّل )أ ايمّمٕمغم فمٌد اهلل زمـ وصٝمػ ايمٛم٣مرفمقم زمـ  

 (.06/61( )طمط2/092اظم٠مَمـ زمـ فمقم ايمزفمٖمراين ايم٘مقدم )صدوق وم٣ميمف ازمـ أيب أزمق ضم٣مسمؿ ()ضم٣مسمؿ فمٌد فمقم زمـ  

 (.34/78اظمٙمؽ ايمٗمرر )فم٣ًمىمرفمٌد فمقم زمـ  

 (.0625ايمقىمٝمؾ )وشمٗمف ايمٖم٣مرد()خم٤مزمـ أمحد ٙمؽ زمـ ضمًكم اظمفمٌد فمقم زمـ 

 (.5/648اظمٙمؽ زمـ دهُمؿ ايمْمرؽمقد )وم٣ميمف احل٣مىمؿ: ىم٣من َمٔمتزيمٝم٣ًم َمتٜم٣موٞم٣ًم دم ايمرواي٥م( )يم٣ًمنفمٌد فمقم زمـ 

( 483اظمٙمؽ زمـ ؽمٙمٝمامن ايمْمرؽمقد ))وم٣مل احل٣مىمؿ: ىم٣من َمتٜم٣موٞم٣ًم زم٣ميمًامع وايمرواي٥م( )تفمٌد فمقم زمـ 

 (.34/72()فم٣ًمىمر398)ٞمٝم٣ًمزمقر/

 (.06/67()طمط341اظمٙمؽ زمـ ؾم٣ٌمزمف أزمق ضمًـ ايمديٛمقري )صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م()تفمٌد فمقم زمـ 

 (.06/67رزمف أزمق ضمًـ ايمْم٣مئل )جمٜمقل ضم٣مل()طمطفمٌد اظمٙمؽ زمـ فمٌد فمقم زمـ 

 (.7/612اظمٙمؽ زمـ فمٚمغم)ضم٤مفمٌد فمقم زمـ 
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 (.478ايمقاضمد ايمٛمجغمَمل )َمٌم فمٌد فمقم زمـ 

 (.34/78)فم٣ًمىمرايمقاضمد زمـ ضمًـ اظمٔمدل فمٌد فمقم زمـ  

 (.06/35أزمق ضمًـ ازمـ ص٣ٌمح ايمٌٝمع )صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م()طمطزمـ أمحد ايمقاضمد زمـ حمٚمد فمٌد فمقم زمـ  

 (.34/79إؿمرزمٙمس )جمٜمقل ضم٣مل( )فم٣ًمىمرزمـ أمحد ايمقاضمد زمـ حمٚمد فمٌد فمقم زمـ 

 (.402ايمقه٣مب ايمْم٣مهري أزمق وم٣مؽمؿ إيقم فمٛمف ايمدارومْمٛمل ونمغمه. )ايمديمٝمؾ/فمٌد فمقم زمـ 

 (.06/33زمـ حمٚمد أزمق ضمًكم ايمً٘مري )صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م()طمطزمـ أمحد ايمقه٣مب ٌد فمفمقم زمـ  

 (.06/33زمـ ٞمٗمٝمش ايمٌزاز )طمطزمـ أمحد ايمقه٣مب فمٌد فمقم زمـ  

 ايمقه٣مب زمـ صمٌٙم٥م.فمٌد ايمقه٣مب زمـ صمٌٙم٥م ايم٘م٣مسم٤م: هق ازمـ حمٚمد زمـ فمٌد فمقم زمـ 

 ( 34/80ايمقه٣مب زمـ فمقم إٞمِم٣مري )فم٣ًمىمرفمٌد فمقم زمـ 

 (.548رصم٣مين )صمر ك اجلفمٌد فمقم زمـ 

(. ودم ايمٙم٣ًمن: فمٌٝمدة زمدل 06/09أزمق ضمًـ ايمتٚمٝمٚمل اظم٘مت٤م )يّمع احلدي٧م وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل()طمطفمٌد ه زمـ ومتٝم٥ٌم فمقم زمـ 

 (.5/648ه)يم٣ًمنفمٌد 

 (.527( )صمر 305وس زمـ فمقم اجلرصم٣مين أزمق ضمًـ )ت فمٌد فمقم زمـ 

 (.0712فمقم زمـ فمٌٝمد اهلل أزمق زمٙمخ ايمُم٣مَمل )وشمٗمف أزمقداوود()أصمري

 (.2/093قم زمـ فمٌٝمد اهلل أزمق فم٣مصؿ ايمٕمْمٖم٣مين )وشمٗمف أمحد وازمـ َمٔمكم ()ضم٣مسمؿفم

 (.087فمقم زمـ فمٌٝمد اهلل ايمٔمٛم٣ميب )َمٌم 

 (.34/87فمقم زمـ فمٌٝمد اهلل اهل٣مؾمٚمل )فم٣ًمىمر 

 (.438فمقم زمـ فمٌٝمد اهلل اهلٚمداين )َمٌم 

 (.5/648ايمذهٌل()يم٣ًمن يب ضمًـ ايمزانمقين َمٔمتزرم )صحٝما ايمًامع وم٣ميمف أفمقم زمـ فمٌٝمد اهلل زمـ  

 (.06/07يٟميت )طمط –فمقم زمـ فمٌٝمد اهلل زمـ ؽمٙمٝمامن ايمُم٣مفمر هق ازمـ فمٝمًك زمـ ؽمٙمٝمامن  

 (.5/648فمقم زمـ فمٌٝمد اهلل زمـ ؾمٝمخ )سم٘مٙمؿ همٝمف ايم٘مت٣مين همٗم٣مل : مل ي٘مـ احلدي٧م َمـ صٛمٔمتف()يم٣ًمن 

 (.5/648فمقم زمـ فمٌٝمد اهلل زمـ ؿمقاف فمـ ٞمٚمغم زمـ ويمٝمد )ٓئمرهم٣من وم٣ميمف ايمذهٌل( )يم٣ًمن  

 (.854فمقم زمـ فمٌٝمد اهلل زمـ ؿمقل احلراين )َم٣م فمرهمتف وم٣ميمف احل٣مهمظ( )حتٖم٥م/
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 (.06/01ايمٕمٖم٣مر ازمق ضمًـ ايمٙمٕمقي ايمًٚمًامين )صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م()طمطفمٌد فمقم زمـ فمٌٝمد اهلل زمـ 

 (.06/01( )وم٣مل اخلْمٝم٤م صدوق()طمط  349فمقم زمـ فمٌٝمد اهلل زمـ فمقم زمـ حمٚمد أزمق ؿم٣مهر ايمٌزوري )ت 

 (.06/07اهلل زمـ همرج ايمٛمحقي أزمق ضمًـ ايمرزمٔمل )طمطفمقم زمـ فمٌٝمد 

 (.34/84فمقم زمـ فمٌٝمد اهلل زمـ ومداَم٥م أزمق ضمًـ اظمٙمْمل )جمٜمقل ضم٣مل()فم٣ًمىمر 

 (.06/01فمقم زمـ فمٌٝمد اهلل زمـ حمٚمد أزمق ضمًـ ايم٘مرطمل.)شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م()طمط

 ل: اإلَم٣مم اظمحدث ايمرضم٣مل(ايمذهٌ ٚمذاين ايم٘م٣ًمئل )روى فمٛمف مجع ووم٣ملفمقم زمـ فمٌٝمد اهلل زمـ حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ اهل

 (.34/83( )فم٣ًمىمر07/256)ؽمغم

 (.34/84ايمِمٝمٛمل)جمٜمقل ضم٣مل( )فم٣ًمىمر زمـ أمحد فمقم زمـ فمٌٝمد اهلل زمـ حمٚمد 

 (.2/093فمقم زمـ فمٌٝمد اهلل فمـ حمٚمد زمـ فمٚمر ايمٔمٙمقي)ضم٣مسمؿ

 (.5/648()يم٣ًمن06/07فمقم زمـ فمٌٝمده ايمرحي٣مين ايمٖمزاري )سم٣ميمػ()طمط

 ه زمـ ومتٝم٥ٌم(.فمٌد )سمٗمدم دم ازمـ -(5/648يمتٚمٝمٚمل )يّمع احلدي٧م وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل()يم٣ًمنفمقم زمـ فمٌٝمده اظم٘مت٤م أزمق ضمًـ ا 

 (.914فمقم زمـ فمتٝمؼ إرومط )وشمٗمف أو داود( )آصمري/

 (.2/098فمقم زمـ فمتٝمؼ فمـ أيب زمردة وفمٛمف َمًٔمر وايمثقري وؾمٌٔم٥م)ضم٣مسمؿ 

 (.5/649فمقم زمـ فمثامن أزمق ايمدٞمٝم٣م إؾم٨م )يم٣ًمن 

 احلٚمٝمد.فمٌد فمقم زمـ فمثامن ايمالضمٗمل سمٗمدم اؽمؿ صمده 

 (.962فمقم زمـ فمثامن زمـ ضمًكم ايمرزمٔمل ايمِمٗمقم فمٛمف ايمٕم٣ًمين )صف/

 (.490فمقم زمـ فمثامن زمـ طمْم٣مب أزمق ايمدٞمٝم٣م: )فمٙمامء 

 (.479فمقم زمـ فمثامن زمـ ؽمٔمٝمد زمـ ىم٣مَمؾ اخلقٓين: )فمٙمامء 

 (.٣347مد/صفمقم زمـ فمثامن زمـ ص٣ميما: صقازمف: حيٝمك زمـ فمثامن زمـ ص٣ميما )إرؾم

( )وشمٗمف أزمق ضم٣مسمؿ وايمذهٌل ووم٣مل ازمـ طمراش همٝمف 669احلٚمٝمد زمـ ٓضمؼ ايمالضمٗمل ايمروم٣مر زمٌمي)تفمٌد فمقم زمـ فمثامن زمـ 

 (.2/092)ضم٣مسمؿ 5/649هق زمٔمٚمده( )يم٣ًمن  اطمتالف همام

 (.06/69فمقم زمـ فمثامن زمـ فمٌٝمدة ايمٖمزاري ايمٌٕمدادي )طمط

 (.0625ين )وشمٗمف ايمٖم٣مرد()خم٤مفمقم زمـ فمثامن زمـ حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ أزمق ضمًـ إصٌٜم٣م



1314 
 

 (.5/649 ايمذهٌل دم سمرمج٥م ضمًـ ()يم٣ًمنٜمامفمقم زمـ فمثامن ص٣مضم٤م ايمدي٣ٌمصمل فمـ ضمًـ زمـ زىمروان ايمٖم٣مرد )اهتٚم

 (.79فمقم زمـ فمرم ايمدارومْمٛمل )َمٌم 

 (.310فمقم زمـ فمْم٣مف زمـ حمٚمد ايمٔمْم٣مر: )فمٙمامء 

 (.0162اهلل زمـ حمٚمد زمـ فمٗمٝمؾ اهل٣مؾمٚمل )كفمٌد فمقم زمـ فمٗمٝمؾ زمـ  

زمـ فمٗمٝمؾ زمـ حمٚمد ايمٓمٖمري أزمق ايمقهم٣مء احلٛمٌقم )وم٣مل احل٣مهمظ: َمـ ىم٣ٌمر إئٚم٥م، وومد أشمٛمك فمٙمٝمف أهؾ فمٌمه وَمـ زمٔمدهؿ...(  فمقم

 (.5/649)يم٣ًمن 

 (.0620فمقم زمـ فمالء ايمًٌتل )خم٤م

 (.2/097()ضم٣مسمؿ 8/321فمقم زمـ فمقم احلٚمغمي )جمٜمقل ضم٣مل( )ضم٤م 

 (.8/358فمقم زمـ فمقم اظمدين )ضم٤م 

 (.06/36)طمط -يٟميت-زمـ فمٚمرا ف:زمـ دطم٣من صقازم زمـ أمحدفمقم زمـ فمقم 

 (.2/097()ضم٣مسمؿ 5/630فمقم زمـ فمقم زمـ ؽم٣مئ٤م زمـ يزيد ايمٗمرر ايم٘مقدم )وشمٗمف ازمـ َمٔمكم( )يم٣ًمن 

 (.536اهلل زمـ إزمراهٝمؿ أزمق ضمًـ ايمْمٌٝم٤م )جمٜمقل ضم٣مل( )صمر فمٌد فمقم زمـ فمقم زمـ 

 (.465راين )َمٌم احلفمقم زمـ فمٚمر 

 (.5/636صمده حمٚمد )يم٣ًمن  اؽمؿ: فمقم زمـ فمٚمر احلريب أزمق ضمًـ 

 (.5/634فمقم زمـ فمٚمر ايمدَمُمٗمل )ٓ يدري َمـ هق وم٣ميمف ايمذهٌل( )يم٣ًمن  

 (.07/017()ؽمغم06/30( )طمط497أزمق ضمًـ اظم٣ميم٘مل ازمـ ومِم٣مر )وشمٗمف اخلْمٝم٤م()تزمـ أمحد فمقم زمـ فمٚمر 

 (.06/33()طمط351زمـ إزمراهٝمؿ أزمق ضمًـ ايمػمَم٘مل )وشمٗمف اخلْمٝم٤م()تزمـ أمحد فمقم زمـ فمٚمر 

 (.06/36()طمط312زمـ صمٖمٔمر أزمق ضمًـ )روى أضم٣مدي٧م َمًتٗمٝمٚم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م()تزمـ أمحد فمٚمر فمقم زمـ  

 (.0627زمـ ضمٖمص احلقري )ايمثٗم٥م زمـ شمٗم٥م وم٣ميمف ايمٖم٣مرد()خم٤مزمـ أمحد فمقم زمـ فمٚمر 

 (34/94()فم٣ًمىمر06/43زمـ َمٜمدي أزمق ضمًـ ايمدارومْمٛمل احل٣مهمظ )إَم٣مم شمٗم٥م شم٦ٌم َمُمٜمقر( )طمطزمـ أمحد فمقم زمـ فمٚمر 

 .(855)حتٖم٥م/

 (.06/36( )طمط 5/636فمقم زمـ فمٚمر زمـ روم٣مم )َمٛم٘مر احلدي٧م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )يم٣ًمن 

 (.06/34()طمط342أزمق وم٣مؽمؿ )صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م()تزمـ أمحد فمقم زمـ فمٚمر زمـ زىم٣مر  
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 (.34/000()فم٣ًمىمر 06/60( )طمط481فمقم زمـ فمٚمر زمـ ؽمٜمؾ أزمق ضمًـ احلريري )وشمٗمف ايمٔمتٝمٗمل( )ت 

 (.07/20ذهٌل: اإلَم٣مم ايمٔمالَم٥م( )ؽمغم فمقم زمـ فمٚمر زمـ فم٣ٌمس ايمرازي )وم٣مل ايم

 (.879ايمٔمزيز أزمق ضمًـ ايمٖمرؽم٣مين )ذىمر/فمٌد فمقم زمـ فمٚمر زمـ  

 (.887اهلل أزمق ضمًـ ايمٕمزال )ذىمر/فمٌد فمقم زمـ فمٚمر زمـ  

 (.06/36()طمط316فمقم زمـ فمٚمر زمـ فمقم زمـ إزمراهٝمؿ أزمق ضمًـ ايمتامر )وشمٗمف اخلْمٝم٤م( )ت 

ووم٣مل ،إزهري : صدوق ىم٣من ؽمامفمف دم ىمت٤م أطمٝمف وىم٣من دم ٞمٖمًف شمٗم٥م فمقم زمـ فمٚمر زمـ حمٚمد ايمً٘مري احلٚمغمي ) وم٣مل  

: ىم٣من ٓي٣ًموي ؾمٝمئ٣ًم: ووم٣مل ايمٔمتٝمٗمل: شمٗم٥م َمٟمَمقن، ووم٣مل إرضمٌل: صحٝما ايمًامع ظم٣م أطمر ومرأ فمٙمٝمف زمٔمض ؿمٙم٥ٌم احلدي٧م ينايمػموم٣م

 (.5/636()يم٣ًمن06/31)طمط (ؾمٝمئ٣ًم مل ي٘مـ ؽمامفمف وٓذٞم٤م يمف دم ذيمؽ 

 (.06/34ضمًـ احلريب )جمٜمقل ضم٣مل()طمطفمقم زمـ فمٚمر زمـ حمٚمد زمـ  

 (.0167فمقم زمـ فمٚمر زمـ حمٚمد زمـ فم٣ٌمس أزمق ضمًـ ايمرازي احلريب )جمٜمقل ضم٣مل( سمٗمدم )ك 

 فمقم زمـ فمٚمر زمـ َمٜمدي: اؽمؿ صمده أمحد وهق ايمدارومْمٛمل.

 (.34/001()فم٣ًمىمر06/34فمقم زمـ فمٚمر زمـ ٞمٌم أزمق ضمًـ ايمدوم٣مق )جمٜمقل ضم٣مل( )طمط  

 (.5/634()يم٣ًمن 2/098فمقم زمـ فمٚمران ايمٛمجٝمٌل )ٓ أفمرهمف وم٣ميمف أزمق احل٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ  

 (.8/874فمقم زمـ فمٚمرو إٞمِم٣مري )ضم٤م  

 (.288فمقم زمـ فمٚمرو ايمقاؽمْمل )إرؾم٣مد/

 (.8/359فمقم زمـ فمقف )ضم٤م  

 (.5/634فمقم زمـ فمٝمًك إصٚمٔمل )جمٜمقل وم٣ميمف ايمٔمٗمٝمقم( )يم٣ًمن 

 (.06/06فمقم زمـ فمٝمًك ايمٌٕمدادي )طمط 

 (.5/634)يم٣ًمن  ( اؽمؿ صمده فمقم483ٝمًك ايمروَم٣مين )ت زمـ فمفمقم 

 (.5/634فمقم زمـ فمٝمًك ايمٕم٣ًمين )جمٜمقل وم٣ميمف اخلْمٝم٤م()يم٣ًمن 

 (.762فمقم زمـ فمٝمًك اظم٠مدب)ذىمر/ 

 (.06/04فمقم زمـ فمٝمًك ايمٛمٗم٣مل فمٙمقيف )طمط  

 (.622فمقم زمـ فمٝمًك اهلٚمداين )َمٌم 
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 (.395( )ٞمٝم٣ًمزمقر/0169( )جمٜمقل ضم٣مل( )ك433ايمٛمٝم٣ًمزمقري )تفمقم زمـ فمٝمًك زمـ إزمراهٝمؿ اجلػمي )أو احلغمي: زم٣ميمٝم٣مء(  

( )وم٣مل اخلْمٝم٤م: ىم٣من صدووم٣ًم ديٛم٣ًم هم٣مواًل.. ووم٣مل ايمذهٌل: 443فمقم زمـ فمٝمًك زمـ داود زمـ صمراح أزمق ضمًـ ايمٌٕمدادي)ت 

 (.34/061()فم٣ًمىمر 06/03()طمط05/698( )ؽمغم289اإلَم٣مم اظمحدث ايمِم٣مدق ايمقزير ايمٔم٣مدل..( )إرؾم٣مد/

 (.827زمـ زي٣مد اظمديٛمل )ذىمر فمقم زمـ فمٝمًك  

 (.06/07فمقم زمـ فمٝمًك زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ حمٚمد ايمً٘مري ايمُم٣مفمر )طمط 

 (.877اهلل اظم٠مدب )ذىمر فمٌد فمقم زمـ فمٝمًك زمـ  

 (.06/02فمقم زمـ فمٝمًك زمـ فمقم ايمٛمحقي ايمروَم٣مين )طمط  

 (.06/07( )طمط07/496فمقم زمـ فمٝمًك زمـ همرج زمـ ص٣ميما أزمق ضمًـ ايمرزمٔمل ايمٛمحقي اظمُمٜمقر )ؽمغم 

 (.5/634قم زمـ فمٝمًك زمـ يزيد فمـ أزمٝمف )أورد يمف ايمٔمٗمٝمقم ضمديث٣مً ُ ووم٣مل: ٓ يت٣مزمع فمعم ضمديثف( )يم٣ًمن فم

 (.0413فمقم زمـ نم٣مهمر زمـ فمقم زمـ ضمًـ اخلزافمل )خم٤م

، ووم٣مل احل٣مهمظ: ؤمٖمف أمحد ٣من: ىمثغم ايمتديمٝمس ويٟميت زم٣مظمٛم٣مىمغم همٌْمؾ آضمتج٣مج زمروايتفٌفمقم زمـ نم٣ميم٤م ايمٖمٜمري ) وم٣مل ازمـ ضم 

 .(852)حتٖم٥م/ (5/633()يم٣ًمن 2/611ضم٣مسمؿ ( )ونمغمه

 (.34/068فمقم زمـ نم٣ميم٤م زمـ ؽمالم أزمق ضمًـ ايمً٘مً٘مل )روى فمٛمف مج٣مفم٥م()فم٣ًمىمر

( )ورم اخلْم٥ٌم زمج٣مَمع ؿمرؿمقؾم٥م وىم٣من هم٣مواًل: وم٣ميمف 561فمقم زمـ نم٣ميم٤م زمـ حمٚمد زمـ نم٣ميم٤م ايمقؾمٗمل أزمق ضمًـ إٞمديمز )ت

 (.901ازمـ زمُم٘مقال( )صف/

 (.506 )صمر فمقم زمـ هم٣مدوي٥م أزمق ضمًكم اجلرصم٣مين

 (.06/51ق ضمًـ ايمٌٌمي )طمط زمفمقم زمـ هم٣مرس زمـ أيب ؾمج٣مع أ 

 (.06/39فمقم زمـ همتا ايمٗمالٞمز )طمط 

 (.06/39ي)روى فمٛمف ايمدارومْمٛمل ومج٣مفم٥م( )طمطفمٌد اهلل أزمق ضمًـ ايمروَمل ايمٔمً٘مرفمقم زمـ همتا زمـ 

 (.06/39فمقم زمـ همتا زمـ حمٚمد أزمق وم٣مؽمؿ ايمٗمْم٣من )جمٜمقل ضم٣مل()طمط 

 (.2/610إصٌٜم٣مين )صدوق وم٣ميمف أمحد( )ضم٣مسمؿ فمقم زمـ همرات 

 (.886فمقم زمـ همرصمقن إٞمِم٣مري أزمق ضمًـ ايمٛمحقي ايمْمٙمٝمْمقم )وم٣مل أزمق اظمْمرف: ىم٣من ؾمٝمخ٣ًم يمٕمقي٣ًم ٞمحقي٣ًم ؾم٣مفمرًا..( )صف/

 (.2/610()ضم٣مسمؿ 06/37فمقم زمـ همرنم٣من ايمٌٕمدادي )شمٗم٥م( )طمط 
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 (.5/633( )سم٘مٙمؿ همٝمف( )يم٣ًمن379فمقم زمـ همّم٣مل اظمج٣مؾمٔمل ايمٗمغمواين )ت 

 (.06/37فمقم زمـ همّمؾ ايم٣ًمَمري )طمط

 (.06/32فمقم زمـ همّمؾ ايمقاؽمْمل )طمط

 (.06/37وفمٛمف ايمدارومْمٛمل )طمط  -زمـ ضم٣ٌمن أزمق وم٣مؽمؿ ايمٌزارزمـ أمحد فمقم زمـ همّمؾ  

 (.06/37()طمط431فمقم زمـ همّمؾ زمـ إدريس زمـ ضمًكم أزمق ضمًـ ايمًتقري )وشمٗمف ايمٔمتٝمٗمل()ت 

 (.870ل )ذىمر فمقم زمـ همّمؾ زمـ ؾمٜمري٣مر أزمق ضمًـ ايمت٣مصمر اظمٔمد

فمقم زمـ همّمؾ زمـ ؿم٣مهر زمـ ٞمٌم أزمق ضمًـ ايمٌٙمخل )وم٣مل ايمدارومْمٛمل: شمٗم٥م ضم٣مهمظ، ووم٣مل اخلْمٝم٤م: ىم٣من شمٗم٥م ضم٣مهمٓم٣ًم، ووم٣مل ازمـ 

( 05/29( )ايمًغم06/37()طمط664اهل٣مدي: احل٣مهمظ اجلقال، ووم٣مل ايمذهٌل: احل٣مهمظ ايمثٗم٥م اجلقال ايمث٦ٌم( )تفمٌد 

 (.461)ايمديمٝمؾ/

 .(06/38( )طمط886)ذىمر/ (568( )صمر 454يمٖمٗمٝمف اخلٝمقؿمل ايمٌٕمدادي )ت فمقم زمـ همّمؾ زمـ فم٣ٌمس أزمق ضمًـ ا

 (.510فمقم زمـ همّمؾ زمـ فم٣ٌمس ايمٖمٗمٝمف أزمق ضمًـ ايمُم٣مر )ٞمٝم٣ًمزمقر/

 (.0450فمقم زمـ همّمؾ زمـ حمٚمد أزمق ضمًـ ايمٖم٣مرَمزي )خم٤م 

 (.34/040فمقم زمـ همّمؾ زمـ حمٚمد أزمق وم٣مؽمؿ اظمٗمرئ )روى فمٛمف مج٣مفم٥م( )فم٣ًمىمر 

 (.511( )ٞمٝم٣ًمزمقر/457ٝمؾ أزمق ضمًـ اخلزافمل ايمٛمٝم٣ًمزمقري )تفمقم زمـ همّمؾ زمـ حمٚمد زمـ فمٗم

 (.523فمقم زمـ همّمالن زمـ حمٚمد زمـ ؽمقيد أزمق ضمًـ ايمٌدري اجلرصم٣مين )صمر

 (.833فمقم زمـ همقرك زمـ زيد أزمق ضمًـ )ذىمر 

 (5/635( )يم٣ًمن  وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿفمقم زمـ وم٣مؽمؿ ايم٘مٛمدي ) يمٝمس زمٗمقي 

 (.07/631ل ( )ؽمغم فمقم زمـ وم٣مؽمؿ زمـ ضمًـ ايمٌٌمي ايمٛمج٣مد )وشمٗمف ايمذهٌ 

 (.06/56()جمٜمقل ضم٣مل()طمط 692فمقم زمـ وم٣مؽمؿ زمـ ضمًكم أزمق ضمًـ ايمّمٌل )ت

 (.06/54فمقم زمـ وم٣مؽمؿ زمـ فم٣ٌمس زمـ همّمؾ أزمق ضمًـ ايمرازي )جمٜمقل ضم٣مل( )طمط  

)  ( )وم٣مل احل٣مهمظ : مل ي٘مـ يمف طمػمه زم٣مإلؽمٛم٣مد ودم ىمتٌف ختٙمٝمط ىمثغم(376اهلل زمـ فمقم ايمن ومًْمل ) ت فمٌد فمقم زمـ وم٣مؽمؿ زمـ 

 (. 5/635يم٣ًمن 

 ( 06/56() طمط 403فمقم زمـ وم٣مؽمؿ زمـ همّمؾ زمـ ص٣ميما ايمٔمً٘مري ) وشمٗمف اخلْمٝم٤م ( )ت 
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 (.489اهلل زمـ حمٚمد زمـ فمٌٝمد اهلل ايمٌٜمٛمز: )فمٙمامء فمٌد فمقم زمـ وم٣مؽمؿ زمـ حمٚمد زمـ 

 (0146فمقم زمـ ومتٝم٥ٌم ايمرهم٣مفمل ) ك 

 (51/ 06( )طمط 5/632فمقم زمـ ومداَمف ايمقىمٝمؾ ) ؤمٖمف ازمـ َمقد ( ) يم٣ًمن 

(  ، ووم٣مل احل٣مهمظ: ؤمٝمػ صمدًا/ َمؼموك/ ىمذابفمقم زمـ ومريـ زمـ زمٝمٜمس أزمق ضمًـ ايمٌٌمي ) ىمذاب طمٌٝم٧م وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم

 (.858)حتٖم٥م/ (632/ 5( )يم٣ًمن 06/50طمط )

 (.500فمقم زمـ ومقهل اجلرصم٣مين ايمٌ٘مرازم٣مذي )صمر 

 (610/ 2( ) ضم٣مسمؿ 025/ 5ي ) ضم٤م ٔمٌد فمقم زمـ ومٝمس ايم٘مقدم ايم

 ( 616/ 2فمقم زمـ ىمثغم فمـ أيب زم٘مر ) شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم ( ) ضم٣مسمؿ 

 (025/ 5فمقم زمـ ىمردوس احلٛمٖمل ) ضم٤م 

 (06/53فمقم زمـ ىمردي زمـ فمٚمر ) طمط 

 (637/ 5فمقم زمـ ىمٔم٤م إٞمِم٣مري ) يم٣ًمن 

 (.513( ) أشمٛمك فمٙمٝمف احل٣مىمؿ( )ٞمٝم٣ًمزمقر/439فمقم زمـ َم٠مَمؾ زمـ ضمًـ ايمٛمٝم٣ًمزمقري أزمق وم٣مؽمؿ )ت

 (893صٌٜم٣مين ) ذىمر فمقم زمـ َم٣ميمؽ إ

 (.637/ 5يمٝمس زمٗمقي ( ) يم٣ًمن  وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿي ) ايمٔمٛمػمي ( )يمٝمس زمًمء وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم ؤمٌد فمقم زمـ َم٣ميمؽ ايم

 (.520اهلل ايمٌٙمخل أزمق ضمًـ )صمر فمٌد فمقم زمـ َم٣ميمؽ زمـ 

 ( 06/004فمقم زمـ َم٣ميمؽ زمـ يزيد ايمٔمْم٣مر اظمخرَمل ) وم٣مل اخلْمٝم٤م ىم٣من ص٣ميما اظمٔمرهم٥م زم٣محلدي٧م ( ) طمط 

 (2/614 زمـ َم٣ميمؽ ىمقدم ) جمٜمقل ضم٣مل ( ) ضم٣مسمؿ فمقم

 (.505فمقم زمـ َمٟمَمقن ايمٔم٣مزمد أزمق ضمًـ ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ٞمٝم٣ًمزمقر/

 (013/ 06فمقم زمـ َم٣ٌمرك إمحر ايمٛمحقي ) طمط 

 (330فمقم زمـ َم٣ٌمرك ايمِمٛمٔم٣مين ) ؿم٤م 

 (75أزمق ضمًـ ايمقاؽمْمل )دٞمٝمن صزمـ أمحد فمقم زمـ َم٣ٌمرك زمـ ضمًـ 

 (.06/015وري )جمٜمقل ضم٣مل( )طمطاهلل اظمنفمٌد فمقم زمـ َم٣ٌمرك زمـ  

 (638/ 5فمقم زمـ َم٣ٌمرك فمـ إزمراهٝمؿ اجلقاهري ) اهتٚمف ايمذهٌل ( ) يم٣ًمن 
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 (34/668فمقم زمـ َم٣ٌمرك فمـ أزمٝمف ) فم٣ًمىمر 

 (5/638فمقم زمـ َمثٛمك ايم٘مقدم ) ؤمٖمف إزدي ( ) يم٣ًمن 

 (  34/669فمقم زمـ حم٣مرب اظمٗمري ) فم٣ًمىمر  

 (606/ 7فمقم زمـ حمرز ايمّمٌل ) ضم٤م 

 (005/ 06( ) طمط 5/638حمًـ أزمق وم٣مؽمؿ ايمتٛمقطمل َمٔمتزرم ) صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م وايمذهٌل ( يم٣ًمن  فمقم زمـ

 (.0411فمقم زمـ حمٚمد أزمق ضمًـ اجلقيٛمل )خم٤م 

 (.0679فمقم زمـ حمٚمد أزمق ضمًـ ايمًقزمري )خم٤م 

 (.5/638فمقم زمـ حمٚمد أزمق ضمًـ اظمدائٛمل إطم٣ٌمري )يمٝمس زم٣ميمٗمقي دم احلدي٧م وم٣ميمف ازمـ فمدي( )يم٣ًمن 

 (.5/654زمـ حمٚمد أزمق ضمٝم٣من ايمتقضمٝمدي )سم٣ميمػ()يم٣ًمن فمقم

 (.0688فمقم زمـ حمٚمد أزمق ٞمٌم ايمٌزار )خم٤م 

 فمقم زمـ حمٚمد إزرومل: هق ازمـ حمٚمد زمـ ضمٌٝم٤م اظمروزي وهق )َمؼموك(.

 (.487 )َمٌمَم٣مم زم٣ميمٌٙمٝمٛم٣م:قم زمـ حمٚمد اإلفم

 (.0/512)دفم٣مء  (299فمقم زمـ حمٚمد إٞمّمٛم٣موي اظمٌمي )إرؾم٣مد/

 اإلي٣مدي: اؽمؿ صمده: فمقم زمـ ئمٗمقب.فمقم زمـ حمٚمد 

 (.441فمقم زمـ حمٚمد ايمٌزاز: )فمٙمامء 

 (.316فمقم زمـ حمٚمد ايمتٛمٝمز: )فمٙمامء 

 فمقم زمـ حمٚمد ايمثٗمٖمل : هق ازمـ حمٚمد زمـ ؽمٔمٝمد.

 (.919فمقم زمـ حمٚمد احلٌٝم٤م ايمٕم٣مهمٗمل أزمق ضمًـ إٞمديمز )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمـ أهؾ اظمٔمرهم٥م وايمٛمٌؾ وايمذىم٣مء..( )صف/

 (.5/653( )اهتٚمف ايم٘مت٣مين ووشمٗمف أزمق فمٚمرو ايمداين( )يم٣ًمن 343حمٚمد احلراين ايممميػ أزمق وم٣مؽمؿ ايمزيدي )تفمقم زمـ 

 (.34/609فمقم زمـ حمٚمد احلٙمٌل )فم٣ًمىمر 

 (.309فمقم زمـ حمٚمد اخل٣مَمل اظم٣ميم٘مل: )فمٙمامء 

 (.075فمقم زمـ حمٚمد اخلراؽم٣مين )َمٌم 

 (.34/609فمقم زمـ حمٚمد ايمدَمُمٗمل )فم٣ًمىمر 



1311 
 

 (.5/654ري )ىمذزمف اخلْمٝم٤م()يم٣ًمن فمقم زمـ حمٚمد ايمزه

 (.5/639فمقم زمـ حمٚمد ايمزي٣مدي )يمٝمٛمف ايمدارومْمٛمل( )يم٣ًمن 

 فمقم زمـ حمٚمد ايمًٌٔمل: اؽمؿ صمده: حمٚمد زمـ صمٔمٖمر.

 (.06/84فمقم زمـ حمٚمد ايمُم٣مفمر ايمٌدهيل )طمط  

 (.526فمقم زمـ حمٚمد ايمُم٣مهمٔمل اجلرصم٣مين )صمر 

 همٝمٚمـ صمده َمزداد. :فمقم زمـ حمٚمد ايمِم٣مئغ

 (.06/74 ازمـ َمزيـ )طمط فمقم زمـ حمٚمد ايمِمقدم

 (.34/665فمقم زمـ حمٚمد ايمِمقدم احلٚميص )فم٣ًمىمر 

 فمقم زمـ حمٚمد ايمْمرازي: اؽمؿ صمده: حمٚمد زمـ أمحد.

 (.574فمقم زمـ حمٚمد ايمْمريٖمل ايمٖمٗمٝمف أزمق ضم٣ًمن )صمر 

 ( .2/616( )ضم٣مسمؿ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿفمقم زمـ حمٚمد ايمْمٛم٣مهمز )شمٗم٥م صدوق 

 (.571فمقم زمـ حمٚمد ايمْمٝمٛمل اإلؽمؼمازم٣مذي )صمر 

 (.773فمقم زمـ حمٚمد ايمٔمٚمري )ك

 فمقم زمـ حمٚمد ايمٗم٣م  يمٔمٙمف ازمـ حمٚمد زمـ أيب ايمٖمٜمؿ.

 (.820فمقم زمـ حمٚمد ايمٗمزويٛمل ) ٓئمرف وم٣ميمف احل٣مهمظ( )حتٖم٥م/

 (.06/21فمقم زمـ حمٚمد اظمخرَمل )طمط

 فمقم زمـ حمٚمد اظمًتٗمقم : همٝمٚمـ صمده صمٔمٖمر ايمٌحغمي.

 ضمًكم .فمقم زمـ حمٚمد اظمٗمرئ اإلؽمٖمرايٝمٛمل: اؽمؿ صمده: فمقم زمـ 

 فمقم زمـ حمٚمد اظمٜمرصم٣مين: اؽمؿ صمده: فمقم زمـ ضمًكم زمـ ؾم٣مذان.

 (.306فمقم زمـ حمٚمد ايمٛمح٣مس اظم٘مٖمقف: )فمٙمامء 

 (.871فمقم زمـ حمٚمد ايمٛمٜمري )ىم٣من همٗمٝمٜم٣ًم ضمٛمٌٙمٝم٣ًم َمـ أومران أيب ايمقهم٣مء زمـ فمٗمٝمؾ: وم٣ميمف احل٣مهمظ( )حتٖم٥م/

 (.326فمقم زمـ حمٚمد ايمٛمقهمقم )ؤمٝمػ صمدًا وم٣ميمف احل٣مهمظ( )حتٖم٥م/

 (.0698ـ حمٚمد اهلٚمداين )خم٤م فمقم زم
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 (.06/93فمقم زمـ حمٚمد ايمقراق ازمـ سمٛم٨م.. اؽمؿ صمده وم٣مؽمؿ )طمط 

 (035/ 34فمقم زمـ حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ أزمق ضمًـ ايمٌجقم ) فم٣ًمىمر 

 .-ؽمٌؼ – ٛم٣مئل(اجلفمقم زمـ حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ احلٛم٣مئل )هق 

 (.509فمقم زمـ حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ ايمٖمٗمٝمف أزمق ضمًـ ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ٞمٝم٣ًمزمقر/

 (.507زمـ حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ ايمٗمُمغمي أزمق صمٔمٖمر )ٞمٝم٣ًمزمقر/ فمقم

 (844فمقم زمـ حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ اظمديٛمل إدَمل ) ذىمر 

 (5/654وشمٗمف ايمْمقد ( ) يم٣ًمن )  –فمالن  –فمقم زمـ حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ أزم٣من ايمرازي ايم٘مٙمٌل  

 (873فمقم زمـ حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ ضمًـ اإلَم٣مم اظمٔمدل ) ذىمر 

 (06/92( )طمط 316إزمراهٝمؿ زمـ ضمًـ زمـ فمٙمقي٥م أزمق ضمًـ اجلقاهري ) وشمٗمف اخلْمٝم٤م ( ) ت فمقم زمـ حمٚمد زمـ 

 (035/ 34زمـ ضمًكم اجلٛم٣مئل ايمزاهد ) فم٣ًمىمر فمقم زمـ حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ 

 (.500فمقم زمـ حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ محدان ايمٖم٣مرد أزمق ضمًـ )ٞمٝم٣ًمزمقر/

 (823فمقم زمـ حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ ؾم٣مذوي٥م ) ذىمر 

 (.486اهلل زمـ ه٣مرون: )فمٙمامء فمٌد ٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ فمقم زمـ حم

 (.484فمقم زمـ حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ َمٔمٙمؿ: )فمٙمامء 

 (0656فمقم زمـ حمٚمد زمـ أيب أؽمقد زمـ ايب َمٛمِمقر أزمق ضمًـ ايمقراق )خم٤م 

 (.06/77( )طمط5/650( )واهـ( )يم٣ًمن436فمقم زمـ حمٚمد زمـ أيب ايمٖمٜمؿ ايمتٛمقطمل أزمق وم٣مؽمؿ ايمٗم٣م  )ت 

 (.884زمـ أيب ضمًكم ايمٗمرؿمٌل أزمق ضمًـ )وم٣مل احلٚمٝمدي: ىم٣من َمُمٜمقرًا زم٣مٕدب وايمُمٔمر..( )صف/فمقم زمـ حمٚمد 

 (.0462فمقم زمـ حمٚمد زمـ أيب ذر أزمق ضمًـ ايمقار )خم٤م 

 (.34/075فمقم زمـ حمٚمد زمـ أيب ؽمٙمٝمامن أزمق ؿمٝم٤م ايمرومل ايمِمقري )وشمٗمف ازمـ فم٣ًمىمر()فم٣ًمىمر  

 (.06/95فمقم زمـ حمٚمد زمـ أيب ص٣مزمر أزمق ضمًـ ايمدٓل )طمط

 (.06/98فمقم زمـ حمٚمد زمـ أيب ص٣ميما أزمق وم٣مؽمؿ ايمٗمْم٣من )طمط 

 (.0434فمقم زمـ حمٚمد زمـ أيب وم٣مؽمؿ أزمق ضمًـ ايمْمقد )خم٤م  

 (.06/70فمقم زمـ حمٚمد زمـ أيب يمٝم٧م أزمق ضمًـ احل٘مٚمل )ضمط
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 (34/033أزمق ضمًـ ايمٌٙمخل ) فم٣ًمىمر زمـ أمحد فمقم زمـ حمٚمد 

 (85/ 06زمٕمدادي ) وشمٗمف ايمػموم٣مين ( ) طمط أزمق ضمًـ ايمٗمِم٣مر إؿمروش زمـ أمحد فمقم زمـ حمٚمد 

 (0683أزمق فمٚمرو ايمده٣من ) خم٤م زمـ أمحد فمقم زمـ حمٚمد 

 (.515ايمْمقد أزمق ضمًـ ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ٞمٝم٣ًمزمقر/زمـ أمحد فمقم زمـ حمٚمد 

 (97/ 06زمـ إزمراهٝمؿ أزمق ضمًـ ايمٌزار ) وشمٗمف اخلْمٝم٤م ( )طمط زمـ أمحد فمقم زمـ حمٚمد  

 (34/036إٞمامؿمل ايمرَمقم ) وشمٗمف ايم٘مت٣مين ( ) فم٣ًمىمر زمـ إدريس زمـ أمحد فمقم زمـ حمٚمد 

 (86/ 06زمـ إؽمح٣مق أزمق ضمًـ ايمتٛمقطمل ) طمط زمـ أمحد فمقم زمـ حمٚمد 

 (34/031زمـ إؽمامفمٝمؾ أزمق ضمًكم ايمٛمحقي ايمْمػمي ) جمٜمقل ضم٣مل ( ) فم٣ًمىمر زمـ أمحد فمقم زمـ حمٚمد 

 (.059زمـ صم٣مَمع )َمٌم زمـ أمحد فمقم زمـ حمٚمد 

 (06/70ؿ أزمق ؿم٣ميم٤م ايم٘م٣مسم٤م ) وشمٗمف اخلْمٝم٤م ( ) طمط زمـ صمٜمزمـ أمحد فمقم زمـ حمٚمد  

 (880زمـ ضم٠ًمي٥م أزمق زم٘مر ايمياب ) ذىمر زمـ أمحد فمقم زمـ حمٚمد 

 (75/ 06( )شمٗم٥م شم٦ٌم وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ( ) طمط 448زمـ ضمًـ ايمقافمظ اظمٌمي ) ت زمـ أمحد فمقم زمـ حمٚمد 

 ( 030/ 34زمـ ضمًكم أزمق ضمًـ ايمٗمزويٛمل ) فم٣ًمىمر زمـ أمحد فمقم زمـ حمٚمد 

 (34/034زمـ داود ايمٛمحقي ) فم٣ًمىمر زمـ أمحد حمٚمد  فمقم زمـ

 (.518( ) أشمٛمك فمٙمٝمف احل٣مىمؿ( )ٞمٝم٣ًمزمقر/430زمـ ديمقيف اظمذىمر أزمق ضمًـ ايمٛمٝم٣ًمزمقري )تزمـ أمحد فمقم زمـ حمٚمد 

 ( 010/ 06( )صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ( )طمط 349زمـ ؽمٙمٝمامن ايمٗمرر ايمٕمزارم ) ت زمـ أمحد فمقم زمـ حمٚمد 

 (.0069( )صمر 483اإلؽمؼمازم٣مذي )ت  زمـ ؽمٜمؾزمـ أمحد فمقم زمـ حمٚمد 

 (06/94)طمط  -وؽمٝمٟميت همٝمٚمـ صمده ؾمقىمر -(487زمـ ؾمقىمر أزمق ضمًـ اظمٔمدل ) ت زمـ أمحد فمقم زمـ حمٚمد 

( )صمر 428)ت  -أزمق ضمًـ ايمٗمٌمي  -اهلل ايمٖمٗمٝمف أزمق ضمًـ ايمُم٣مهمٔمل ايمزاهد اجلرصم٣مين فمٌد زمـ زمـ أمحد فمقم زمـ حمٚمد 

552.) 

( وىم٣من ٞمٌٝمف ايمٌٝم٦م و ضمًـ روى فمٛمف ذيا اظمٗمرئ 326 ايمٙمخٚمل أزمق ضمًـ ايم٣ٌمصمل )تاهللفمٌد زمـ زمـ أمحد فمقم زمـ حمٚمد 

 (.894)صف/

 (06/27زمـ فمٝم٣مش أزمق ضمًـ ايمٗم٣م  ايمٌٙمخل ) روي فمٛمف ايمدار ومْمٛمل ونمغمه ( ) طمط زمـ أمحد فمقم زمـ حمٚمد 
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 (06/010زمـ فمٝمًك زمـ صم٣ٌمن ) صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ( ) طمط زمـ أمحد فمقم زمـ حمٚمد 

()وم٣ميمف ايمػموم٣مين : ىم٣من ٓ حيًـ احلدي٧م إٓ أٞمف ؽمامفم٥م ىم٣من 686زمـ ىمٝم٣ًمن أزمق ضمًـ احلريب)ت زمـ أمحد فمقم زمـ حمٚمد 

 (651/ 5( )يم٣ًمن 06/82صحٝمح٣ًم َمع أطمٝمف ( )طمط 

 (34/049زمـ حمٚمد أزمق ضمًـ اخلُمٛمل ايمٌالؿمل ) جمٜمقل ضم٣مل ( ) فم٣ًمىمر زمـ أمحد فمقم زمـ حمٚمد 

 (.566ؽمؿ ايمرازي )ٞمٝم٣ًمزمقر/زمـ َمقؽمك ايمٗم٣م  أزمق وم٣مزمـ أمحد فمقم زمـ حمٚمد 

 (890زمـ َمٝمٙمف أزمق ضمًـ ايمِمقدم ) ذىمر زمـ أمحد فمقم زمـ حمٚمد 

زمـ ٞمِمغم أزمق ضمًـ ايمثٗمٖمل ازمـ يم٠ميم٠م ) وشمٗمف إزهري ووم٣مل ايمػموم٣مين :صدوق نمغم أٞمف ردئ ايم٘مت٣مب ( زمـ أمحد فمقم زمـ حمٚمد 

 (89/ 06)طمط 

 (06/72( )طمط 431اخلْمٝم٤م ( )تزمـ يزيد أزمق ضمًـ ايمري٣ميص ) وشمٗمف زمـ أمحد فمقم زمـ حمٚمد  

 (0442فمقم زمـ حمٚمد زمـ آدم أزمق ضمًـ ايمٖمِم٣مل ) خم٤م 

 (0145فمقم زمـ حمٚمد زمـ إؽمح٣مق )ك 

 ( 828فمقم زمـ حمٚمد زمـ إؽمح٣مق ايمُمٔمراين اظمديٛمل )ذىمر 

 (34/038فمقم زمـ حمٚمد زمـ إؽمح٣مق زمـ حمٚمد أزمق ضمًـ احلٙمٌل ) روى فمٛمف مجع ( )فم٣ًمىمر  

 (06/76( ) طمط 34/050ضمًـ ايمْمقد )جمٜمقل ضم٣مل () فم٣ًمىمر فمقم زمـ حمٚمد زمـ إؽمامفمٝمؾ أزمق  

 (0444فمقم زمـ حمٚمد زمـ إؽمامفمٝمؾ أزمق ضمًـ ايمٔمراومل ) خم٤م 

 (.561فمقم زمـ حمٚمد زمـ إؽمامفمٝمؾ ايمٌخ٣مري )ٞمٝم٣ًمزمقر/

 (34/050فمقم زمـ حمٚمد زمـ إؽمامفمٝمؾ ايمٔمٙمقي ) فم٣ًمىمر 

 (.512( )ٞمٝم٣ًمزمقر/426ىمؿ( )تفمقم زمـ حمٚمد زمـ إؽمامفمٝمؾ ايم٘م٣مرزي أزمق ضمًـ ايمْمقد ) أشمٛمك فمٙمٝمف احل٣م

 (34/053فمقم زمـ حمٚمد زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ حمٚمد إٞمْم٣مىمل اظمٗمري )جمٜمقل ضم٣مل ( ) فم٣ًمىمر  

 (.634فمقم زمـ حمٚمد زمـ أصٖمر )َمٌم 

 (.514( ) أشمٛمك فمٙمٝمف احل٣مىمؿ( )ٞمٝم٣ًمزمقر/431فمقم زمـ حمٚمد زمـ أيقب زمـ يزيد ايمِمٌٕمل أزمق ضمًـ )ت

 ـ ضمًكم .فمقم زمـ حمٚمد زمـ زم٣مؾم٣مين: اؽمؿ صمده: فمقم زم

 (06/22فمقم زمـ حمٚمد زمـ زمُم٣م ر ايمزاهد أزمق ضمًـ ) طمط 
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 (652/ 5) يم٣ًمن  (صم٣مء زمخػم ؽمٚم٨م أضمًٌف زم٣مؿمالً وم٣ميمف ايمذهٌل)فمقم زمـ حمٚمد زمـ زم٘مران ؾمٝمخ هلٛم٣مد ايمٛمًٖمل  

 (84/ 06فمقم زمـ حمٚمد زمـ زمٛمدار أزمق ضمًـ ايمْمػمي ) وشمٗمف ايمػموم٣مين ( )طمط 

ايمٗمزويٛمل أزمق ضمًـ ايمِمقدم ؾمٝمخ يمٙمٌٝمٜمٗمل وايمُمٜم٣مب ايمٗمّم٣مفمل وايمْمػماين وحمٚمد زمـ ؽمالَم٥م اهلل فمٌد فمقم زمـ حمٚمد زمـ زمٛمدار زمـ 

 (.4/498( )ايمتدويـ دم أطم٣ٌمر ومزويـ 004ايمٗم٣م . )إحت٣مف/

 .(06/23فمقم زمـ حمٚمد زمـ هبٙمقل أزمق ضمًـ ازمـ راؽمقيف )طمط 

 (.827فمقم زمـ حمٚمد زمـ متٝمؿ فمـ أزمٝمف راهميض هق وأزمقه )حتٖم٥م/

 (34/055( )فم٣ًمىمر 06/92أزمق ضمًـ اظمٗمرئ اظم٣ميم٘مل ايمُمقاريب ) جمٜمقل ضم٣مل ( )طمط  فمقم زمـ حمٚمد زمـ صمٔمٖمر 

 (829فمقم زمـ حمٚمد زمـ صمٔمٖمر ايمْمػمي ) ذىمر  

 (.08/648فمقم زمـ حمٚمد زمـ صمٔمٖمر ايمْمرشمٝمثل ايمٙمح٣ًمين أزمق ضمًـ )جمٜمقل ضم٣مل( )ؽمغم 

 (77/ 06أزمق ضمًـ ايمٌجقم اظمٗمرئ ) طمط زمـ أمحد فمقم زمـ حمٚمد زمـ صمٔمٖمر 

 (5/654ان )يم٣ًمن فمٌد ورق –ٚمد زمـ صمٔمٖمر زمـ فمٛمًٌف فمقم زمـ حم

 (0680فمقم زمـ حمٚمد زمـ صمٔمٖمر زمـ هرَمز أزمق ضمًـ إصٌٜم٣مين ) خم٤م  

 .-سمٗمدم -فمقم زمـ حمٚمد زمـ صمٜمؿ: اؽمؿ صمده: أمحد زمـ صمٜمؿ

 ( 06/24طمط )  –يٟميت  –زمـ ضمٖمص حمٚمد فمقم زمـ حمٚمد زمـ صمقي٣ٌمري هق 

 (.508( )صمر 466فمقم زمـ حمٚمد زمـ ضم٣مسمؿ زمـ ديٛم٣مر أزمق ضمًـ )ت 

 (34/052( ) فم٣ًمىمر 06/25ديٛم٣مر ايمً٘مري )صدوق وم٣ميمف اإلؽمامفمٝمقم () طمط  زمـ فمقم زمـ حمٚمد زمـ ضم٣مسمؿ

 (418فمقم زمـ حمٚمد زمـ ضمٌٝم٤م أزمق أمحد اظمروزي )ىمذزمقه ( )ؽمٜمؿ 

يٛمٌٕمل أن ، ووم٣مل ايمذهٌل: صدوق يم٘مٛمف َمٔمتزرم، ووم٣مل احل٣مهمظ: ٓ فمقم زمـ حمٚمد زمـ ضمٌٝم٤م أزمق ضمًـ اظم٣موردي )وشمٗمف اخلْمٝم٤م

 (06/016( )طمط 5/655( )يم٣ًمن 355( ) ت  يْمٙمؼ فمٙمٝمف اؽمؿ آفمتزال واظم٣ًمئؾ ايمتل واهمؼ همٝمٜم٣م اظمٔمتزيم٥م َمٔمروهم٥م َمٛمٜم٣م..

 (011/ 06( )صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ( )طمط 347فمقم زمـ حمٚمد زمـ ضمًـ أزمق ضمًـ ايمًٚم٣ًمر ازمـ ومتٝمش )ت

 (34/070فمقم زمـ حمٚمد زمـ ضمًـ إؿمرزمٙمز ) فم٣ًمىمر 

 (34/070زمـ ضمًـ ايمٖم٣مرد ) فم٣ًمىمر فمقم زمـ حمٚمد 

 (.517فمقم زمـ حمٚمد زمـ ضمًـ اظمٗمرئ أزمق ضمًـ اجلرصم٣مين )ٞمٝم٣ًمزمقر/
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 (883فمقم زمـ حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ إؽمامفمٝمؾ ايمْمػمي )ذىمر  

 (894فمقم زمـ حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ ؽمٌخ٦م اظم٠مدب )ذىمر 

 (.08/216ايم٘مريؿ ايمٌزدوي أزمق ضمًـ )أشمٛمك فمٙمٝمف ايمًٚمٔم٣مين( )ؽمغم فمٌد فمقم زمـ حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ 

 (06/95( ) طمط / 493اهلل أزمق ضمًـ اجلق هري )وشمٗمف اخلْمٝم٤م ( )ت فمٌد فمقم زمـ حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ  

 ( 843فمقم زمـ حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ فمقذ أزمق حمٚمد )ذىمر 

، ووشمٗمف ازمـ () صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م 359)ت  َمٔمتزرم فمقم زمـ حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ حمٚمد أزمق مت٣مم ازمـ أيب ضم٣مزم ايمقاؽمْمل

 (.5/652( )يم٣ًمن 08/606)ؽمغم  (014/ 06( ) طمط  ايمذهٌل: صدوقاجلقزي، ووم٣مل 

( )فم٣ًمىمر 71/ 06فمقم زمـ حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ حمٚمد أزمق وم٣مؽمؿ ايمٛمخٔمل ازمـ ىم٣مس ) شمٗمف هم٣موؾ وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ( ) طمط  

34/059 ) 

 (.٣ً5/654من ( )يموم٣ميمف احل٣مهمظ ٣ًم دم ايمتُمٝمع َم٣مصمٛم٣مً ٝمىم٣من نم٣ميم)( 380فمقم زمـ حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ َمقؽمك إؽمدي ايمٖم٣مرومل ) ت

 ( 836فمقم زمـ حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ ٞمٌم ايمٔم٣مزمد )ذىمر 

 .ؽمٌؼ همٝمٚمـ صمده: ضمًـ زمـ حمٚمد –فمقم زمـ حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ يزداد ايمٌٕمدادي أزمق مت٣مم ايمقاؽمْمل َمٔمتزرم 

 (.896فمقم زمـ حمٚمد زمـ ضمًكم أزمق ضمًـ اظم٠مدب ايمقراق )ذىمر 

 ؽمٌؼ دم: ضمًـ. –فمقم زمـ حمٚمد زمـ ضمًكم إؽمدي 

 (.564ضمًكم ايمِمقدم أزمق ضمًكم ايمٌٌمي )ٞمٝم٣ًمزمقر/فمقم زمـ حمٚمد زمـ 

 (0670فمقم زمـ حمٚمد زمـ ضمًكم زمـ محٝمد أزمق ضمًـ اإلؽمٖمرايٛمل ) خم٤م  

 .(06/010()صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م()طمط369فمقم زمـ حمٚمد زمـ ضمًكم زمـ حمٚمد ازمـ ضمراين ايمدوم٣مق )ت 

 (.891فمقم زمـ حمٚمد زمـ ضمًكم زمـ َمٜمرهرَمزد آردؽمت٣مين )ذىمر 

 (.5/650(. )يم٣ًمن06/23خلْمٝم٤م( )طمطا مل ي٘مـ اجلقي٣ٌمري همال أفمرهمف وم٣ميمففمقم زمـ حمٚمد زمـ ضمٖمص )إن 

 (06/24فمقم زمـ حمٚمد زمـ ضمٖمص اجلقي٣ٌمري )طمط 

 (36/007فمقم زمـ حمٚمد زمـ ضمٖمص زمـ فمٚمر ايمٌٔمٙمٌ٘مل ايمٖم٣مرد )جمٜمقل ضم٣مل( )فم٣ًمىمر

)وم٣مل فمقم زمـ زيد ايمٌٝمٜمٗمل: ىم٣من رصماًل زاهدًا فم٣مزمدًا  فمقم زمـ حمٚمد زمـ محدون ايمٗمًٛمٗمري أزمق ضمًـ اخلنوصمردي ؾمٝمخ يمٙمٌٝمٜمٗمل

 (.314( )سم٣مريخ زمٝمٜمؼ ص003وفم٣مظم٣ًم وحمدشم٣ًم( )إحت٣مف/
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 (.440()ىمؼ06/26( )ٓ زمٟمس زمف وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل( )طمط693فمقم زمـ حمٚمد زمـ طم٣ميمد زمـ زمٝم٣من أزمق ضمًـ اظمْمرز )ت

 (.0147( )صدوق()ك314فمقم زمـ حمٚمد زمـ طمٙمػ أزمق ضمًـ اظمٔم٣مهمري ايمٗم٣مزمز )ت 

 (.34/076فمقم زمـ حمٚمد زمـ طمٙمػ زمـ َمقؽمك أزمق ضمًـ ايمٌٕمدادي .)فم٣ًمىمر 

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمٗمرئ٣ًم هم٣مواًل 561فمقم زمـ حمٚمد زمـ دري اظمٗمرئ اخلْمٝم٤م أزمق ضمًـ ايمْمٙمٝمْمقم شمؿ ايمٕمرٞم٣مؿمل )ت

 (.903و٣مزمْم٣ًم فم٣مرهم٣ًم زمام حيدث أطمذ ايمٛم٣مس فمٛمف( )صف/

 (.34/075)فم٣ًمىمرفمقم زمـ حمٚمد زمـ راهقيف ايمٗم٣م  

 (.855فمقم زمـ حمٚمد زمـ رؽمتؿ أزمق ضمًـ )ذىمر  

 (.06/25فمقم زمـ حمٚمد زمـ رؾمٝمد فمـ حمٚمد زمـ ص٣ٌمح )طمط

 (.868فمقم زمـ حمٚمد زمـ روح )ذىمر

 (.06/80)طمط-ؽمٝمٟميت همٝمٚمـ صمده: فمٌٝمد زمـ ززمغم –فمقم زمـ حمٚمد زمـ ززمغم أزمق ضمًـ ايمٗمرر ايم٘مقدم 

 (.9/038ايمًٜمٚمل : صمرصم٣مين ٞمٌٝمؾ()ضم٤م وم٣مل روى فمٛمف مج٣مفم٥م وايمرمحـ ايمٗمرر اجلرصم٣مين )فمٌد فمقم زمـ حمٚمد زمـ زهغم أزمق

 (.06/91فمقم زمـ حمٚمد زمـ هي أزمق ضمًـ اهلٚمداين ايمقراق ) همٝمف يمكم وم٣ميمف إزصمل( )طمط 

 .(828)حتٖم٥م/ (5/651()يم٣ًمن احل٣مهمظإٞمامؿمل و جمٜمقل وم٣ميمففمقم زمـ حمٚمد زمـ ؽمٔمٝمد ايمٌٌمي ) 

 (.0131()ك 847()ذىمر 4/451ايمُمٝمخ( )أصٌٜم٣من()وشمٗمف أزمق 684فمقم زمـ حمٚمد زمـ ؽمٔمٝمد ايمثٗمٖمل )ت

 (.06/85فمقم زمـ حمٚمد زمـ ؽمٔمٝمد ايمرزاز أزمق ضمًـ ايم٘مٛمدي)شمٗم٥م أَمكم وم٣ميمف ايمٔمتٝمٗمل()طمط

 (.06/86(، )طمط5/651()يم٣ًمن459فمقم زمـ حمٚمد زمـ ؽمٔمٝمد اظمقصقم أزمق ضمًـ )ىمذزمف أزمق ٞمٔمٝمؿ()ت

 فمقم زمـ حمٚمد زمـ ؽمٗم٣مء: اؽمؿ صمده: فمقم زمـ ضمًكم زمـ ؾم٣مذان اظمٜمرصم٣مين.

 (.482ايم٘مٛمدي: )فمٙمامء زمـ أمحد فمقم زمـ حمٚمد زمـ ؽمٙمٝمامن 

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمٗمدَم٣مً دم فمٙمؿ ايمٙمٕم٥م 381)ت  -احلٝمْم٣مل -فمقم زمـ حمٚمد زمـ ؽمٝمد ايمٛمحقي أزمق ضمًـ ايمٌْمٙمٝمقد

 (.914وضمٖمٓمٜم٣م وايمّمٌط هل٣م..( )صف/

قهري أو ازمـ حمٚمد زمـ فمقم زمـ ضمًكم يُمٌف أٞمف ازمـ حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ فمٌد اهلل اجل -فمقم زمـ حمٚمد زمـ ؾم٣مذان اجلقهري 

 (.0130)ك -اظمٜمرصم٣مين

 (.06/90فمقم زمـ حمٚمد زمـ ؾمداد أزمق ضمًـ اظمْمرز.)طمط 
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فمقم زمـ حمٚمد زمـ ؾمقىمر اظمٔمدل أزمق ضمًـ ايمٌٕمدادي ايمُمقىمري )شمٗم٥م: وم٣ميمف اخلالل واخلْمٝم٤م وايمًٚمٔم٣مين وازمـ صمقزي وايمذهٌل. 

 (.06/94( )طمط464)ايمديمٝمؾ/ -: أمحد زمـ ؾمقىمر( وومد سمٗمدم همٝمٚمـ صمده487ووم٣مل ايمٔمتٝمٗمل: شمٗم٥م َمٟمَمقن( )ت

 (.34/077فمقم زمـ حمٚمد زمـ ؾمٝم٣ٌمن أزمق ضمًـ احلػماين )فم٣ًمىمر

 (.34/077فمقم زمـ حمٚمد زمـ ص٣مدم أزمق ضمًـ ايمرزمٔمل )روى فمٛمف مج٣مفم٥م( )فم٣ًمىمر

 (.06/99()طمط361فمقم زمـ حمٚمد زمـ ص٣ميما زمـ فمقم أزمق ضمًكم اهل٣مؾمٚمل )صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م()ت

 (.34/081ق ايمْمػماين )وشمٗمف ايم٘مت٣مين()فم٣ًمىمرفمقم زمـ حمٚمد زمـ ؿمق 

 (.34/081فمقم زمـ حمٚمد زمـ فم٣مَمر أزمق ضمًـ ايمٛمٜم٣موٞمدي)وم٣مل إٞمامؿمل: ىم٣من َمـ اجلٚمٙم٥م ايمثٗم٣مت()فم٣ًمىمر 

 (.519فمقم زمـ حمٚمد زمـ فم٣ٌمس ايمِمقدم ايمرازي )ٞمٝم٣ًمزمقر/

 (.546اهلل ايمٖمٗمٝمف ايمْمقد اظمزين )صمر فمٌد فمقم زمـ حمٚمد زمـ فم٣ٌمس زمـ 

 (.560ايمرمحـ ايم٣ًمىمٛمل أزمق ضمًـ )ٞمٝم٣ًمزمقر/فمٌد فمقم زمـ حمٚمد زمـ 

 (.0448ايمرمحـ زمـ دوؽم٦م احل٣مىمؿ )خم٤م فمٌد فمقم زمـ حمٚمد زمـ 

 (.984( )ىم٣من شمٗم٥م أَمٝمٛم٣ًم وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( )يقٞمس469رم أزمق ضمًـ )تٔمٌد ايمرمحـ زمـ َمقؽمك اخلقٓين ايمفمٌد فمقم زمـ حمٚمد زمـ 

 (.06/011()طمط343اظم٣مزين )صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )تايمرضمٝمؿ زمـ إؽمح٣مق أزمق ضمًكم إزدي فمٌد فمقم زمـ حمٚمد زمـ  

ايمٔمزيز زمـ محديـ ايمتٕمٙمٌل أزمق ضمًـ ايمٗمرؿمٌل )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمـ أهؾ ايمٔمٙمؿ واحلٖمظ يمٙمرأي فمٌد فمقم زمـ حمٚمد زمـ 

وايمٔمٙمؿ  أهؾ ايمٖمّمؾٖمّمؾ واحلٙمؿ وايمِمالح واخلغم واإلوم٣ٌمل فمعم ٞممم ايمٔمٙمؿ وسمٔمٙمٝمٚمف.. ووم٣مل ازمـ َمٕمٝم٧م: هق َمـ ايموايمٖمٜمؿ َمع 

 (.911( )صف/386وايمٔمٚمؾ ايمِم٣ميما وَمـ أهؾ احلٖمظ واإلسمٗم٣من واإلَم٣مَم٥م دم ايمديـ..( )ت

 (.829)حتٖم٥م/ -ازمـ إشمغم -فمقم زمـ حمٚمد زمـ فمٌد ايم٘مريؿ اجلزري

 (.06/87اهلل أزمق ضمًـ ازمـ ضمًٌم ايم٘م٣مسم٤م )طمطفمٌد فمقم زمـ حمٚمد زمـ  

 (.849اهلل أزمق ضمًـ اخلراؽم٣مين )ذىمرفمٌد فمقم زمـ حمٚمد زمـ 

 (.0672اهلل أزمق ضمًـ ايمْمرومل )خم٤مفمٌد زمـ حمٚمد زمـ  فمقم

 (.06/76اهلل أزمق ضمًـ ايمٔمٛمػمي ايمْمقد )طمطفمٌد فمقم زمـ حمٚمد زمـ 

 (.0135()ك06/85اهلل أزمق ضمًـ ايمٗم٣م  )طمطفمٌد فمقم زمـ حمٚمد زمـ 

 (.06/83)طمط (34/084)جمٜمقل ضم٣مل()فم٣ًمىمر  ايمٗم٣م  اهلل أزمق ضمًـ ايمٗمزويٛملفمٌد فمقم زمـ حمٚمد زمـ 
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 (.0419اهلل أزمق ضمًـ اظمْمرز)خم٤مفمٌد ٚمد زمـ فمقم زمـ حم

 (.0407اهلل أزمق وم٣مؽمؿ اجلقزصم٣مين)خم٤مفمٌد فمقم زمـ حمٚمد زمـ 

 (.553اهلل ايمِم٣مئغ اجلرصم٣مين )صمر فمٌد فمقم زمـ حمٚمد زمـ 

 اهلل اظمروزي : هق ازمـ حمٚمد زمـ ضمٌٝم٤م.فمٌد فمقم زمـ حمٚمد زمـ 

 ووم٣مل اخلٙمٝمقم: شمٗم٥م خي٣ميمػ دم زمٔمض ضمديثف( اهلل اظمٛمجقراين ايمٌٙمخل )ؤمٖمف ايمدارومْمٛمل،فمٌد فمقم زمـ حمٚمد زمـ 

 (.883اهلل ايمٝمقؽمٖمل )ذىمرفمٌد فمقم زمـ حمٚمد زمـ  

 (.34/082اهلل زمـ إزمراهٝمؿ أزمق ضمًـ ايمٌٕمدادي )جمٜمقل ضم٣مل( )فم٣ًمىمر فمٌد فمقم زمـ حمٚمد زمـ 

 (.06/98اهلل زمـ أزمق ضمًـ ايمٗمْم٣من ازمـ همتٝمٛمل )ٓ زمٟمس زمف وم٣ميمف اخلْمٝم٤م()طمطفمٌد فمقم زمـ حمٚمد زمـ  

 (06/53شمٗم٥م شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم()طمط() )شمٗم٥م 663ل أزمق ضمًـ إطم٣ٌمري)تٛماهلل زمـ أيب ؽمٝمػ اظمدائفمٌد فمقم زمـ حمٚمد زمـ 

 (0136ك)

( ) وم٣مل اخلْمٝم٤م: ىم٣من صدووم٣مً شمٗم٥م شمٌت٣مً ضمًـ 305اهلل زمـ زمممان زمـ حمٚمد أزمق ضمًكم إَمقي اظمٔمدل )تفمٌد فمقم زمـ حمٚمد زمـ 

ووم٣مل ايمذهٌل: ايمُمٝمخ ايمٔم٣ممل اظمٔمدل اظمًٛمد روى ؾمٝمئ٣ًم ىمثغمًا فمعم ؽمداد وصدق وصح٥م رواي٥م  إطمالق سم٣مم اظمروءة ـم٣مهر ايمدي٣مٞم٥م،

 .(859)حتٖم٥م/ (06/98( )طمط8/08( )اظمٛمتٓمؿ07/400( )ؽمغم005ىم٣من فمدًٓ وومقرًا..( )إحت٣مف/

 اهلل زمـ ضمٌٝم٤م: سمٗمدم همٝمٚمـ صمده ضمٌٝم٤م اظمروزي.فمٌد فمقم زمـ حمٚمد زمـ 

 (.0443اظمروزي )شمٗم٥م وم٣ميمف ايمٖم٣مرد()خم٤م اهلل زمـ زىمري٣مفمٌد فمقم زمـ حمٚمد زمـ 

 (.06/93اهلل زمـ ؽمٔمٝمد أزمق ضمًـ ايمٔمً٘مري )طمطفمٌد فمقم زمـ حمٚمد زمـ 

 (.06/98ايمرمحـ أزمق ضمًـ احلذاء اظمٗمرئ )صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م()طمطفمٌد اهلل زمـ فمٌد فمقم زمـ حمٚمد زمـ 

 (.0143( )ك293)إرؾم٣مد/( )جمٜمقل ضم٣مل( 687اهلل زمـ َم٣ٌمرك ايمِمٛمٔم٣مين )تفمٌد فمقم زمـ حمٚمد زمـ 

 (.34/087اهلل زمـ َمزاضمؿ أزمق ضمًـ ايمدراين اظمٗمرئ )جمٜمقل ضم٣مل( )فم٣ًمىمرفمٌد فمقم زمـ حمٚمد زمـ 

 (.34/084اهلل زمـ َمٖمٙما أزمق ضمًـ ايمٗمزويٛمل )روى فمٛمف مجع( )فم٣ًمىمرفمٌد فمقم زمـ حمٚمد زمـ 

ُم٘مقال: ىم٣من َمـ أهؾ ايمٔمٙمؿ زم٣ميمٗمرآن ( )وم٣مل ازمـ زم366اهلل زمـ َمٛمٓمقر ايمٗمٝمز أزمق ضمًـ اإلؾمٌٝمقم )تفمٌد فمقم زمـ حمٚمد زمـ 

 (.882وايمٖمٗمف وايمٔمرزمٝم٥م َمـ أهؾ ايمٖمٜمؿ وايمّمٌط( )صف/

 (.567اهلل زمـ يقؽمػ اظمٗمدد أزمق ضمًـ)صمر فمٌد فمقم زمـ حمٚمد زمـ 
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 (.06/24اظمٙمؽ ايمزي٣مت )طمطفمٌد فمقم زمـ حمٚمد زمـ 

د َمـ أهؾ اظمٕمرب وم٣ميمف احل٣مهمظ( فمقم زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اظمٙمؽ اظمٕمريب أزمق احلًـ زمـ ايمٗمْم٣من احل٣مهمظ )أضمد احلٖم٣مظ ايمٛمٗم٣م

  (.825)حتٖم٥م/

 .(06/59( )وشمٗمف اخلْمٝم٤م()طمط684اظمٙمؽ زمـ أيب ايمُمقارب أزمق ضمًكم ايمٌٌمي )تفمٌد فمقم زمـ حمٚمد زمـ 

 (.06/016()طمط337ايمقاضمد زمـ إؽمامفمٝمؾ أزمق ضمًـ ايمٌزاز ايمٌٙمدي )تفمٌد فمقم زمـ حمٚمد زمـ  

 (.830()ذىمر06/20()روى فمٛمف مج٣مفم٥م()طمط690اظمروزي ايم٘م٣مسم٤م )تايمقه٣مب زمـ صمٌٙم٥م أزمق أمحد فمٌد فمقم زمـ حمٚمد زمـ 

 (.0148فمقم زمـ حمٚمد زمـ فمٌٝمد ايمٗمرر )ك 

 (.0671فمقم زمـ حمٚمد زمـ فمٌٝمد اهلل أزمق ضمًـ ايمٖم٣مرد )خم٤م 

 (.06/96فمقم زمـ حمٚمد زمـ فمٌٝمد اهلل زمـ إزمراهٝمؿ ايمزهري )ىمذزمف اخلْمٝم٤م()طمط  

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣مٞم٦م يمف َمٔمرهم٥م زم٣محلدي٧م 352أزمق ضمًـ اإلؾمٌٝمقم )تإٞمِم٣مري زمـ أمحد  فمٌٝمد اهللفمقم زمـ حمٚمد زمـ 

 (.891ورصم٣ميمف..( )صف/

 (.34/088فمقم زمـ حمٚمد زمـ فمٌٝمد اهلل زمـ محزة )أزمق ضمًـ اهل٣مؾمٚمل()فم٣ًمىمر  

)شمٗم٥م: وم٣ميمف اخلْمٝم٤م وازمـ صمقزي وي٣مومقت، ووم٣مل  -ازمـ ىمقدم -فمقم زمـ حمٚمد زمـ فمٌٝمد زمـ ززمغم إؽمدي أزمق ضمًـ ايمٗمرر

 .(0148)ك  (05/527( )ايمًغم06/80( )طمط467( )ايمديمٝمؾ/438ٌل: اإلَم٣مم ايمثٗم٥م اظمتٗمـ( )تايمذه

( )شمٗم٥م ضم٣مهمظ وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ووم٣مل ؿمٙمح٥م زمـ حمٚمد: احل٣مهمظ 442اهلل ايمٌزار أزمق ضمًكم احل٣مهمظ )تفمٌد فمقم زمـ حمٚمد زمـ فمٌٝمد زمـ 

( )طمط 468( )ايمديمٝمؾ/05/682ثٗم٥م ايم٣ٌمرع( )ايمًغمايمثٗم٥م، ووم٣مل ازمـ صمقزي: ىم٣من شمٗم٥م هم٣مواًل، ووم٣مل ايمذهٌل: احل٣مهمظ اإلَم٣مم ايم

06/74.) 

 (.06/21فمقم زمـ حمٚمد زمـ فمت٥ٌم ايمِمغمدم )طمط 

 (.06/74فمقم زمـ حمٚمد زمـ فمتٝمؼ زمـ يقؽمػ اجلزري )طمط 

 (.06/99فمقم زمـ حمٚمد زمـ فمثامن زمـ فمٚمران أزمق ضمًـ ايمٌٛمدار ازمـ ؽمقاق )وشمٗمف اخلْمٝم٤م()طمط

 .-يٟميت -ٚمد زمـ فمٗم٥ٌم فمقم زمـ حمٚمد زمـ فمٗم٥ٌم: هق ازمـ حمٚمد زمـ حم 

( )ضم٣ٌمن 403فمقم زمـ حمٚمد زمـ فمالء أزمق ضمًـ ايمٛمٝم٣ًمزمقري ايمٗم٣ٌمين )روى فمٛمف ازمـ ضم٣ٌمن وحمٚمد زمـ ئمٗمقب احل٣مهمظ( )ت 

3/0759.) 
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 ( 34/089فمقم زمـ حمٚمد زمـ فمقم أزمق ضمًـ إزدي يمٗمْم٣من )جمٜمقل ضم٣مل( )فم٣ًمىمر

 (.0686فمقم زمـ حمٚمد زمـ فمقم أزمق ضمًـ ايمٌح٣مئل )خم٤م 

 (.06/70زمـ فمقم أزمق ضمًـ ايمدٓل )طمط  فمقم زمـ حمٚمد

 (.34/094فمقم زمـ حمٚمد زمـ فمقم أزمق ضمًـ ايمرازي احل٣مهمظ )ىم٣من حيٖمظ وم٣ميمف ايم٘مت٣ميب()فم٣ًمىمر  

 (.06/25( )طمط869فمقم زمـ حمٚمد زمـ فمقم أزمق ضمًـ ايمٗمامط )ذىمر/

 (.0433فمقم زمـ حمٚمد زمـ فمقم أزمق ضمًـ ايم٘مٝم٣مل )خم٤م 

 (.335)ؿم٤م( 06/24فمقم زمـ حمٚمد زمـ فمقم ايمثٗمٖمل )طمط

 (.506فمقم زمـ حمٚمد زمـ فمقم ايمزجم٣مري أزمق ضمًـ ايمٛمٝم٣ًمزمقري ) أشمٛمك فمٙمٝمف احل٣مىمؿ( )ٞمٝم٣ًمزمقر/

 (.46فمقم زمـ حمٚمد زمـ فمقم ايمٛمٝمقم أزمق ضمًـ اظمٗمرئ ازمـ زاهر )دٞمٝمن ص

 (.292فمقم زمـ حمٚمد زمـ فمقم زمـ إزمراهٝمؿ ايمٔمٙمقي )إرؾم٣مد/

 (.2/616فمقم زمـ حمٚمد زمـ فمقم زمـ أيب ؿم٣ميم٤م )ضم٣مسمؿ 

 (.34/098ايمًٙمٚمل أزمق وم٣مؽمؿ اظمِمٝميص )روى فمٛمف مجع نمٖمغم( )فم٣ًمىمرزمـ أمحد فمقم زمـ حمٚمد زمـ فمقم 

 (.06/97()طمط301زمـ وه٤م أزمق ضمًـ ايمتٚمٝمٚمل )تزمـ أمحد فمقم زمـ حمٚمد زمـ فمقم 

 (.34/096فمقم زمـ حمٚمد زمـ فمقم زمـ أضمٛمػ أزمق ضمًـ اخلْمٝم٤م ايمٌٕمدادي )جمٜمقل ضم٣مل()فم٣ًمىمر 

 (.34/095ايمٗمْم٣من ايمٔمٙمٝمٚمل )جمٜمقل ضم٣مل()فم٣ًمىمر  فمقم زمـ حمٚمد زمـ فمقم زمـ أزهر

 (.06/74فمقم زمـ حمٚمد زمـ فمقم زمـ زمُم٣مر أزمق فمٚمر إٞمامؿمل ايمِمقدم )طمط

 (.0461فمقم زمـ حمٚمد زمـ فمقم زمـ صم٣مزمر أزمق ضمًـ احل٣مري )خم٤م 

 (.06/90فمقم زمـ حمٚمد زمـ فمقم زمـ ضمًـ أزمق ضمًـ ايمٗمٌمي ازمـ ؽمٝمٌل )طمط

()سم٣مريخ اإلؽمالم 008أزمق ضمًـ اظمزىمل اهلروي ؾمٝمخ يمٙمٌٝمٜمٗمل ونمغمه) احت٣مف /فمقم زمـ حمٚمد زمـ فمقم زمـ ضمًكم ايم٣ٌمؾم٣مين 

9/490.) 

فمقم زمـ حمٚمد زمـ فمقم زمـ ضمًكم زمـ محٝمد اإلؽمٖمرايٝمٛمل أزمق ضمًـ )أو أزمق حمٚمد( اظمٜمرصم٣مين اظمٗمرئ ايمٌزاز )وم٣مل ايمٖم٣مرد: ىمٌغم 

( )سم٣مريخ اإلؽمالم 0670( )خم٤م/002/هم٣موؾ ص٣مضم٤م ومراءات، ووم٣مل ايمذهٌل: اظمٗمرئ اظمجقد أىمثر فمٛمف ايمٌٝمٜمٗمل( )إحت٣مف

9/464.) 



1321 
 

فمقم زمـ حمٚمد زمـ فمقم زمـ ضمًكم زمـ ؾم٣مذان ايمٖمٗمٝمف ازمـ ؽمٗم٣مء أزمق ضمًـ احل٣مىمؿ اإلؽمٖمرايٝمٛمل اظمٜمرصم٣مين ايمٗم٣م  اظمٗمرئ احل٣مهمظ 

ظ ( )وم٣مل ايمذهٌل: احل٣مهمظ اظمحدث ايمثٗم٥م، َمـ أوٓد ايمُمٝمقخ، ؽمٚمع ايم٘مت٤م ايم٘م٣ٌمر وأَمعم دهرًا، ووم٣مل: اإلَم٣مم احل٣مهم303)ت

 (.4/369( )سم٘مٚمٙم٥م اإلىمامل 007( )إحت٣مف/9/631( )سم٣مريخ اإلؽمالم/07/415ايمٛم٣مومد..( )ؽمغم 

 (.0675فمقم زمـ حمٚمد زمـ فمقم زمـ ضمٝمد أزمق ضمًـ ايمرجم٣مدي )خم٤م

 (.34/094فمقم زمـ حمٚمد زمـ فمقم زمـ داود أزمق ايمرو٣م إٞمْم٣مىمل )فم٣ًمىمر 

 (.311)فمٙمامء  (469ايمٕمٛمل..( )ايمديمٝمؾ/فمٌد ٙمٝمف ِمٝمٛمل أزمق ضمًـ احلراين )أشمٛمك فماحلفمقم زمـ حمٚمد زمـ فمقم زمـ ؽمٔمٝمد 

 (.573فمقم زمـ حمٚمد زمـ فمقم زمـ ؽمٙمٝمامن أزمق ضمًـ ايمٗم٣م  )صمر

 (.34/090فمقم زمـ حمٚمد زمـ فمقم زمـ ؽمقار أزمق ضمًـ ايمتٚمٝمٚمل ايمٛمٝم٣ًمزمقري )جمٜمقل ضم٣مل( )فم٣ًمىمر

 (.06/94( )صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م()485فمقم زمـ حمٚمد زمـ فمقم زمـ ص٣ٌمح أزمق ضمًـ ايمٔمْم٣مر ازمـ َمريض )ت

 (.34/610فمقم زمـ حمٚمد زمـ فمقم زمـ فم٣مصؿ أزمق ضمًـ ايمٛمٝم٣ًمزمقري )فم٣ًمىمر 

 (.441اهلل ايمرازي أزمق ضمًـ فمٛمف ايمدارومْمٛمل ونمغمه. )ايمديمٝمؾ/فمٌد فمقم زمـ حمٚمد زمـ فمقم زمـ 

 (.06/97فمقم زمـ حمٚمد زمـ فمقم زمـ فمْم٣مء أزمق ؽمٔمٝمد ايمٌٙمدي )طمط

( 358ؿم٣ميم٤م )ؽمامفم٥م صحٝما وم٣ميمف اخلْمٝم٤م()ت فمقم زمـ حمٚمد زمـ فمقم زمـ فمْمٝم٥م أزمق ضمًـ اظمٔمروف وايمده زمٟميب

 (.06/014)طمط

 (.06/011()طمط341فمقم زمـ حمٚمد زمـ فمقم زمـ حمٚمد أزمق ضمًـ ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ت

 (.34/097فمقم زمـ حمٚمد زمـ فمقم زمـ حمٚمد أزمق وم٣مؽمؿ ايمتٝمٚمل ازمـ أذٓين )جمٜمقل ضم٣مل()فم٣ًمىمر 

ؾمغمويف:ىم٣من شمٗم٥م فمدٓ َمـ زمٝم٦م اإلَم٣مرة وايمٔمٙمؿ ووم٣مل  )وم٣ملايمٌجقم أزمق همرج اجلريري اهلٚمذاينفمقم زمـ حمٚمد زمـ فمقم زمـ حمٚمد 

 (08/411() ؽمغم 328)ت  (ايمذهٌل : ايمُمٝمخ اجلٙمٝمؾ

 (.34/093فمقم زمـ حمٚمد زمـ فمقم زمـ حمٚمد ايمٌ٘مري ايمٗمرر )جمٜمقل ضم٣مل()فم٣ًمىمر

 (.0445فمقم زمـ حمٚمد زمـ فمقم زمـ َمٛمِمقر أزمق ضمًـ اجلقري )خم٤م

 .(821)حتٖم٥م/ (06/52)طمط )وم٣مل احل٣مهمظ: شمٗم٥م( فمقم زمـ حمٚمد زمـ فمقم زمـ َمقؽمك أزمق ضمًـ اهل٣مؾمٚمل 

( )وم٣مل اخلْمٝم٤م: وىم٣من شمٗم٥م ديٛم٣ًم، ووم٣مل 303فمقم زمـ حمٚمد زمـ فمقم زمـ ئمٗمقب أزمق وم٣مؽمؿ اإلي٣مدي ايمٌٕمدادي اظم٣ميم٘مل )ت

 (.06/97( )طمط0/644( )إٞم٣ًمب9/630( )سم٣مريخ اإلؽمالم009ايمًٚمٔم٣مين: ؾمٝمخ َمٔمروف شمٗم٥م همٗمٝمف ص٣ميما( )إحت٣مف/
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 (.06/74ايمٛمٝم٣ًمزمقري )طمط فمقم زمـ حمٚمد زمـ فمٚمر

 (.822()ذىمر3/630فمقم زمـ حمٚمد زمـ فمٚمر زمـ أزم٣من أزمق ضمًـ ايمْمػمي )وشمٗمف ازمق ايمُمٝمخ()أصٌٜم٣من 

 (.06/28فمقم زمـ حمٚمد زمـ فمٚمر زمـ ضمٖمص أزمق وم٣مؽمؿ ايمٌزاز )روى فمٛمف مج٣مفم٥م( )طمط 

 (.0139( )ك298د/( )إرؾم٣م أهؾ ايمٖمّمؾفمقم زمـ حمٚمد زمـ فمٚمرو زمـ متٝمؿ اهل٣مرم اظمٌمي )وم٣مل ايمْمػماين: ىم٣من َمـ 

 (.06/26فمقم زمـ حمٚمد زمـ فمقن أزمق ضمًـ ايمٌزاز )طمط

 (.0696فمقم زمـ حمٚمد زمـ فمٝمًك أزمق ضمًـ )وشمٗمف ايمٖم٣مرد()خم٤م

( 0151( )ك8/377فمقم زمـ حمٚمد زمـ فمٝمًك اخلزافمل اهلروي اجل٘م٣مين أزمق ضمًـ )روى فمٛمف مجع()ضم٤م 

 (.34/615)فم٣ًمىمر

، ًمءزمل : ٓجتقز ايمرواي٥م فمٛمف ويمٝمس هق اظمرادي( )اهتٚمف ازمـ يقٞمس ووم٣م –ء فمقم زمـ حمٚمد زمـ فمٝمًك اخلٝم٣مط )اظمٗمرئ ازمـ فمنا 

 (.319)نمرزم٣مء (5/651ووه٣مه ازمـ َم٣مىمقٓ()يم٣ًمن 

 فمقم زمـ حمٚمد زمـ فمٝمًك ايمٖم٣مرد اظمٌمي )وم٣مل ايمذهٌل : ايمُمٝمخ إَمكم اجلٙمٝمؾ َمًٛمد ايمدي٣مر اظمٌمي٥م/، وروى فمٛمف مج٣مفم٥م(

 (.07/204)ؽمغم

 (.06/97( )طمط319َمقؽمك أزمق وم٣مؽمؿ ايمٌزاز ازمـ ضمٌمي )وشمٗمف اخلْمٝم٤م( )تفمقم زمـ حمٚمد زمـ فمٝمًك زمـ 

 (.445فمقم زمـ حمٚمد زمـ هم٣مرس )ازمـ هم٣مرد( )َمٌم 

 (.06/87فمقم زمـ حمٚمد زمـ همتا أزمق ضمًـ إؾمٛم٣مين ايمُم٣مفمر )وشمٗمف اخلْمٝم٤م( )طمط

 (.34/618فمقم زمـ حمٚمد زمـ همتا ايم٣ًمَمري ايمٗمالؽمٛمل )فم٣ًمىمر 

 (.06/94()طمط494ازمـ سمقزي()ت فوم٣مؽمؿ اظمٔمدل )ٓزمٟمس زمف وم٣ميم فمقم زمـ حمٚمد زمـ همّمؾ زمـ َمٝمٚمقن أزمق

 (.06/93فمقم زمـ حمٚمد زمـ وم٣مؽمؿ أزمق ضمًـ ايمقراق ازمـ سمٛم٨م )طمط

 (.522)صمر  -زم٣مرع ايمُم٣مفمر -فمقم زمـ حمٚمد زمـ وم٣مؽمؿ اجلرصم٣مين احل٣مهمظ أزمق ضمًـ 

 (.525( )صمر 301فمقم زمـ حمٚمد زمـ وم٣مؽمؿ ايمٖم٣مرد أزمق ضمًـ )ت 

 (.504 أزمق ضمًـ ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ٞمٝم٣ًمزمقر/فمقم زمـ حمٚمد زمـ ىمٜمٚمس ايمٔمجقم

 (.5/650فمقم زمـ حمٚمد زمـ يم٠ميم٠م.)يم٣ًمن 

 (.0153( )ك439فمقم زمـ حمٚمد زمـ َم٠مَمؾ زمـ ضمًـ اظم٣مهصمز )ت
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 (.543أزمق ضمًـ آهائٝمقم )صمر زمـ أمحد فمقم زمـ حمٚمد زمـ حمٚمد 

)روى فمٛمف مج٣مفم٥م / ووم٣مل  (366ري )تايمٌٕمدادي ايمْمرازي أزمق ضمًـ ايمروم٣مم احلٛمٌقم ايمٛمٝم٣ًمزمقزمـ أمحد فمقم زمـ حمٚمد زمـ حمٚمد 

( )سم٣مريخ 2/63( )سمقوٝما اظمُمتٌف061)إحت٣مف/ ( 07/319٘مٌغم َمًٛمد طمراؽم٣من( )ؽمغم ايمذهٌل: ايمُمٝمخ ايم

 (.8/665اإلؽمالم

ٌْٔمل ؾمٝمخ يمٙمٌٝمٜمٗمل. )إحت٣مف/ ًُّ ( )سمقوٝما 3/395( )إىمامل اإلىمامل 060فمقم زمـ حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ صمٔمٖمر أزمق ضمًـ ايم

 (.5/32اظمُمتٌف 

 (.0482حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ طمٙمٝمٖم٥م أزمق ضمًـ ايمْم٣ميٗم٣مين)خم٤م فمقم زمـ 

 (.06/79فمقم زمـ حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ فمٗم٥ٌم ايم٘مقدم أزمق ضمًـ ايمُمٝم٣ٌمين )شمٗم٥م أَمكم وم٣ميمف اخلْمٝم٤م()طمط

 (.0402فمقم زمـ حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ فمقم أزمق ضمًـ إؾمٗمر )خم٤م 

)وم٣مل ايمًٚمٔم٣مين: ىم٣من شمٗم٥م صدووم٣ًم َمًٛمدًا، ووم٣مل  -ازمـ أطمي  -فمقم زمـ حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ حمٚمد ايمُمٝم٣ٌمين أزمق ضمًـ إٞم٣ٌمري 

 (.08/215إؽمامفمٝمؾ احل٣مهمظ: شمٗم٥م( )ؽمغم 

 (.6/73( )طمط 440فمقم زمـ حمٚمد زمـ حمٚمقد أزمق ضمًـ ايمٌٕمدادي )ت

 (.508فمقم زمـ حمٚمد زمـ حمٚمقد ايمٖم٣مَمل أزمق ضمًـ ايمٛمٝم٣ًمزمقري )جمٜمقل ضم٣مل( )ٞمٝم٣ًمزمقر/

 (.06/21فمقم زمـ حمٚمد زمـ خمرَمل )طمط 

 (.06/25ـ خمٙمد زمـ طم٣مزم أزمق ؿمٝم٤م ايم٘مقدم )طمطفمقم زمـ حمٚمد زم 

 (.820فمقم زمـ حمٚمد زمـ َمرززم٣من أزمق ضمًـ إؽمقاري )ذىمر/

 (.0084فمقم زمـ حمٚمد زمـ َمرززم٣من فمـ أيب زم٘مر َمٗمًؿ )صمر 

( 653-5/639فمقم زمـ حمٚمد زمـ َمروان ايمتامر )وم٣مل ضمًـ ايمزهري: ىم٣من يرىم٤م إطم٣ٌمر وٓ أؽمتجٝمز ايمرواي٥م فمٛمف( )يم٣ًمن  

 (.419)ؽمٜمؿ

فمقم زمـ حمٚمد زمـ َمزداد اجلرصم٣مين ايمِم٣مئغ )وم٣مل ايمًٜمٚمل : هذا ضمدي٧م َمٛم٘مر وفمقم زمـ َمزداد َمتٜمؿ زمف ووم٣مل اخلْمٝم٤م : ؤمٝمػ 

 (.639()5/652صمدًا( )يم٣ًمن

 (.06/74فمقم زمـ حمٚمد زمـ َمزيـ ايمِمقدم )طمط 

 (.502( )ٞمٝم٣ًمزمقر/485فمقم زمـ حمٚمد زمـ َمٔم٣مذ ايمٛمٝم٣ًمزمقري أزمق ؽمٔمٝمد )ت
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ٝمزي )وم٣مل ازمـ همرات : ىمت٤م ىمثغمًا وهمٝمف زمٔمض ايمت٣ًمهؾ، ومٌٝما إطمالق( )يم٣ًمن فمقم زمـ حمٚمد زمـ َمٔمعم ايمثقٞم

 (.06/83()طمط5/650

 (.06/26فمقم زمـ حمٚمد زمـ َم٘مرم زمـ ضم٣ًمن ايمٌزاز )طمط

 (.06/24()طمط 416فمقم زمـ حمٚمد زمـ َمٛمِمقر زمـ ٞمٌم أزمق ضمًـ ايمُم٣مفمر )جمٜمقل ضم٣مل()ت 

 (.06/71فمقم زمـ حمٚمد زمـ َمٜمران أزمق ضمًـ ايمٌٕمدادي )طمط 

 (06/29()طمط5/654قم زمـ حمٚمد زمـ َمٜمرويف ايمٗمزويٛمل )سم٘مٙمٚمقا همٝمف وحمٙمف فمٛمدٞم٣م ايمِمدق وم٣ميمف أمحد زمـ ص٣ميما( )يم٣ًمنفم

 (.507)صمر 

 (.06/73فمقم زمـ حمٚمد زمـ َمقؽمك زمـ ؽمٔمد أزمق وم٣مؽمؿ إٞم٣ٌمري ازمـ صٖمقان )طمط

 (.06/20فمقم زمـ حمٚمد زمـ ٞم٣مصمٝمف زمـ ٞمجٝمف َمقلم زمٛمل ه٣مؾمؿ )طمط

 (.0456زمق ضمًـ )خم٤م فمقم زمـ حمٚمد زمـ ٞمٌم أزم٣مذي أ

 (.06/58فمقم زمـ حمٚمد زمـ ٞمٌم أزمق َمٔم٣موي٥م )طمط

( )وم٣مل ازمـ ٞمج٣مر: ىم٣من َمـ اجلقايمكم َمـ 328ايمِم٣مئغ اظمٗمرئ )ت  ايمٌٕمدادي فمقم زمـ حمٚمد زمـ ٞمٌم ايمديٛمقري ايمٙم٣ٌمن أزمق ضمًـ

٣مل احل٣مهمظ: ىم٣من همٝمف زمٔمض ، وومؿمٙم٤م احلدي٧م. ووم٣مل حيٝمك زمـ َمٛمده: َمذىمقرًا دم احلٖم٣مظ َمقصقهم٣ًم زم٣ميمٖمٜمؿ. ووم٣مل ازمـ طمغمون: شمٗم٥م

 .(823)حتٖم٥م/ (06/72( )طمط5/650)يم٣ًمن (08/429ازمـ َمنور( )ؽمغم  فيمٝمٛمايمٙمكم، و

 (.06/88زمٝم٣مء شمؿ ٞمقن )طمط –فمقم زمـ حمٚمد زمـ ٞمٝم٣مل: صقزمف يٛم٣مل 

 (.06/27فمقم زمـ حمٚمد زمـ ٞمٝمزك زمـ زي٣مد اظمٗمري )جمٜمقل ضم٣مل()طمط

 (.524( )صمر 427فمقم زمـ حمٚمد زمـ ه٣مرون ايمقافمظ صمرصم٣مين )ت 

 (.06/28فمقم زمـ حمٚمد زمـ ه٣مرون زمـ زي٣مد احلٚمغمي ايم٘مقدم )وشمٗمف أزمق ضمًكم زمـ ؽمٖمٝم٣من()طمط 

 (.06/86فمقم زمـ حمٚمد زمـ ه٣مرون زمـ فمٝمًك اهل٣مؾمٚمل )طمط

 (.06/80()طمط 438فمقم زمـ حمٚمد زمـ وىمٝمع زمـ ٞمٌم أزمق ضمًـ ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ت

 (.539/502فمقم زمـ حمٚمد زمـ حيٝمك اخل٣ميمدي أزمق ضمًـ اظمروزي )صمر /

 (.06/94()طمط 447فمقم زمـ حمٚمد زمـ حيٝمك زمـ زىم٣مر أزمق ضمًـ احلٝم٣مين)ت
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)شمٗم٥م أَمكم وم٣ميمف أزمق  صقدم )فمٛمف مج٣مفم٥م( -ايمًٚمٝم٣ًمؿمل  -فمقم زمـ حمٚمد زمـ حيٝمك زمـ حمٚمد ايمًٙمٚمل أزمق وم٣مؽمؿ احلًٌم ايمدَمُمٗمل 

 (.08/70(. )ؽمغم 34/605وم٣مؽمؿ ايمٛمًٝم٤م()فم٣ًمىمر 

 (.06/70)ايميير()وشمٗمف اخلْمٝم٤م()طمطفمقم زمـ حمٚمد زمـ حيٝمك زمـ َمٜمران أزمق ضمًـ ايمِمقاف 

 (.566فمقم زمـ حمٚمد زمـ يزداد ايمدَمٕم٣مين أزمق ضمًـ )صمر 

 (.056فمقم زمـ حمٚمد زمـ يزيد احلٙمٌل )َمٌم 

 (.34/608فمقم زمـ حمٚمد زمـ يزيد ايمٔمامين )فم٣ًمىمر 

 (.06/88()طمط472فمقم زمـ حمٚمد زمـ يٛم٣مل أزمق ضمًـ ايمٔم٘مػمي )ت

 (.5/652َم٣ميمؽ زمـ َمًٚمع )يم٣ًمن  زمـ -أوؽمٛم٣من –فمقم زمـ حمٚمد زمـ يقؽمػ زمـ ؽمٖمٝم٣من 

 (.5/652فمقم زمـ حمٚمد هي ايمقراق )ىمذزمف ايمداوودي( )يم٣ًمن 

 (.34/641( )فم٣ًمىمر06/003فمقم زمـ حمٚمدان زمـ حمٚمد أزمق ضمًـ ايمٌزاز ايمٛمٗم٣مط )روى فمٛمف مج٣مفم٥م( )طمط

( )فم٣ًمىمر 06/005فمقم زمـ حمٚمقد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ َم٣مطمرة أزمق ضمًـ ايمِمقدم ايمروزين )ٓ زمٟمس زمف وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )طمط

34/640.) 

 (.875فمقم زمـ حمٚمقد زمـ فمقم إطمْمؾ اظمدين )ذىمر 

 (.8/325فمقم زمـ َمرداس )ضم٤م 

 .فمقم زمـ َمزداد اجلرصم٣مين: هق ازمـ حمٚمد ايمِم٣مئغ

 (.0432فمقم زمـ َمًٔمقد زمـ حمٚمد ايمُمج٣مفمل )خم٤م 

 (.34/654فمقم زمـ َمًٙمؿ ايمٌ٘مري )فم٣ًمىمر 

 (.7/612(، )ضم٤م2/614فمقم زمـ َمًٙمؿ زمـ صمٛم٣مب )ضم٣مسمؿ 

 (.5/657فمقم زمـ َمِمٔم٤م ايمنطمل )ؤمٖمف ايمدار ومْمٛمل( )يم٣ًمن  

 (.503( )ٞمٝم٣ًمزمقر/427فمقم زمـ َمّم٣مرب زمـ إزمراهٝمؿ ايمٛمٝم٣ًمزمقري أزمق وم٣مؽمؿ ايمٗم٣مرئ )ت

 (.5/658( )يم٣ًمن06/003فمقم زمـ َمٓمٖمر زمـ فمقم إصٌٜم٣مين )طمٙمط دم زمٔمض ؽمامفمف وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )طمط

 (.5/658()ىمذزمف ازمـ ص٣مزمر()يم٣ًمن489فمقم زمـ َمٔم٣مذ ايمرفمٝمٛمل )ت

 (.7/604فمقم زمـ َمٔم٣مرك ايمقادي )ضم٤م 



1326 
 

 (.2/612فمقم زمـ َمٔم٣مذم زمـ فمٚمران اظمقصقم )ضم٣مسمؿ  

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من ؾمٝمخ٣مً هم٣مواًل شمٗم٥م همٝمام رواه، ؽمٚمع 497فمقم زمـ َمٔم٣موي٥م زمـ َمِمٙما ايمٖمرصمل إٞمديمز أزمق ضمًـ )ت

 (.881ايمٛم٣مس َمٛمف ىمثغمًا( )صف/

 (.06/004وشمٗمف اخلْمٝم٤م( )طمطفمقم زمـ َمٔمروف زمـ حمٚمد أزمق ضمًـ ايمٌزاز ) 

 (492ي: )فمٙمامء ٔمٌد فمقم زمـ َمٔمعم زمـ ضمًـ زمـ َمٔمعم ايم

يمٔمؾ ايمٌالء َمـ ايمراوي فمٛمف(  :زمـ فمدي دم سمرمج٥م طمٙمٝمدافمـ طمٙمٝمد زمـ دفمٙم٨م زمخػم ىمذب وم٣مل )فمقم زمـ َمٔمٚمر ايمٗمرر  

 (.5/657)يم٣ًمن

 (.34/637()فم٣ًمىمر06/017)طمط  -يٛمٓمر همٝمف -فمقم زمـ َمٕمغمة أزمق ضمًـ إشمرم )روى فمٛمف مج٣مفم٥م(

ويمف رضمٙم٥م إلم اظمممق ضم٨م همٝمٜم٣م وروى احلدي٧م )( 381فمقم زمـ َمٛمذر زمـ َمٛمذر زمـ فمقم ايم٘مٛم٣مين أزمق ضمًـ ايمٔمزصمل إٞمديمز )ت

 (.916)صف/ (هب٣م وأصم٣مز ٕيب صمٔمٖمر زمـ َمْم٣مهر َم٣م رواه

 (.314فمقم زمـ َمٛمِمقر ايمْمٝمٌل: )فمٙمامء 

 (.0454فمقم زمـ َمٛمِمقر زمـ حمٚمد أزمق ضمًـ ايمٌٝمٜمٗمل )خم٤م 

 (.345زمـ َمٛمٜم٣مل زمـ ضمٌٝم٤م اجلقهري: )فمٙمامء زمـ أمحد فمقم زمـ َمٛمٜم٣مل 

 (.461)َمٌم زمـ أمحد فمقم زمـ َمٛمغم 

 (.07/209اخلالل )وشمٗمف ايمًٙمٖمل ووم٣مل ايمذهٌل :ايمُمٝمخ ايمِمدوق()فم٣ًمىمرزمـ أمحد فمقم زمـ َمٛمغم 

 (.870فمقم زمـ َمٜم٣مصمر ايمٌٌمي )وم٣مل احل٣مهمظ: ىم٣من همٗمٝمٜم٣مً ضمٛمٌٙمٝم٣ًم َمـ أومران أيب ايمقهم٣مء( )حتٖم٥م/

 (.5/658فمقم زمـ َمٜم٣مصمر فمـ هٝمِمؿ )ٓيدري َمـ هق وم٣ميمف ايمذهٌل( )يم٣ًمن 

 (.06/53فمقم زمـ َمٜمدي اهل٣مؾمٚمل)طمط 

فمقم زمـ َمٜمران ايمرازي ايمْمغمي )رديء اظمذه٤م نمغم شمٗم٥م وم٣ميمف اجلقزصم٣مين ، ووم٣مل ازمـ فمدي، ٓ أفمٙمؿ إٓ طمغمًا وذىمره ايمدوٓيب دم 

 (.5/659ايمّمٔمٖم٣مء( )يم٣ًمن 

 َمقؽمك زمـ َم٣ميمؽ(.ازمـ فمقم زمـ َمقؽمك )هق 

( )ؽمغم 425فمقم زمـ َمقؽمك أزمق ؽمٔمد ايمٛمٝم٣ًمزمقري ايمً٘مرس )اإلَم٣مم احل٣مهمظ اظمحدث وم٣ميمف ايمذهٌل( )وروى فمٛمف مج٣مفم٥م( )ت 

08/364.) 
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 (.033ًٝمٛمل )َمٌم احلفمقم زمـ َمقؽمك 

فم٣ًمىمر (، )5/659فمقم زمـ َمقؽمك ايمًٚم٣ًمر )وشمٗمف احلداد، ووم٣مل أزمق ويمٝمد ايم٣ٌمصمل: ىم٣من دم أصقيمف ؽمٗمؿ وهمٝمف سمُمٝمع( )يم٣ًمن

34/655.) 

فمقم زمـ َمقؽمك زمـ إزمراهٝمؿ زمـ ضمزب اهلل إٞمديمز أزمق ضمًـ )وم٣مل ازمـ ىمري٤م: ىم٣من ىمثغم ايمرواي٥م زم٣مظمممق وإٞمديمس، نمٙم٤م 

فمٙمٝمف ايمزهد هم٣مَمتٛمع َمـ ايمرواي٥م نمغم ايمٛمزر ايمٝمًغم.. ووم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من رصمالً ص٣محل٣ًم جم٣مب ايمدفمقة..( ضمدث فمٛمف ايمِم٣مضم٣ٌمن 

 (.880)صف/

 (.06/004زمـ إؽمح٣مق أزمق ضمًـ ازمـ رزاز )وم٣مل اخلْمٝم٤م: ىم٣من هم٣مواًل أدي٣ٌمً شمٗم٥م فم٣مظم٣ًم()طمط فمقم زمـ َمقؽمك

 (.0690فمقم زمـ َمقؽمك زمـ إؽمح٣مق زمـ ضمًكم أزمق وم٣مؽمؿ )خم٤م

 (.876( )وىم٣من إَم٣مم أهؾ ايمرأي دم فمٌمه وم٣ميمف احل٣مهمظ( )حتٖم٥م/415فمقم زمـ َمقؽمك زمـ داود ايمٗمٚمل )ت

 (.٣06/004مط )طمطفمقم زمـ َمقؽمك زمـ فمٝمًك أزمق ضمًـ ايمٌزاز ايمٛمٗم

 (.983اهلل )يقٞمسفمٌد فمقم زمـ َمقؽمك زمـ فمٝمًك زمـ مح٣مد )زنم٥ٌم( أزمق 

 (.425فمقم زمـ َمقؽمك زمـ َم٣ميمؽ ايمٛمجغمَمل )َمٌم 

 (.0699فمقم زمـ َمقؽمك زمـ حمٚمد أزمق ؽمٔمد ايمً٘مري احل٣مهمظ )خم٤م

ٔمٙمؿ زمـ رؾمٝمد: ىم٣من فمدًٓ هم٣موالً إٓ أٞمف مل ي٘مـ زم٣ميمّم٣مزمط وٓ َمـ أهؾ ايمافمقم زمـ َمقؽمك زمـ ٞمٗمرات )وم٣مل 

 (.5/659زم٣محلدي٧م()يم٣ًمن

 (.06/001فمقم زمـ َمقهمؼ ايمٔم٣مزمد)طمط 

 (.569( )جمٜمقل ضم٣مل( )صمر444فمقم زمـ َمقىمرد آؽمؼمازم٣مذي )ت 

 (.5/621فمقم زمـ َمٝمثؿ ايمٔمقدم ايمراهميض )يم٣ًمن 

 (.2/612( )ضم٣مسمؿ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿفمقم زمـ َمٝمنة زمـ طم٣ميمد أزمق ضمًكم اهلٚمداين )صدوق 

 (.2/613)ضم٣مسمؿ ( ايمذهٌل وم٣ميمف ؽمٛم٣مد َمٓمٙمؿ واظمتـ زم٣مؿمؾإ )وم٣مؽمؿ فمـ ازمـ همغموزايمرمحـ زمـ فمٌد فمقم زمـ َمٝمنة فمـ 

 (.2/621فمقم زمـ َمٝمنة فمـ فمٚمر زمـ فمٚمغم )يم٣ًمن

 (.5/621فمقم زمـ َمٝمٚمقن اظمدين )روى أضم٣مدي٧م َمقوقفمف وم٣ميمف ايمذهٌل()يم٣ًمن 

 (.301فمقم زمـ َمٝمٚمقن زمـ ؽمالم )َمٌم 
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 (.2/612فمقم زمـ ٞم٣مزمؾ ايمٖمٙمًْمٝمٛمل )ضم٣مسمؿ 

 (.2/617أزمق ضمًـ ىمت٤م فمٛمف أزمق ضم٣مسمؿ )ضم٣مسمؿ فمقم زمـ ٞم٣مصمٝم٥م 

 (.5/612()يم٣ًمن2/612فمقم زمـ ٞم٣مهمع فمـ هبز زمـ ضم٘مٝمؿ )جمٜمقل ضم٣مل()ضم٣مسمؿ

 (.0469فمقم زمـ ٞمٌم أزمق ضمًـ اجلرصم٣مين)خم٤م 

 (.5/621فمقم زمـ ٞمٌم ايمٌٌمي )ٓ يدري َمـ هق وم٣ميمف ايمذهٌل( )يم٣ًمن

 (.532فمقم زمـ ٞمٌم زمـ ضمرب أزمق ضمًكم اإلؽمؼمازم٣مذي )صمر 

 (.06/002اهلل أزمق ضمًـ ايمٌٕمدادي )جمٜمقل ضم٣مل()طمط فمٌد ٌم زمـ ص٣ٌمح زمـ فمقم زمـ ٞم

 (.3/654()اصٌٜم٣من832فمقم زمـ ٞمٚمراذ أزمق فمقم )ذىمر 

 (.00/460)طمط -سمٗمدم –زمـ ٞمقح زمـ أمحد فمقم زمـ ٞمقح : هق ا

 (.496فمقم زمـ ٞمٝم٣مر زمـ حمٚمد ايمزاهد: )فمٙمامء 

 (.8/320فمقم زمـ ه٣مرون ايمزيٛمل )ضم٤م  

 (.967يمٗم٣م  )صف/فمقم زمـ ه٣مرون ايمْمٛمجل ا

 (.34/626فمقم زمـ ه٣مرون زمـ زمٛمدار أزمق ضمًـ )فم٣ًمىمر  

 (.06/009فمقم زمـ ه٣مرون زمـ فمقم زمـ حيٝمك اظمٛمجؿ )جمٜمقل ضم٣مل()طمط 

 (.06/061أزمق ضمًـ احلريب ايمًٚم٣ًمر )ص٣ميما إَمر وم٣ميمف ازمـ أيب ايمٖمقارس( )طمط زمـ أمحد فمقم زمـ ه٣مرون زمـ حمٚمد 

 (.06/061ايمٗمرَمًٝمٛمل )وشمٗمف ازمـ أيب ايمٖمقارس()طمطفمقم زمـ ه٣مرون زمـ ٞمٌم أزمق ضمًـ ايمٛمحقي 

 (.34/626فمقم زمـ ه٣مؾمؿ ايمٔم٘م٣موي )فم٣ًمىمر  

 (.5/620فمقم زمـ ه٣مؾمؿ ايم٘مرَم٣مين)يم٣ًمن

 (.711فمقم زمـ هُم٣مم ايمرومل )جمٜمقل ضم٣مل( )إرؾم٣مد/

 (.5/620()يم٣ًمن٣مهمظوم٣ميمف احلصم٣مء زمخػم َمٛم٘مر فمقم زمـ هالل إمحز ىمقدم )ٓئمرف  

 (.06/002هالل ايم٣ٌمهقم ايمِمٖم٣مر)طمطزمـ ٞمجؿ زمـ فمقم زمـ هالل  

 (.710فمقم زمـ هٝمثؿ اظمٌمي )إرؾم٣مد/

 (.06/008فمقم زمـ هٝمثؿ زمـ فمثامن )طمط  
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 (.710فمقم زمـ هٝمثؿ زمـ فمثامن زمـ فمٌٝمد ايمٗمراري )وم٣مل ايمدارومْمٛمل: ؾمٝمخ( )إرؾم٣مد/وٚمـ/

 (.06/007فمقم زمـ هٝمثؿ ص٣مضم٤م ايمْمٔم٣مم )طمط  

 (.06/002فمقم زمـ هٝمثؿ فمـ ئمعم زمـ َمٛمِمقر )طمط 

 (.06/009زمـ هٝمثؿ وايمدزم٘مر)طمط  فمقم

 (.5/620فمقم زمـ واومد اظمروزي )ؤمٖمف أزمق ضم٣مسمؿ()يم٣ًمن

 (.875فمقم زمـ وصٝمػ )وم٣مل احل٣مهمظ دم ؽمٛمد هذا همٝمف: رصم٣ميمف شمٗم٣مت( )حتٖم٥م/

 (.فمٌد اهللفمقم زمـ حيٝمك ايمٌزار )اؽمؿ صمده 

 (.480)َمٌم  فمقم زمـ حيٝمك زمـ أيب همرات 

 (.06/060فمقم زمـ حيٝمك زمـ أيب َمٛمِمقر اظمٛمجؿ )طمط 

 (.06/064فمقم زمـ حيٝمك زمـ إؽمح٣مق أزمق ضمًـ ايمتجٝمٌل ايمقاؽمْمل )طمط  

 (.07/378ىمقيف )وشمٗمف ايمذهٌل( )ؽمغمفمٌد فمقم زمـ حيٝمك زمـ صمٔمٖمر أزمق ضمًـ ازمـ  

 (.06/066فمقم زمـ حيٝمك زمـ طمٙمٝمؾ زمـ زىمري٣م أزمق ضمًـ ايمٔمْم٣مر ايمًٛمك)طمط 

 (.5/620()يم٣ًمن06/066اهلل ايمٌزاز )نمغم شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م()طمط فمٌد فمقم زمـ حيٝمك زمـ  

 (.06/066فمقم زمـ حيٝمك زمـ فمٝم٣مش ايمٗمْم٣من )طمط  

 (.5/620)يم٣ًمن  -سمٗمدم دم ازمـ َمزداد-فمقم زمـ يزداد اجلرصم٣مين اجلقهري )َمتٜمؿ()

 (.716فمقم زمـ يزيد اظمٛمٌجل )إرؾم٣مد/

 (.5/620فمقم زمـ يزيد اهلذرم أو ايمذهقم )يم٣ًمن 

 (.7/612فمقم زمـ يزيد زمـ أيب ضم٘مٝمٚم٥م )ضم٤م

 (.٣ً06/060من زمـ ؽمٛم٣من أزمق ضمًـ ايمتٛمقطمل إٞم٣ٌمري )طمطفمقم زمـ يزيد زمـ ضم

 (.304فمقم زمـ يزيد زمـ ىمٝمًف أزمق ضمًـ ىمقدم )نمرزم٣مء/

 (.5/626)يم٣ًمن (ايمذهٌل وم٣ميمف ضمدث زمخػم زم٣مؿمؾ)فمقم زمـ ئمٗمقب ايمٌالذري 

 فمقم زمـ ئمٗمقب ايمزي٣مت: هق اظمٌمي: اؽمؿ صمده ؽمقيد )وهق ىمذاب(.

 (.37فمقم زمـ ئمٗمقب ايمٔمْم٣مر )َمٌم 
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 (.02/48()ؽمغم 34/682فمقم زمـ ئمٗمقب زمـ إزمراهٝمؿ أزمق وم٣مؽمؿ اهلٚمداين )وشمٗمف ايم٣ٌمصمل()فم٣ًمىمر 

 (.872فمقم زمـ ئمٗمقب زمـ إزمراهٝمؿ زمـ أيب ايمٔمٗم٤م أزمق ايمٗم٣مؽمؿ ايمدَمُمٗمل )وم٣مل احل٣مهمظ: حمدث َم٘مثر َمُمٜمقر( )حتٖم٥م/

 (.871ؽمح٣مق أزمق ضمًـ اظم٠مدن )ذىمر إفمقم زمـ ئمٗمقب زمـ 

 (.5/626اظمٌمي )يّمع احلدي٧م وم٣ميمف ازمـ يقٞمس()يم٣ًمن فمقم زمـ ئمٗمقب زمـ ؽمقيد ايمقراق 

 -وهق ايمذي زمٔمده-فمٌد ايمػم: يٛمًٌقٞمف إلم ايمقوع( فمقم زمـ ئمٗمقب زمـ ؽمقيد فمـ إزمراهٝمؿ زمـ فمثامن )وم٣مل ازمـ  

 (.5/626)يم٣ًمن

 (.34/691فمقم زمـ ئمٗمقب زمـ فمٚمر أزمق ضمًـ ايمرزمٔمل)فم٣ًمىمر  

 (.34/690فمقم زمـ ئمٗمقب زمـ يقؽمػ ايمٗمزويٛمل )فم٣ًمىمر 

 (.0451فمقم زمـ ئمعم زمـ فمقض زمـ حمٚمد ايمٔمٙمقي )خم٤م  

 (.5/626فمقم زمـ يٗمْمكم )زٞمديؼ()يم٣ًمن

 (.06/064فمقم زمـ يقؽمػ اظمًتٚمقم)طمط  

 (.06/063()طمط5/626فمقم زمـ يقؽمػ زمـ أيب أيقب ايمدوم٣مق )ٓ ئمرف وم٣ميمف ازمـ صمقزي()يم٣ًمن 

 (.0678أزمق ضمًـ ايمُمغمازي )احل٣مهمظ()خم٤مزمـ أمحد فمقم زمـ يقؽمػ 

 (.013قؽمػ زمـ أيقب زمـ ؾم٣مذي أزمق ضمًـ )دٞمٝمن صفمقم زمـ ي

 (. 495اهلل زمـ َمْمر ايمٗمْمٝمٔمل)ؤمٝمػ وم٣ميمف احليَمل(: )فمٙمامء فمٌد فمقم زمـ يقؽمػ زمـ دواش زمـ 

 (.5/624()ؤمٝمػ وم٣ميمف ازمـ ؿمح٣من()يم٣ًمن 434اهلل أزمق ضمًـ ايمٗمْمٝمٔمل )تفمٌد فمقم زمـ يقؽمػ زمـ رواس زمـ  

 (.34/694()فم٣ًمىمر0693خم٤م اهلل اجلقيٛمل )جمٜمقل ضم٣مل()فمٌد فمقم زمـ يقؽمػ زمـ 

 (.864فمقم زمـ يقٞمس ايمٌزار )ذىمر

 (.5/624()يم٣ًمن8/659فمقم زمـ يقٞمس ايمٌٙمخل )ضم٤م

 (.5/624()يم٣ًمنذىمر احل٣مهمظ طمػمًا َمٛم٘مرًا شمؿ اهتٚمف زمففمقم زمـ يقٞمس اظمدين) 

 (.062احلٚمٝمد )ٓ ئمرف وم٣ميمف ايمْمح٣موي()ذيؾفمٌد فمقم زمـ يقٞمس فمـ صمرير زمـ 

 (.2/601()ضم٣مسمؿأزمق ضم٣مسمؿوم٣ميمف فمقم فمـ أيب ذر )جمٜمقل  
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( ) وم٣مل اخلْمٝم٤م : ضمدث فمٛمف ضمًـ زمـ فمرهمف زمحدي٧م َمٛم٘مر ( 06/54فمقم وم٣مؽمؿ زمـ َمقد زمـ طمزيٚم٥م أزمق ضمًـ ) طمط 

 (.5/635)يم٣ًمن 

 (.5/683فمٙمٝمٌف زمـ ضمرَمٙم٥م ايمٔمٛمػمي )ضم٤م 

 (.06/04فمٙمٝم٥م زمـ فمٝمًك زمـ همغموز أزمق ضمًـ ايم٘مٙمقذاين )طمط 

 (.929( )يقٞمس411صحٝما ايم٘مت٣مب وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( )تزمـ يزيد أزمق ضمًـ َمٌمي )شمٗم٥م زمـ أمحد فمٙمٝمؾ 

 (.5/682فمٙمٝمؿ )ضم٤م 

 (.5/490فمامر أزمق هٝمثؿ ىمقدم ؽمٚمع ؽمٔمٝمد ونمغمه )وشمٗمف أمحد وازمـ َمٔمكم()ضم٣مسمؿ

 (.2/47فمامر احليَمل ؽمٚمع زاذن )ضم٣مسمؿ 

 (.2/489فمامر ايمٕمٖم٣مر فمـ فمٚمر)ضم٣مسمؿ

 (.0159فمامر زمـ أيب ذر ايمٕمٖم٣مري )جمٜمقل وم٣ميمف ايمذهٌل()ك 

 (.380أيب فمامر صمرصم٣مين )صمر فمامر زمـ 

 (.5/628فمامر زمـ أيب َم٣ميمؽ اجلٛمٌل )ؤمٖمف إزدي()يم٣ًمن 

 (.5/625()سم٘مٙمؿ همٝمف وم٣ميمف ايمذهٌل()يم٣ًمن 053فمامر زمـ اؽمح٣مق زمـ ي٣ًمر اظمخرَمل اظمدين )ت 

 (.5/623فمامر زمـ اؽمح٣مق فمـ ؽمٔمٝمد ايمّمٌٔمل )اهتٚمف ايمذهٌل زم٣ميمقوع()يم٣ًمن 

 (.5/625اظم٠مذن )يمٝمس زمًمء وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم()يم٣ًمنفمامر زمـ ضمٖمص زمـ فمٚمر زمـ ؽمٔمد ايمٗمرـمل 

 (.2/496()ضم٣مسمؿ5/625()يم٣ًمنوم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿفمامر زمـ ضم٘مٝمؿ ؾمٝمخ يمٔم٘مرَم٥م زمـ فمامر )جمٜمقل 

 (.2/493فمامر زمـ ضمٙمٌل فمـ صمٔمٖمر زمـ ؽمٙمٝمامن )ىم٣من َمـ ايمثٗم٣مت وم٣ميمف ضمج٣مج َمـ ايمُم٣مفمر( )ضم٣مسمؿ

 (.34/447فمامر زمـ طمزاز ايمٔمذري )جمٜمقل ضم٣مل()فم٣ًمىمر

 (.2/018راؾمد أزمق إؽمامفمٝمؾ )جمٜمقل ضم٣مل()ضم٣مسمؿ فمامر زمـ  

 (.0044فمامر زمـ رصم٣مء أزمق ي٣مه اإلؽمؼمازم٣مذي )شمٗم٥م( )صمر 

 (.2/495فمامر زمـ رصم٣مء إؽمت٣مرازم٣مذي )صدوق وم٣ميمف ازمـ أيب ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ

 (.386( )صمر 628فمامر زمـ رصم٣مء زمـ ؽمٔمد أزمق ي٣مه ايمثٔمٙمٌل )أو ايمتٕمٙمٌل( )ت 

 (.2/496()ضم٣مسمؿ5/625ىمذزمف أزمق ضم٣مسمؿ()يم٣ًمنفمامر زمـ زريب أزمق َمٔمتٚمر ايميير ) 
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 (.7/683()ضم٤م 5/622فمامر زمـ ؽمٔمد ايمتجٝمٌل اظمٌمي )يٕمرب وخيْمئ وم٣ميمف ازمـ ضم٣ٌمن( )يم٣ًمن  

 (.988فمامر زمـ ؽمٔمد ايمًٜمٙمٚمل اظمرادي )شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( )يقٞمس

 (.2/491()ضم٣مسمؿ 5/627فمامر زمـ ؽمٔمد اظم٠مدن اظمديٛمل)ضم٤م  

 (.775فمامر زمـ ؽمالم أزمق حمٚمد )ومط 

 فمامر زمـ ؾمٌٝم٤م ايم٣ًٌمئل: هق فمامرة وهق دم ايمتٗمري٤م.

 (.991( )يقٞمس617فمامر زمـ صٖمقان اظمرادي أزمق ؽم٣ممل اظمٌمي )ت

 (.3/0/62()سمخ 0612فمامر زمـ فم٣مَمر زمـ ضمرم َمدين )وشمٗمف ايمٔمجقم()فم٨م

 (.2/493()صدوق وم٣ميمف أزمق زرفم٥م()ضم٣مسمؿ 660اجل٣ٌمر اظمروروزي أزمق ضمًـ )تفمٌد فمامر زمـ  

 هق إول. -(660اجل٣ٌمر فمـ ؾمٔم٥ٌم )همٝمف ٞمٓمر وم٣ميمف ايمًٙمٝمامين() تفمٌد فمامر زمـ  

 (.7/685ايمرمحـ ايم٣ٌمرومل )ضم٤مفمٌد فمامر زمـ 

 (.2/496()ضم٣مسمؿ 7/383اهلل زمـ ي٣ًمر ىمقدم صمٜمٛمل )جمٜمقل ضم٣مل( )ضم٤م فمٌد فمامر زمـ  

()طمط 655اظمٙمؽ أزمق ايمٝمٗمٓم٣من اظمروزي )وم٣مل حمٚمد زمـ محدويف: َمٕمٖمؾ دء احلٖمظ )تفمٌد فمامر زمـ 

 (.5/622()يم٣ًمن06/654

 (.5/622اظمٙمؽ فمـ زمٗمٝم٥م )وم٣مل إزدي: َمؼموك احلدي٧م()يم٣ًمنفمٌد فمامر زمـ  

 (.2/491فمامر زمـ فمت٥ٌم ايمٔمٌز )وشمٗمف وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم، ووم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: صدوق() ضم٣مسمؿ  

 (.990فمامر زمـ فمثامن احلجري اإلؽم٘مٛمدراين )يقٞمس

 (.8/508فمامر زمـ فمثامن احلٙمٌل )ضم٤م  

 (.5/6022يم٘مقدم ايمقراق )ىمذزمف ازمـ َمٔمكم()يم٣ًمن فمامر زمـ فمْمٝم٥م ا 

 (.2/496()ضم٣مسمؿ 5/622فمامر زمـ فمٙمثؿ اظمح٣مريب )يمٝمٛمف ايمٌخ٣مري ونمغمه، ووم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ جمٜمقل()يم٣ًمن 

 -سمٗمدم -فمامر زمـ فمٙمٝم٤م : هق ازمـ فمٙمثؿ 

 (.2/490()ضم٣مسمؿ5/627فمامر زمـ فمٚمر زمـ خمت٣مر أزمق ي٣مه )جمٜمقل()يم٣ًمن  

 (.0617( )فم٨م5/627فمامر زمـ فمٚمران اجلٔمٖمل )ذىمره ايمٌخ٣مري دم ايمّمٔمٖم٣مء ، ووشمٗمف ايمٔمجقم()يم٣ًمن  

 (.2/494فمامر زمـ فمٚمرو ايمٌجقم )ضم٣مسمؿ  
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  -سمٗمدم -فمامر زمـ نمٛمٝمؿ: هق ازمـ فمٙمثؿ 

 (.2/490()ضم٣مسمؿوم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿفمامر زمـ َم٣ميمؽ أزمق حمٚمد )جمٜمقل 

 (.0/519ايمٔمٛمز )دفم٣مء يمٔمٙمف ضمٖمٝمد فمامر زمـ ي٣مه  -فمامر زمـ حمٚمد ايمٔمٛمز 

 (.34/631فمامر زمـ حمٚمد زمـ ضمًـ ايمداراين )فم٣ًمىمر  

 (.5/628فمامر زمـ حمٚمد زمـ ؽمٔمد َمدين )يمٝمس زمًمء وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم( )يم٣ًمن

 (.5/628فمامر زمـ حمٚمد زمـ فمامر زمـ ي٣مه ايمٔمٛمز )جمٜمقل ، وم٣ميمف ازمـ صمقزي()يم٣ًمن 

 (.06/652()طمط5/628ف ايمُمغمازي()يم٣ًمنفمامر زمـ حمٚمد زمـ خمٙمد زمـ صمٌغم أزمق ذر ايمٌٕمدادي )سم٘مٙمؿ همٝم

 .(879)حتٖم٥م/ (5/629()يم٣ًمن، ووم٣مل احل٣مهمظ: َمؼموكفمامر زمـ َمْمر ايمره٣موي )ىمذزمف أزمق ضم٣مسمؿ

 (.4/416فمامر زمـ َمٔم٣مذ زمـ زرارة أزمق ٞمٚمٙم٥م )ضم٤م 

 (.2/429فمامر زمـ َمٜم٣مصمر َمديٛمل )جمٜمقل ضم٣مل()صقازمف: فمامرة()ضم٣مسمؿ 

 (.2/493()يم٣ًمنأزمق ضم٣مسمؿوم٣ميمف فمامر زمـ َمقؽمك أزمق فمِمٚم٥م اظمروزي)صدوق  

 (.5/671فمامر زمـ ٞمٌم ايمًٙمٚمل ايمدَمُمٗمل )يمٝمٛمف احل٣مهمظ ايمدَمُمٗمل()يم٣ًمن

 -سمٗمدم–فمامر زمـ ٞمِمغم : )هق ازمـ ٞمٌم ايمًٙمٚمل 

 (.2/494()ضم٣مسمؿ5/671فمامر زمـ ٞمقح اظمٌمي )يمٝمس زمٗمقى وم٣ميمف أزمق زرفم٥م()يم٣ًمن

 فمامر زمـ هٛمل فمـ ازمـ ضمٛمٖمٝم٥م: صقازمف فم٣مَمر.

 (.068اهلروي )ذيؾاظمجٝمد فمٌد فمامر زمـ ي٣مه زمـ 

 (.5/671فمامر زمـ يزيد فمـ َمقؽمك زمـ هالل )جمٜمقل وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل()يم٣ًمن

 (.5/671فمامر فمـ أٞمس زمـ َم٣ميمؽ )همٝمف ٞمٓمر وم٣ميمف ايمٌخ٣مري()يم٣ًمن

 (.881فمامر وايمد َمٛمِمقر ايمقافمظ )وم٣مل احل٣مهمظ: أؤمػ َمـ ويمده َمٛمِمقر( )حتٖم٥م/

 (.5/674فمامرة ايمٗمرر فمـ أيب زمردة )ؤمٖمف إزدي()يم٣ًمن  

 (.5/670فمامرة زمـ أيب ضمجر فمـ ٞم٣مهمع )يم٣ًمن  

 (.0654فمامرة زمـ أيب ضمٖمِم٥م ازمق روح إزدي ايمٌٌمي)ذىمر/ 

 فمامرة زمـ أيب ذر : سمٗمدم دم فمامر. 
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 (.2/422فمامرة زمـ أيب ؾمٔمٝم٤م ايمٗمًٚمقم ايمٌٌمي )جمٜمقل ضم٣مل()ضم٣مسمؿ 

 (.5/674فمامرة زمـ أيب َمْمرف )ٓ ئمرف وم٣ميمف ايمذهٌل( )يم٣ًمن 

 (.34/692اظم٣مزين )يمف صح٥ٌم وم٣ميمف ازمـ فم٣ًمىمر()فم٣ًمىمرزمـ أمحد فمامرة  

 .(.2/429()ضم٣مسمؿ 5/574( )يم٣ًمن وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿفمامرة زمـ أمحر فمـ ضمٌٝم٤م زمـ يزيد ونمغمه)جمٜمقل  

 (.2/426( )ضم٣مسمؿوم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿفمامرة زمـ أوس )يمف صح٥ٌم 

 (.5/671فمامرة زمـ زمُمغم )ٓ ئمرف وم٣ميمف ايمذهٌل( )يم٣ًمن 

 (.2/424يمٌٌمي )شمٗم٥م وم٣ميمف أزمق زرفم٥م وازمـ َمٔمكم()ضم٣مسمؿ فمامرة زمـ شم٣مزم٦م أزمق روح ا 

 (.7/626فمامرة زمـ صم٣مري٥م )ضم٤م 

 (.5/633( )ضم٤م 2/425فمامرة زمـ ضم٣مرشم٥م ايمّمٚمري فمـ فمٚمر )يم٣ًمن 

 (.2/426فمامرة زمـ ضمٌٝم٤م ايمًٌٟمي )ضم٣مسمؿ 

 (.34/416()فم٣ًمىمر 2/423()ضم٣مسمؿ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿفمامرة زمـ ضمزم إٞمِم٣مري)يمف صح٥ٌم  

 (.5/670فمٚمر زمـ ؽمٔمد ايمٗمرظ )ٓ ئمرف وم٣ميمف ايمذهٌل()يم٣ًمن فمامرة زمـ ضمٖمص زمـ 

 (.06/681فمامرة زمـ محزة َمقلم زمـ ه٣مؾمؿ )طمط 

 (.2/423()ضم٣مسمؿ 5/670فمامرة زمـ ضمٝم٣من فمـ فم٘مرَم٥م ونمغمه )يمٝمس زمًمء وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم()يم٣ًمن

 (.34/400()فم٣ًمىمر 2/425()ضم٣مسمؿ5/670فمامرة زمـ راؾمد زمـ ىمٛم٣مٞم٥م ايمٙمٝمثل )جمٜمقل ضم٣مل( )يم٣ًمن

 (.5/633زمـ رزم٣مح إٞمِم٣مري )ضم٤م فمامرة 

 (.2/425فمامرة زمـ رزمٝمٔم٥م اجلرَمل )ضم٣مسمؿ 

 (.5/670فمامرة زمـ زيد )يّمع احلدي٧م وم٣ميمف إزدي()يم٣ًمن

 (.5/676فمامرة زمـ ؽمٙمامن سم٣مزمٔمل )ٓ ئمرف وم٣ميمف ايمذهٌل()يم٣ًمن 

 (.5/676فمامرة زمـ ص٣ميما فمـ َم٘محقل )ٓ ئمرف وم٣ميمف ايمذهٌل( )يم٣ًمن 

 (.2/422أيب َمريؿ )ضم٣مسمؿفمامرة زمـ ؿمريػ فمـ يزيد زمـ  

 (.2/427()ضم٣مسمؿ5/635فمامرة زمـ فم٣مَمر )ضم٤م 

 (.2/628ايمرمحـ إؽم٘مٛمدري )شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم()ضم٣مسمؿ فمٌد ايمرمحـ أزمق فمٌد فمامرة زمـ  
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 (.8/050اهلل إٞمِم٣مري )ضم٤مفمٌد فمامرة زمـ  

 (.2/422()ضم٣مسمؿ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿفمامرة زمـ فمٌٝمد )يمف صح٥ٌم  

 (.5/676ٜمقل وم٣ميمف أزمق أمحد احل٣مىمؿ()يم٣ًمنفمامرة زمـ فمثامن فمـ ؾمٌٝم٤م )جم 

 (.2/427()ضم٣مسمؿ 5/676فمامرة زمـ فمٗم٥ٌم احلٛمٖمل ايمٝمامَمل )ٓ يدري َمـ هق وم٣ميمف ايمذهٌل( )يم٣ًمن 

 (.06/686فمامرة زمـ فمٗمٝمؾ زمـ زمالل زمـ صمرير اخلْمٖمل ايمُم٣مفمر اظمُمٜمقر )طمط  

 (.5/676فمامرة زمـ فمامر فمـ زهمر )ٓ ئمرهم٣من وم٣ميمف ايمذهٌل()يم٣ًمن 

 (.996نمراب ايمٝمحِمٌل )يقٞمسفمامرة زمـ 

 (.305( )نمرزم٣مء/031فمامرة زمـ نمززم٥م إٞمِم٣مري )ت

 (.5/676فمامرة زمـ همغموز اظمدين )ٓ ئمرف َمـ هق وم٣ميمف ايمذهٌل( )يم٣ًمن 

 (.2/428فمامرة زمـ ومٝمس فمٛمف فمعم زمـ زيد )ضم٣مسمؿ 

 (.7/620فمامرة زمـ َميس ايمٌجقم ىمقدم )ضم٤م 

 (.4/695ٖمري )ضم٤مفمامرة زمـ َمٔم٣مذ زمـ زرارة إٞمِم٣مري أزمق ٞمٚمٙم٥م ايمٓم 

 (.2/429فمامرة زمـ َمٜم٣مصمر َمديٛمل )ضم٣مسمؿ 

 (.7/626فمامرة زمـ َمٜمران اظمٔمقرم )ضم٤م

 (.06/684()طمط411فمامرة زمـ ه٣مرون زمـ ضمًـ زمـ اؽمح٣مق َمقلم زمٛمل ه٣مؾمؿ )ت 

 (.713( )جمٜمقل ضم٣مل دم احلدي٧م( )إرؾم٣مد/689فمامرة زمـ وشمٝمٚم٥م زمـ َمقؽمك زمـ همرات أزمق رهم٣مفم٥م ايمٖم٣مرد اظمٌمي اظم٠مرخ )ت

 (.5/633رة زمـ حيٝمك زمـ فمرهمْم٥م )ضم٤مفمام 

 (.2/429فمامرة فمٛمف َمدرك )ضم٣مسمؿ 

 (.804فمٚمث٣من زمـ فمٚمغم زمـ فمثامن زمـ يزيد إصٌٜم٣مين )ذىمر /

 (.5/440()يم٣ًمن2/034()ضم٣مسمؿوم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿفمٚمر أزمق طمْم٣مب فمـ أيب زرفم٥م )جمٜمقل 

 (.5/440فمٚمر إفمُمك فمـ حمؾ ايمّمٌل )يم٣ًمن

 (.2/034فمٚمر ايمتٚمٝمٚمل فمـ ضمًـ )ضم٣مسمؿ 

 (.5/441فمٚمر احلٚمٝمدي )يم٣ًمن 
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 (.5/440فمٚمر ايمدَمُمٗمل )ٓ ئمرف وم٣ميمف ايمذهٌل()يم٣ًمن 

 (.5/440فمٚمر ايمروم٣مر فمٛمف َمًٙمؿ زمـ إزمراهٝمؿ)ٓيت٣مزمع فمعم ضمديثف وم٣ميمف أزمق أمحد احل٣مىمؿ()يم٣ًمن 

 (.2/034فمٚمر ايمُم٣مَمل فمـ حمٚمد زمـ َمًٙمٚم٥م )ضم٣مسمؿ

 (.2/034فمٚمر ايمٔمٛمزي فمـ فمٚمر )جمٜمقل وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ 

 (.5/675ـ أزم٣من زمـ فمثامن زمـ فمٖم٣من فمـ أزمٝمف وم٣مل )همٝمف ٞمٓمر وم٣ميمف ايمٌخ٣مري()يم٣ًمن فمٚمر زم

 (.5/672فمٚمر زمـ أزم٣من فمـ أٞمس )ٓ ئمرف وم٣ميمف ايمذهٌل( )يم٣ًمن 

 (.00/650زمـ أيب نمرة ايمٔمْم٣مر )روى أضم٣مدي٧م َمًتٗمٝمٚم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م()طمطزمـ أمحد فمٚمر زمـ إزمراهٝمؿ 

 زمـ أيب ايمٖمقارس ووشمٗمف اخلْمٝم٤م(ائ ايم٘مت٣مين )ٓ زمٟمس زمف وم٣ميمف زمـ ىمثغم أزمق ضمٖمص اظمٗمرزمـ أمحد فمٚمر زمـ إزمراهٝمؿ 

 (.02/386)ؽمغم (06/629)طمط

( )وشمٗمف اخلْمٝم٤م ووم٣مل 302فمٚمر زمـ إزمراهٝمؿ زمـ اؽمامفمٝمؾ زمـ حمٚمد أزمق همّمؾ ايمِمقري ايمزاهد اهلروي ازمـ أيب ؽمٔمد احلٛمٌقم)ت

ىم٣من َمتٗمدَم٣ًم دم ايمٔمٙمؿ وايمٔمٚمؾ وىم٣من حمدث  ايمٖم٣مرد: ؾمٝمخ شمٗم٥م َمٔمروف ىمثغم احلدي٧م، ووم٣مل ايمذهٌل: احل٣مهمظ ايمٗمدوة ايمزاهد

( 6/667( )إٞم٣ًمب066هراة وؾمٝمخٜم٣م، ووم٣مل ايمًٚمٔم٣مين: ىم٣من فم٣مظم٣ًم هم٣موالً َمـ زمٝم٦م ايمٔمٙمؿ وايمزهد..( )إحت٣مف/

 (.07/338( )ؽمغم0607(.)خم٤م00/674()طمط 4/669)ؾمذرات

 (.00/649فمٚمر زمـ إزمراهٝمؿ زمـ مح٣مد أزمق ضمًـ ايمٖمٗمٝمف )جمٜمقل ضم٣مل( ) طمط 

 (، و وم٣مل احل٣مهمظ:ىمذاب ؽم٣مومطاهٝمؿ زمـ طم٣ميمد ايم٘مردي اهل٣مؾمٚمل َمقٓهؿ )ىمذاب طمٌٝم٧م وم٣ميمف ايمدارومْمٛملفمٚمر زمـ إزمر

 .(880)حتٖم٥م/ (00/616)طمط (5/674)يم٣ًمن

)وشمٗمف اخلْمٝم٤م ووم٣مل  -ازمـ مح٣مَم٥م –فمٚمر زمـ إزمراهٝمؿ زمـ ؽمٔمٝمد زمـ إزمراهٝمؿ أزمق ؿم٣ميم٤م ايمزهري ايمقوم٣ميص ايمٌٕمدادي ايمُم٣مهمٔمل  

( 9/534( )سم٣مريخ اإلؽمالم064( )إحت٣مف/07/563()ؽمغم00/673()طمط343)تايمذهٌل: ايمٖمٗمٝمف ايمٔمالَم٥م( 

 (.0/613)اإلىمامل

 (.799فمٚمر زمـ إزمراهٝمؿ زمـ ؾمٔمٝم٤م اظمٗمرئ)ذىمر 

 (.00/644فمٚمر زمـ إزمراهٝمؿ زمـ ؾمقىمل ايمدفم٣مء )طمط

 (.00/688فمٚمر زمـ إزمراهٝمؿ زمـ وم٣مؽمؿ زمـ زمُم٣مر أزمق ضمٖمص )طمط 

 (.34/534)فم٣ًمىمرفمٚمر زمـ إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد ايمزيدي ايمٛمحقي 
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( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من شم٣موم٤م ايمذهـ َمتٌمهم٣ًم دم 492)ت  -ازمـ أيب هريرة -فمٚمر زمـ إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد اهلقزين أزمق ضمٖمص

 (.826ايمٔمٙمقم..( )صف/

 (.811()ذىمر00/645فمٚمر زمـ إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ أزمق زم٘مر ايم٘مراين )وشمٗمف اخلْمٝم٤م()طمط

 (.7/029ضم٤مفمٚمر زمـ إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ أؽمقد )

 (.817فمٚمر زمـ إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ هم٣مصمر أزمق ؿم٣مهر اظمٔمدل )ذىمر 

 (.815فمٚمر زمـ إزمراهٝمؿ زمـ واوا أزمق ضمٖمص ايمِمقدم اظم٣مٞمحر)ذىمر 

 (.5/674فمٚمر زمـ إزمراهٝمؿ فمـ حمٚمد زمـ ىمٔم٤م )يم٣ًمن 

 (.5/672فمٚمر زمـ أيّب احلجٌل َمقٓهؿ ايمٌٌمي )َمتٜمؿ وم٣ميمف ايمذهٌل()يم٣ًمن 

 (.2/019()ضم٣مسمؿ8/332اهلل زمـ ؽمٙمٝمامن )ضم٤مفمٌد ازمـ هق  و فمٚمر زمـ أيب ايمرؿمٝمؾ

 (.82اهلل زمـ ؽمٔمد ايمًٔمدي أزمق ضمٖمص اظمٗمدد )دٞمٝمن صفمٌد فمٚمر زمـ أيب زم٘مر زمـ 

 (.427فمٚمر زمـ أيب صمحٝمقة: )فمٙمامء 

 (.00/615()طمط651فمٚمر زمـ أيب ضم٣مرث أزمق ضمٖمص ايمًٔمدي ايمٌخ٣مري)ت

 (.0669فمٚمر زمـ أيب ضمًـ زمـ ؽمٔمدويف ايمرواد )خم٤م  

 وهق ىمذاب. -اهللفمٌد يب هي ايمٌٌمي ايمِمغمدم: همٝمٚمـ اؽمؿ أزمٝمف: صمٔمٖمر زمـ فمٚمر زمـ أ

 (.5/410ومْمٛمل ووم٣مل َمرة : جمٜمقل()يم٣ًمنزمـ أيب ؽمٙمٚم٥م ايمٕمٖم٣مري )ؤمٖمف ايمدارفمٚمر 

 (.00/642فمٚمر زمـ أيب ؾمٝمخ أزمق ضمٖمص اخلرومل )طمط

 (.5/413فمٚمر زمـ أيب ص٣ميما ايمٔمت٘مل )جمٜمقل وم٣ميمف ايمٔمٗمٝمقم()يم٣ًمن

 (.5/415)يم٣ًمن -يٟميت –زمـ هيـ حمٚمد فمٚمر زمـ أيب ؿم٣مهر: هق ازم

 (.2/068()ضم٣مسمؿ 5/415فمٚمر زمـ أيب فم٣مئُم٥م أزمق ضمٖمص اظمديٛمل )يم٣ًمن 

 (.0662أزمق ضمٖمص ايمْم٣ٌمخ)خم٤م زمـ أمحد فمٚمر زمـ أيب فم٣ٌمس 

 (.2/064فمٚمر زمـ أيب فمثامن ؽمٚمع ؿم٣مووس روى فمٛمف حيٝمك ايمٗمْم٣من )ضم٣مسمؿ 

 (.041وم٣ميمف احل٣مهمظ( )ذيؾ ٔمٌد ي ايمٌٙمخل )واهـفمٚمر زمـ أيب فمٚمر ايم

 (.08/363( )روى فمٛمف مج٣مفم٥م( )ؽمغم 325فمٚمر زمـ أيب فمٚمر زمـ ضمًكم ايمًٌْم٣مَمل أزمق اظمٔم٣مرم ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ت 
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 (.00/669فمٚمر زمـ أيب فمٚمر زمـ يقؽمػ إزدي )طمط 

 ايمٌ٘مري.زمـ أمحد فمٚمر زمـ أيب فمٚمرو إٞمديمز ايمٌ٘مري: هق ازمـ يم٤م 

 (.8/080فمٚمر زمـ أيب همروة ازمق ضمٖمص )ضم٤م 

 (.0647ايمرمحـ ايمٙمٝمٌ٘مل )خم٤مفمٌد فمٚمر زمـ أيب وم٣مؽمؿ زمـ 

 (.5/404()يم٣ًمن2/040()ضم٣مسمؿوم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿفمٚمر زمـ أيب ىمٌُم٥م)جمٜمقل 

 (.2/040فمٚمر زمـ أيب يمٝمعم ايمٔم٣مَمري )جمٜمقل وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل()ضم٣مسمؿ 

 (.2/047()ضم٣مسمؿوم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿفمٚمر زمـ أيب َم٣ميمؽ فمـ ايمزهري )جمٜمقل 

 (.7/086فمٚمر زمـ أيب َمًٙمؿ )ضم٤م

 (.5/460فمٚمر زمـ أيب َمٔمروف اظم٘مل )ٓ ئمرف َمٛم٘مر احلدي٧م وم٣ميمف ازمـ فمدي()يم٣ًمن

 (.2/031فمٚمر زمـ أيب وه٤م اخلزافمل زمٌمي )وشمٗمف ازمـ َمٔمكم ووم٣مل أمحد:َم٣م أفمٙمؿ زمف زمٟمؽم٣ًم(.)ضم٣مسمؿ

 (.00/644إزمراهٝمؿ زمـ َمٛمِمقر أزمق زم٘مر )طمطزمـ أمحد فمٚمر  

 (.0126أزمق ضمٖمص )ك زمـ أمحد فمٚمر  

 ويف اظمًٔمقدي.فمٌد احل٣مهمظ: اؽمؿ صمده: إزمراهٝمؿ زمـ وي ٔمٌد ايمزمـ أمحد فمٚمر 

 (.00/628()طمط449زمـ إزمراهٝمؿ زمـ اؽمامفمٝمؾ أزمق ضمٖمص ايمػمَم٘مل )شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )تزمـ أمحد فمٚمر  

( )وم٣مل 307وي اهلذرم اظمًٔمقدي ايمٛمٝم٣ًمزمقري إفمرج )تٔمٌد ويف أزمق ضم٣مزم اهلذرم ايمفمٌد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ زمـ أمحد فمٚمر 

ايم٘مثغم وىم٣من شمٗم٥م ص٣مدوم٣ًم فم٣مرهم٣ًم ضم٣مهمٓم٣مً يًٚمع ايمٛم٣مس زم١مهم٣مدسمف وي٘متٌقن زم٣مٞمتخ٣مزمف، ووم٣مل ايمٖم٣مرد: احل٣مهمظ اخلْمٝم٤م: ىمت٦ٌم فمٛمف 

اإلَم٣مم دم صٛمٔم٥م احلدي٧م ايمثٗم٥م إَمكم ىمثغم ايمًامع ضمًـ إصقل، ووم٣مل ايمذهٌل: اإلَم٣مم احل٣مهمظ ذف اظمحدشمكم.. ووم٣مل 

( 8/453( )إٞم٣ًمب063ايمرضمٙم٥م..( )إحت٣مف/احل٣مىمؿ: ىم٣من َمـ أهم٣موؾ اظمًٙمٚمكم ممـ سمٗمدم دم ىمثرة ايمًامع و

 (.0602()خم٤م07/444()ؽمغم 00/676() طمط4/618)ؾمذرات

 (.00/644زمـ أيب ايمٝمامن أزمق زم٘مر ايمتامر )طمط زمـ أمحد فمٚمر 

 (.00/636()طمط451زمـ أيب َمٔمٚمر زمـ ضمرز أزمق زم٘مر آودي ايمِمٖم٣مر )تزمـ أمحد فمٚمر 

 (.810زمـ داود ايمت٣مصمر )ذىمرزمـ أمحد زمـ أمحد فمٚمر 
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زمـ ؽمٙمٝمامن ايمٔمْم٣مر ايمٔمً٘مري ازمـ ضمداد )شمٗم٥م وم٣ميمف ايمدار ومْمٛمل()فم٣ًمىمر زمـ أمحد زمـ أمحد ر فمٚم 

 (.318()ؽمٜمؿ00/636()طمط35/405

 (.455زمـ أؽمقد زمـ زنم٥ٌم: )فمٙمامء زمـ أمحد فمٚمر 

ًٛمل )روى أضم٣مدي٧م َمًتٗمٝمٚم٥م وم٣مل اخلْمٝم٤م( ايمني أزمق ضمًكم زمـ ايمزمـ زممم زمـ أمحد فمٚمر  

 .(34/568()فم٣ًمىمر00/607()طمط791)ذىمر

 (.5/672زمـ ؿم٣مهر: روى فمـ ايمثٗم٣مت اظمقوقفم٣مت( )يم٣ًمنازمـ صمرصمف )ؤمٖمف أزمق ٞمٔمٝمؿ، ووم٣مل زمـ أمحد فمٚمر  

 (.00/658زمـ ضمًـ زمـ ؾمٜم٣مب أزمق ضمٖمص ايمٔم٘مػمي )طمطزمـ أمحد فمٚمر  

 (.0666زمـ ضمًكم أزمق ضمٖمص احل٣مىمؿ )وشمٗمف ايمٖم٣مرد( )خم٤م زمـ أمحد فمٚمر 

 (.34/541فم٣ًمىمرأزمق ضمٖمص اهلٚمداين )زمـ أمحد زمـ ضمًكم زمـ أمحد فمٚمر 

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: أطمذ ايمٛم٣مس فمٛمف وىم٣من شمٗم٥م همٝمام 517)ت -ازمـ همِمٝما -زمـ رزف ايمتجٝمٌل أزمق زم٘مر اظمريزمـ أمحد فمٚمر 

 (.828رواه وفُمٛمل زمف..( )صف/

 (.406زمـ روح ايم٣ًمصمل أزمق ضمٖمص )ؽمٜمؿ زمـ أمحد فمٚمر 

 (.5/678زمـ ؽم٣ممل زمـ درداٞم٥م ايمقافمظ )سم٣ميمػ()يم٣ًمن زمـ أمحد فمٚمر 

 (.00/658زمـ هاج أو ضمٖمص ايمُم٣مهد )وشمٗمف اخلْمٝم٤م()طمطد زمـ أمحفمٚمر 

 (.433)ؽمٜمؿ  -يٟميتزمـ أمحد اؽمؿ صمده فمثامن  -زمـ ؾم٣مهكم )شمٗم٥م خيطء ويٌم فمعم اخلط(زمـ أمحد فمٚمر 

 (.00/631اهلل زمـ ؾمٜم٣مب أزمق ضمٖمص ايمٔم٘مػمي )وشمٗمف اخلْمٝم٤م( )طمطفمٌد زمـ زمـ أمحد فمٚمر 

 (.00/674()طمط307اخلْمٝم٤م( )تزمـ فمثامن أزمق ضمٖمص ايمٌزاز )وشمٗمف زمـ أمحد فمٚمر 

خيْمكء  :وزاد ،أزمق ضمٖمص ازمـ ؾم٣مهكم ايمقافمظ )وشمٗمف ايمٔمتٝمٗمل وازمـ أيب ايمٖمقارس وايمدارومْمٛملزمـ أمحد زمـ فمثامن زمـ أمحد فمٚمر 

 (.00/625( )طمط5/672( )يم٣ًمن34/540ويٌم فمعم اخلْمٟم...( )فم٣ًمىمر

 (.818زمـ فمقم أزمق ؽمٜمؾ ايمِمٖم٣مر )ذىمر/زمـ أمحد فمٚمر 

زمـ اؽمامفمٝمؾ أزمق ضمٖمص ايمٗمْم٣من ايمداري )شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ووم٣مل ايمًٚمٔم٣مين: ىم٣من َمـ ايمثٗم٣مت، ووم٣مل زمـ فمقم زمـ أمحد فمٚمر 

 (.445( )ايمديمٝمؾ/00/669()طمط467ايمذهٌل: ىم٣من شمٗم٥م( )ت

 (.00/634()طمط456زمـ فمقم زمـ ص٣ٌمح أزمق زم٘مر اظمٗمرئ )تزمـ أمحد فمٚمر 
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)وم٣مل ص٣ميما صمزرة: ىم٣من شمٗم٥م صدووم٣مً حيًـ  -فمٙمؽازمـ  -ايمرمحـ اظمروزي أزمق ضمٖمص اجلقهريفمٌد زمـ فمقم زمـ زمـ أمحد فمٚمر  

احلدي٧م َمتٗمٛم٣ًم َمتٝمٗمٓم٣ًم. ووم٣مل احل٣مىمؿ: َمُمٜمقر زمْمٙم٤م احلدي٧م، ووم٣مل اخلٙمٝمقم: فم٣ممل شمٗم٥م َمتٖمؼ فمٙمٝمف ضم٣مهمظ ديَّـ روى فمٛمف ايم٘م٣ٌمر، 

 (.6/84( )ك05/634( )ايمًغم442( )ايمديمٝمؾ/00/667()طمط465ووم٣مل ايمذهٌل: احل٣مهمظ ايمثٗم٥م ايمٖمٗمٝمف اإلَم٣مم( )ت

 (.326زمـ فمٚمر ايمزاهد أزمق ضمٖمص ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ٞمٝم٣ًمزمقر/أمحد  زمـفمٚمر 

 (.00/630زمـ فمٚمر زمـ ضمٖمص أزمق ؿمٝم٤م اظمْمرز )طمطزمـ أمحد فمٚمر 

 (.00/672()طمط475ايمٔمزيز أزمق حمٚمد اهل٣مؾمٚمل )صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م()تفمٌد زمـ فمٚمر زمـ زمـ أمحد فمٚمر  

)وشمٗمف اخلْمٝم٤م ووم٣مل ايمػموم٣مين: ٓ زمٟمس  اهلل ايمٗم٣م  ازمـ ؾمؼ ايمٗمِم٣ٌمينفمٌد زمـ فمٚمر زمـ حمٚمد أزمق زمـ أمحد فمٚمر 

 (.00/650زمف()طمط

( )روى فمٛمف 338اظم٣موردي ايمٖم٣مَمل )ت  -ازمـ َمنور  -زمـ فمٚمر زمـ حمٚمد زمـ َمنور أزمق ضمٖمص ايمٛمٝم٣ًمزمقري زمـ أمحد فمٚمر 

 .(0609)خم٤م/ (08/01ايمٕم٣مهمر زمـ إؽمامفمٝمؾ ووم٣مل ايمذهٌل: ايمُمٝمخ اإلَم٣مم ايمِم٣ميما..( )ؽمغم فمٌد مجع وأشمٛمك فمٙمٝمف 

 (.34/549زمـ يمٌٝمد ايمٌغمويت )فم٣ًمىمرزمـ أمحد فمٚمر  

( )ايمُمٝمخ 353)ت  -ازمـ ؾم٣مهكم  -زمـ حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ ؾم٣مهكم أزمق ضمٖمص ايمٖم٣مرد ايمُم٣مهٝمٛمل ايمًٚمرومٛمدي زمـ أمحد فمٚمر 

 (.08/067اظمًٛمد ايم٘مٌغم وم٣ميمف ايمذهٌل( )ؽمغم 

 (.0660زمـ حمٚمد زمـ ضمًكم أزمق ضمٖمِم٥م ايم٘مُم٣مين )خم٤مزمـ أمحد فمٚمر 

 (.816د زمـ ضمًكم ايمٔمٛمػمي )ذىمرزمـ حمٚمزمـ أمحد فمٚمر  

 (.00/651()طمط421زمـ حمٚمد زمـ مح٥م أزمق ضمٖمص اخلالل )وشمٗمف اخلْمٝم٤م()تزمـ أمحد فمٚمر  

( 0663( )وشمٗمف ايمٖم٣مرد()خم٤م329زمـ حمٚمد زمـ َمقؽمك اجلقدي احلٛمٖمل ايمِمقدم أزمق َمٛمِمقر )فمٛمف مج٣مفم٥م( )ت زمـ أمحد فمٚمر 

 (.08/457)ؽمغم 

 (.0648ايمِمٖم٣مر )خم٤م  زمـ َمٛمِمقر زمـ حمٚمد أزمق ضمٖمصزمـ أمحد فمٚمر  

 (.00649ايمدار ومْمٛمل)شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م()طمط احل٣مهمظ زمـ َمٜمدي أزمقزمـ أمحد فمٚمر 

 (.00/656زمـ ه٣مرون أزمق زم٘مر ايمٌزاز)طمط زمـ أمحد فمٚمر 

 (.00/623()طمط686زمـ ه٣مرون زمـ همرج أزمق ضمٖمص اظمٗمرئ ازمـ آصمري)وشمٗمف اخلْمٝم٤م()تزمـ أمحد فمٚمر  
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 (، و وم٣مل احل٣مهمظ دم ؽمٛمد هذا همٝمف: رواسمف شمٗم٣متَمـ َمٔم٣مدن ايمِمدق وم٣ميمف زمممىزمـ يقؽمػ أزمق ضمٖمص ايمقىمٝمؾ )زمـ أمحد فمٚمر 

 .(886)حتٖم٥م/ (00/657)طمط

 (.00/653اهلل ايمِمٙمحل ايمٕم٣مَمل )طمط فمٌد فمٚمر زمـ إدريس أزمق  

 (.2/99: ي٘مت٤م ضمديثف()ضم٣مسمؿوم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿفمٚمر زمـ أرومؿ َمديٛمل )

 (.5/678()يم٣ًمن2/98ٛمل()ضم٣مسمؿ فمٚمر زمـ اؽمح٣مق زمـ ي٣ًمر اظمخرَمل )يمٝمس زم٣ميمٗمقي وم٣ميمف ايمدار ومْم 

 (.5/678فمٚمر زمـ أؽمامء فمـ ايب اظمٙمٝما )جمٜمقل وم٣ميمف ايمٔمٗمٝمقم()يم٣ًمن 

 (.7/071فمٚمر زمـ اؽمامفمٝمؾ إفمٚمز إٞمِم٣مري )ضم٤م

 (.00/667فمٚمر زمـ اؽمامفمٝمؾ زمـ إزمراهٝمؿ زمـ ؽمٙمٝمامن ايمِمٖم٣مر )طمط 

ووشمٗمف ايمدارومْمٛمل، ووم٣مل ايمذهٌل: ايمُمٝمخ اظمحدث  ،)شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م -ايمثٗمٖمل  -ازمـ أيب نمٝمالن –فمٚمر زمـ اؽمامفمٝمؾ زمـ ؽمٙمٚم٥م  

 (.712( )إرؾم٣مد/3/0720()ضم٣ٌمن00/663()طمط419اظمتٗمـ( )ت

 (.2/661فمٚمر زمـ إؽمامفمٝمؾ فمـ ىمٔم٤م )ضم٣مسمؿ

 (.2/97فمٚمر زمـ أؽمٝمد زمـ صم٣مري٥م ايمثٗمٖمل )ضم٣مسمؿ 

 (.02/000()ؽمغم00/639أزمق زممم إؽمدي )جمٜمقل ضم٣مل()طمطزمـ أمحد فمٚمر زمـ أىمثؿ  

 (.00/654َمد أزمق زم٘مر اظمقصقم )وشمٗمف ازمـ أيب ايمٖمقارس()طمطفمٚمر زمـ أٞمس زمـ ضم٣م

 (.5/678()يم٣ًمن 2/97فمٚمر زمـ أٞمس زمـ َم٣ميمؽ إٞمِم٣مري )ضم٣مسمؿ

 (.2/660فمٚمر زمـ إي٣مس ؽمٚمع ؽمٔمٝمد زمـ أيب ضمًـ )ضم٣مسمؿ

، و وم٣مل احل٣مهمظ: ؤمٝمػ صمدًا، وٞمًٌف فمٚمر زمـ أيقب ايمٕمٖم٣مري )اهتٚمف ايمدارومْمٛمل ووم٣مل يمٝمس زمثٗم٥م ووم٣مل َمرة: ؤمٝمػ 

 .(884)حتٖم٥م/ (5/678() يم٣ًمن ٛمل َمرة إلم ايمقوعايمدارومْم

 (.2/98()ضم٣مسمؿوم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿفمٚمر زمـ أيقب ايم٘مقدم )ؾمٝمخ 

ووم٣مل احل٣مهمظ: هق  هٓضمتج٣مج زمف ووه٣مه ايمدارومْمٛمل ونمغمفمٚمر زمـ أيقب اظمدين )وم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن: يروى فمٛمٜمؿ اظمٗمٙمقزم٣مت ٓ حيؾ ا

 (.5/678ئمٛمل إول ()يم٣ًمن -ايمٕمٖم٣مري

 (.2/98وايمثقري )ضم٣مسمؿ  ٔمٌل وفمٛمف َمًٔمرفمٚمر زمـ أيقب فمـ ايمُم

 (.34/535( )فم٣ًمىمر4/206()اصٌٜم٣من726فمٚمر زمـ زمحر أزمق ضمٖمص إؽمدي )جمٜمقل ضم٣مل()ذىمر 
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 (.883فمٚمر زمـ زمدر زمـ ؽمٔمٝمد ايم٘مردي أزمق ضمٖمص ) وم٣مل احل٣مهمظ: مل ي٘مـ َمـ ايمٛمٗم٣مد..( )حتٖم٥م/

 (.5/679جمٜمقل وم٣ميمف ايمٔمٗمٝمقم()يم٣ًمن) –أو إزدي  –فمٚمر زمـ زمزيغ إودي  

 (.5/679فمٚمر زمـ زمًْم٣مم فمـ ٞمِمغم زمـ وم٣مؽمؿ )جمٜمقل وم٣ميمف ايمٔمٗمٝمقم()يم٣ًمن

 (.-يٟميت -فمٚمر زمـ زممم اهلٚمداين أزمق ه٣مين )صقازمف ازمـ زمُمغم

 (.5/681فمٚمر زمـ زممم فمـ أٞمس )جمٜمقل وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل()يم٣ًمن 

 (.02/629()ؽمغم00/652()شمٗم٥م ضم٣مهمظ وم٣ميمف ايمػموم٣مين()طمط428فمٚمر زمـ زمممان زمـ حمٚمد أزمق ضمٖمص ايمً٘مري )ت

فمٚمر زمـ زمُمغم أزمق ه٣مين اهلٚمداين أو ه٣مٞمئ.)ص٣ميما احلدي٧م وم٣ميمف أمحد ووم٣مل ازمـ َمٔمكم: ؤمٝمػ ووم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: يمٝمس زمٗمقى 

 (.2/011()ضم٣مسمؿ 5/681)يم٣ًمن ( ي٘مت٤م ضمديثف وم٣مل ازمـ فمامر : ؤمٝمػ

 (.2/011فمٚمر زمـ زمٔمثر فمـ ازمـ فمٚمر )ضم٣مسمؿ

 (.2/011()ضم٣مسمؿ 8/348فمٚمر زمـ زم٘م٣مر فمـ فمٚمرو )ضم٤م 

 (.2/011ل أزمق ضمٖمص ايمٖمزاري )ضم٣مسمؿفمٚمر زمـ زمال

 (.5/681فمٚمر زمـ زمالل احلٚميص )يمٝمس زم٣مظمٔمروف وم٣ميمف ازمـ فمدي()يم٣ًمن

 (.00/642فمٚمر زمـ زمٛم٣من آٞمامؿمل )طمط

 (.8/349()ضم٤م 2/011فمٚمر زمـ هبرام )ضم٣مسمؿ 

 (.2/011()ضم٣مسمؿ 7/076فمٚمر زمـ سمغمي ايمِمٛمٔم٣مين )ضم٤م  

 (.7/028)ضم٤م -وومٝمؾ فمٚمرو -فمٚمر زمـ صم٣موان

 (.5/681) يم٣ًمن-هق أيت همٝمٚمـ صمده فمٌد اهلل - ايمٌٌمي )ىمذزمف ايمًٌٝمٔمل وؤمٖمف ايمدارومْمٛمل(فمٚمر زمـ صمٔمٖمر 

 (.0123فمٚمر زمـ صمٔمٖمر اظمزين )ك

 (.421زمـ فمٝمًك اخلٛم٣مس اظمخ٣مصؿ: )فمٙمامء زمـ أمحد فمٚمر زمـ صمٔمٖمر 

 (.00/667زمـ همرج أزمق ضمٖمص ايمقؾم٣مء )طمطزمـ أمحد فمٚمر زمـ صمٔمٖمر 

( 5/681أزمق ضمٖمص ايمقراق ايمٌٌمي )ىمذزمف ايمًٌٝمٔمل ونمغمه( )يم٣ًمناهلل زمـ أيب هي فمٌد فمٚمر زمـ صمٔمٖمر زمـ 

 (.430( )ايمديمٝمؾ/00/633)طمط
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فمٚمر زمـ صمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ ؽمٙمؿ أزمق همتا اخلتقم )وشمٗمف اخلْمٝم٤م ووم٣مل ازمـ أيب ايمٖمقارس: ىم٣من شمٗم٥م شمٌت٣ًم ص٣محل٣ًم، ووم٣مل  

( 431( )ايمديمٝمؾ/452( )ت ايمدارومْمٛمل: ىمتٌٛم٣م فمٛمف وىم٣من ؾمٝمخ٣ًم ص٣محل٣ًم، ووم٣مل ازمـ صمقزي: ىم٣من شمٗم٥م ص٣محل٣ًم..

 (.02/86()ؽمغم 00/634( )طمط02/86)ايمًغم

 (.00/667. )طمط-سمٗمدم آٞمٖم٣مً –ايمقؾم٣مء زمـ أمحد فمٚمر زمـ صمٔمٖمر زمـ حمٚمد: صقازمف 

 (.34/553فمٚمر زمـ صمٙمٝمؾ ايمٌغمويت )فم٣ًمىمر  

ًٓ فمٛمد ايمٗمّم٣مة وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( )يقٞمس022فمٚمر زمـ ضمٌٝم٤م اظم٠مذن )ت  (.994( )ىم٣من َمٗمٌق

 (.5/686إؽمح٣مق)دء احلٖمظ وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل()يم٣ًمن  فمٚمر زمـ ضمٌٝم٤م فمـ 

 (.-يٟميت -ئمٌد فمٚمر زمـ ضمج٣مج )هق ازمـ ضمٖمص ايم 

 (.852( فمٛمف ازمـ طمزرج )صف/337زمـ فمٚمر احليَمل ايمٗمٛمٌل أزمق ضمٖمص اإلؾمٌٝمقم )تزمـ أمحد فمٚمر زمـ ضمزم 

 (.2/015( )ضم٣مسمؿ 7/073فمٚمر زمـ ضمزور أزمق زممم )ضم٤م

 (.2/014فمٚمر زمـ ضم٣ًمن ايمػممجل )ضم٣مسمؿ 

 (.5/686ٚمر زمـ ضمًـ أزمق طمْم٣مب ازمـ دضمٝم٥م إٞمديمز )َمتٜمؿ وم٣ميمف ايمذهٌل()يم٣ًمنفم 

 (.5/684فمٚمر زمـ ضمًـ ايمراؽمٌل )ٓ ي٘م٣مد ئمرف وم٣ميمف ايمذهٌل()يم٣ًمن

 (.5/684فمٚمر زمـ ضمًـ اظمدايٛمل )ٓ ئمرف وم٣ميمف ايمذهٌل()يم٣ًمن 

 (.00/083فمٚمر زمـ ضمًـ زمـ فمقم )طمط 

 (.00/662()طمط464)وشمٗمف اخلْمٝم٤م()تفمٚمر زمـ ضمًـ زمـ فمقم زمـ صمٔمدي أزمق فم٣مصؿ اجلقهري  

فمٚمر زمـ ضمًـ زمـ فمقم زمـ َم٣ميمؽ إؾمٛم٣مين )ؤمٖمف ايمدارومْمٛمل وأهؾ زمٕمداد ووم٣مل أزمق فمقم احل٣مهمظ: شمٗم٥م وداهمع فمٛمف اخلْمٝم٤م  

 (..5/684( )يم٣ًمن00/642( )طمط656وىمذزمف احل٣مىمؿ()ىمؼ

 (.785)ومط -يٟميت -فمٚمر زمـ ضمًـ زمـ فمٚمر ايمٗمراؿمٝمز :صقازمف: فمٚمر زمـ ضمًكم زمـ فمٚمر

( )وم٣مل ازمـ طمزرج: ىم٣من َمتٖمٛمٛم٣ًم دم ايمٔمٙمقم وومد 321ايمرمحـ اهلقزين أزمق ضمٖمص اإلؾمٌٝمقم )ت فمٌد زمـ ضمًـ زمـ فمٚمر زمـ  فمٚمر

 (.824أطمذ َمـ ىمؾ همـ زمحظ واهمر َمع شمٗمقب ايمٖمٜمؿ وصح٥م وٌْمف..( )صف/

 (.34/558فمٚمر زمـ ضمًـ زمـ حمٚمد أزمق وم٣مؽمؿ اإلَم٣مم )جمٜمقل ضم٣مل()فم٣ًمىمر
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ٖمٝمص احلٙمٌل )شمٗم٥م وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل واخلْمٝم٤م()ؽمٜمؿ فمٚمر زمـ ضمًـ زمـ ٞمٌم زمـ ؿمرطم٣من أزمق ضم 

 (.34/559()فم٣ًمىمر00/660()طمط055()ىمؼ403

 (.2/013()ضم٣مسمؿ 7/070فمٚمر زمـ ضمًٝمؾ زمـ ؽمٔمد زمـ ضمذيٖم٥م )شم٦ٌم وم٣ميمف وىمٝمع()ضم٤م 

 (.07/259()ؽمغم00/672()طمط351فمٚمر زمـ ضمًكم زمـ إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد أزمق وم٣مؽمؿ اخلٖم٣مف)صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م()ت

 (.34/520ًـ أزمق اظمجد ايمٖمت٣موي )فم٣ًمىمرفمٚمر زمـ ضمًكم زمـ ضم

 (.00/642فمٚمر زمـ ضمًكم زمـ طمْم٣مب زمـ ري٣من أزمق زم٘مر ايمٌزاز )طمط

 (.00/667فمٚمر زمـ ضمًكم زمـ ؽمقريـ أزمق ضمٖمص ايمٗمْم٣من)صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م()طمط 

( وسمٗمدم 468ايمًٚم٣ًمر )وشمٗمف ايمػموم٣مين واخلْمٝم٤م وازمـ صمقزي وايمذهٌل( )ت -محزة -فمٚمر زمـ ضمًكم زمـ فمٚمر ايمٗمراؿمٝمز

 (.8/080)طمط  (433ـ اؽمٚمف محزة زمـ فمٚمر )ايمديمٝمؾ/همٝمٚم

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من ؾمٝمخ٣مً ص٣محل٣ًم وؽمٚمع ايمٛم٣مس 310فمٚمر زمـ ضمًكم زمـ حمٚمد زمـ ٞم٣مزمؾ إَمقي أزمق ضمٖمص ايمٗمرؿمٌل )ت

 (.839َمٛمف ىمثغمًا وىم٣من شمٗم٥م صدووم٣ًم( )صف/

 فمٚمر زمـ ضمًكم َمقلم فم٣مئُم٥م .

 (.2/014( )ضم٣مسمؿ -ذىمقران-صمدهي )واهـ( )همٝمٚمـ ٔمٌد فمٚمر زمـ ضمٖمص أزمق ضمٖمص ايم

 (.2/016()ضم٣مسمؿ5/690()يم٣ًمن وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿفمٚمر زمـ ضمٖمص إزدي أزمق ضمٖمص ايمٌٌمي )َمٛم٘مر احلدي٧م 

 (.34/525فمٚمر زمـ ضمٖمص اخلٝم٣مط )فم٣ًمىمر 

 (.5/690فمٚمر زمـ ضمٖمص ايمدَمُمٗمل اخلٝم٣مط اظمٔمٚمر )وم٣مل ايمذهٌل: افمتٗمد أٞمف ووع فمعم َمٔمروف اخلٝم٣مط أضم٣مدي٧م()يم٣ًمن 

 (.00/602()طمط694ايمًدود )شمٗمف وم٣ميمف اخلْمٝم٤م()تفمٚمر زمـ ضمٖمص  

 (.5/690()يم٣ًمن، و وم٣مل احل٣مهمظ: ؤمٝمػفمٚمر زمـ ضمٖمص ايمٗمرر اظم٘مل )ٓ يدري َمـ ذا وم٣ميمف ايمذهٌل 

 (.5/696( )يم٣ًمنوم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿفمٚمر زمـ ضمٖمص اظمدين )جمٜمقل 

 (.2/014()ضم٣مسمؿوم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿضمٖمص اظمٔمٝمْمل )ٓ زمٟمس زمف  زمـ فمٚمر 

 (.2/016ايمٔم٣مَمري )ضم٣مسمؿفمٚمر زمـ ضمٖمص زمٌمي  

 (.2/016فمٚمر زمـ ضمٖمص زمـ شم٣مزم٦م زمـ حمٚمد )ضم٣مسمؿ
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، و وم٣مل احل٣مهمظ: َمؼموك فمٛمد إىمثر، ؤمٝمػ فمٛمد ي )َمؼموك وم٣ميمف ايمٛم٣ًمئلٔمٌد فمٚمر زمـ ضمٖمص زمـ ذىمقان أزمق ضمٖمص ايم

 .(885)حتٖم٥م/ (5/689()يم٣ًمن00/096()طمط ايمٌٔمض، يم٘مٛمف مل يٛم٤ًم يمٙمقوع

 (.٣2/014ميمف أزمق زرفم٥م()ضم٣مسمؿفمٚمر زمـ ضمٖمص زمـ ؾمٙمٝمٙم٥م ايمدَمُمٗمل )صدوق وم 

 (.2/016فمٚمر زمـ ضمٖمص زمـ فم٣مصؿ زمـ فمٚمر زمـ طمْم٣مب ايمٗمرر )ضم٣مسمؿ  

 (.5/690فمٚمر زمـ ضمٖمص زمـ فمٚمر إؾمٗمر ايمٌخ٣مري )همٝمف ٞمٓمر وم٣ميمف ايمًٙمٝمامين()يم٣ًمن 

 (.834( )فمٛمف ايمِم٣مضم٣ٌمن ()صف/474فمٚمر زمـ ضمٖمص زمـ فمٚمر اظم٠مدب أزمق ضمٖمص ايمْمٙمٝمْمقم )ت

 (.5/690يت٣مزمع فمعم ضمدي٧م وم٣ميمف أزمق أمحد احل٣مىمؿ()يم٣ًمن فمٚمر زمـ ضمٖمص زمـ فمٚمر زمـ زمنى )ٓ

 (.5/689فمٚمر زمـ ضمٖمص زمـ جمػم )حمٜمقل وم٣ميمف ايمٔمٗمٝمقم()يم٣ًمن

فمٚمر زمـ ضمٖمص وم٣م  فمامن )وم٣مل احل٣مهمظ: صقازمف ضمٖمص زمـ فمٚمر وهق اظمخزوَمل ووم٣مل ازمـ فم٣ًمىمر ضمديثف َمًتٗمٝمؿ وومٙم٤م ازمـ 

 (.5/690( )يم٣ًمن 2/014أيب ضم٣مسمؿ اؽمٚمف( )ضم٣مسمؿ 

 (.5/696اهلذرم )ذاه٤م احلدي٧م وم٣ميمف ايمٌخ٣مري وأزمق ضم٣مسمؿ()يم٣ًمن فمٚمر زمـ ضم٘مؿ 

 (.5/696فمٚمر زمـ مح٣مد زمـ ؽمٔمٝمد إزما )َمٛم٘مر احلدي٧م وم٣ميمف ايمٌخ٣مري وازمـ فمدي، ووم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن، اؽمتحؼ ايمؼمك()يم٣ًمن  

 (.34/529فمٚمر زمـ مح٣مد دَمُمٗمل فمٛمف هُم٣مم زمـ فمامر )فم٣ًمىمر 

 (.2/013فمٚمر زمـ محزة ايمّمٌل )شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم()ضم٣مسمؿ 

 (.2/015فمٚمر زمـ محٝمد فمـ ضمًـ )ضم٣مسمؿ 

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمـ أهؾ ايمٛمٌؾ وايمذىم٣مء واحلٖمظ 373فمٚمر زمـ ضمٝم٣من زمـ طمٙمػ زمـ ضمٝم٣من ايمٗمرؿمٌل أزمق وم٣مؽمؿ )ت

 (.822وايمٝمٗمٓم٥م..( )صف/

 (.00/609فمٚمر زمـ طم٣ميمد زمـ يزيد زمـ صم٣مرود ازمق ضمٖمص ايمُمٔمغمي )جمٜمقل ضم٣مل()طمط 

 (.2/012( )ضم٣مسمؿ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿفمٚمر زمـ طم٣ميمد فمـ حمٚمد احلٙمٌل )ٓ أفمرهمف 

 (.2/012()ضم٣مسمؿ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿفمٚمر زمـ طم٣ٌمب زمٌمي )ؾمٝمخ حمٙمف ايمِمدق 

فمٚمر زمـ طمي زمـ حمٚمد زمـ هُم٣مم اظم٣ميم٘مل أزمق ضمٖمص ايمثامٞمٝمٛمل ؾمٝمخ يمٙمٌٝمٜمٗمل و ضمًـ إهقازي وازمـ ؾمج٣مع ايمرزمٔمل. )فم٣ًمىمر 

 (.065( )إحت٣مف/34/576

 (.0/504جقم ايم٘مقدم )دفم٣مء ٌزمـ طمْم٣مب ايم فمٚمر
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 (.993( )يقٞمس696فمٚمر زمـ طمْم٣مب زمـ ضمٙمٝمٙم٥م زمـ زي٣مد اإلؽم٘مٛمدراين أزمق طمْم٣مب )ت

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمـ أهؾ اظمٔمرهم٥م واخلغم وايمٖمّمؾ.. ووم٣مل ازمـ 510فمٚمر زمـ طمٙمػ اهلٚمداين اإليمٌغمي أزمق ضمٖمص )ت

 .(827( )صف/09وايمِمالح( )همٜمرس/ أهؾ ايمٖمّمؾفمْمٝم٥م :َمـ 

 (.5/694ايمقه٣مب زمـ إؽمامفمٝمؾ اخلثٔمٚمل )جمٜمقل وم٣ميمف َمًٙمٚم٥م()يم٣ًمنفمٌد فمٚمر زمـ طمٙمػ زمـ 

 (.5/696فمٚمر زمـ طمٙمٝمٖم٥م )َمٛم٘مر احلدي٧م وم٣ميمف ايمٔمٗمٝمقم()يم٣ًمن 

 (.6/481()أصٌٜم٣من 789فمٚمر زمـ طمٙمٝمؾ أزمق ىمرديز ايمٌٌمي ايمٗم٣م  )ذىمر 

 (.424فمٚمر زمـ طمٛمٝمس زمـ َمٛمِمقر: )فمٙمامء 

 (.995( )يقٞمس667فمٚمر زمـ طمٝم٣مر أزمق ضمٖمص ايمٙمخٚمل )ت

 (.35/4فمٚمر زمـ طمغمان اجلذاَمل )فم٣ًمىمر

 (.5/694فمٚمر زمـ داب ايمٙمٝمثل )يم٣ًمن  

 (.00/602فمٚمر زمـ داود زمـ ؽمٔمدان أزمق ضمٖمص ايمٛمٝم٣ًمزمقري )طمط

 (.5/694فمٚمر زمـ داود زمـ ؽمٙمٚمقن )واهـ صمدًاواهتٚمف ايمذهٌل()يم٣ًمن

 (.5/694فمٚمر زمـ داود فمـ ؽمٛم٣من )جمٜمقل وم٣ميمف ايمٔمٗمٝمقم()يم٣ًمن 

 (.5/694د فمـ وح٣مك )يم٣ًمنفمٚمر زمـ داو

 (.5/694فمٚمر زمـ دضمٝم٥م )يم٣ًمن 

 (.00/643اظمرززم٣مين أضم٣مدي٧م َمًتٗمٝمٚم٥م()طمط ففمٚمر زمـ دواد زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ فمت٥ٌم أزمق ضمٖمص إٞمامؿمل )ورى فمٛم

 (.5/693ذؤي٤م فمـ شم٣مزم٦م )جمٜمقل وم٣ميمف ايمٔمٗمٝمقم()يم٣ًمن  زمـ فمٚمر 

 (.5/693فمٚمر زمـ ذر فمـ أيب ومالزم٥م )جمٜمقل وم٣ميم٥م اخلْمٝم٤م ونمغمه()يم٣ًمن  

 (.5/695فمٚمر زمـ راؾمد ايمثٗمٖمل )جمٜمقل ضم٣مل()يم٣ًمن 

 (.2/017فمٚمر زمـ راؾمد ايمًٙمٚمل )ضم٣مسمؿ

 (.5/623فمٚمر زمـ راؾمد ايم٘مقدم )وم٣ميمف ايمذهٌل : يمٝمٛمف زمٔمّمٜمؿ زمال ضمج٥م( )يم٣ًمن

ٔمف فمٚمر زمـ راؾمد اظمدين أزمق ضمٖمص اجل٣مري )ىمذزمف أزمق ضم٣مسمؿ ووم٣مل ايمٔمٗمٝمقم َمٛم٘مر احلدي٧م ووم٣مل ازمـ فمدي: ىمؾ أضم٣مديثف مم٣م ٓيت٣مزم

 (.5/693()يم٣ًمن2/081فمٙمٝمٜم٣م ايمثٗم٣مت ووم٣مل أزمق ٞمٔمٝمؿ: روى فمـ َم٣ميمؽ أضم٣مدي٧م َمقوقفم٥م..()ضم٣مسمؿ 
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 (.790فمٚمر زمـ راؾمد زمـ فمٚمر زمـ راؾمد)ذىمر

 (.5/695طمرون()يم٣ًمنآسم٘مٙمؿ همٝمف ومقم ووشمٗمف فمٚمر زمـ رزمٝمع اخلُم٣مب )ىمذزمف ايمٗمراب وؤمٖمف ايمدار ومْمٛمل ووم٣مل َمًٙمٚم٥م: 

 /م(.455فمٚمر زمـ رزمٝمع زمـ ؽمٙمٝمامن اخلُم٣مب: )فمٙمامء 

 (.5/692()يم٣ًمنوم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿفمٚمر زمـ رزمٝمٔم٥م أزمق رزمٝمٔم٥م إي٣مدي )َمٛم٘مر احلدي٧م 

( 2/019( )ضم٣مسمؿ ، و وم٣مل احل٣مهمظ: ؤمٝمػ)ؤمٝمػ احلدي٧م وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم فمـ فمْم٣مء زمـ َمٝمٚمقن فمٚمر زمـ رديا 

 .(887)حتٖم٥م/ (5/692)يم٣ًمن

 (.00/664فمٚمر زمـ رزق زمـ ضمج٣مج )طمط

 (.5/697()يم٣ًمن00/670()طمط 313واين )صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م()تفمٚمر زمـ روح زمـ فمقم زمـ فم٣ٌمد ايمٛمٜمر

)شمٗم٥م وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل ووم٣مل ص٣ميما زمـ حمٚمد : ؾمٝمخ َمٕمٖمؾ ، ووم٣مل ازمـ ومْم٣من : شمٗم٥م ٞم٤ًم  -أو احلدشمل –فمٚمر زمـ زرارة احلرشمل  

 (.5/697()يم٣ًمن00/616إلم نمٖمٙم٥م()طمط 

 (.5/697()يم٣ًمن2/001فمٚمر زمـ زرفم٥م اخل٣مردم )وم٣مل ايمٌخ٣مري: همٝمف ٞمٓمر()ضم٣مسمؿ  

 (.00/671زمـ زىم٣مر أزمق ضمٖمص ايمتامر)شمٗم٥م َمٟمَمقن وم٣ميمف ايمٔمتٝمٗمل()طمطزمـ أمحد فمٚمر زمـ زىم٣مر 

 (.631()طمط432فمٚمر زمـ زىمري٣م زمـ زمٝم٣من أزمق ضمٖمص ايمٌزاز )وشمٗمف اخلْمٝم٤م( )ت

 (.2/019فمٚمر زمـ زي٣مد أزمق ضمٖمص ايم٣ٌمهقم )يمٝمس زمف زمٟمس وم٣ميمف أزمق زرفم٥م()ضم٣مسمؿ  

 (.5/697وم٣ميمف ايمٌخ٣مري، ووم٣مل ازمـ فمدي : ٓ زمٟمس زمف زمرواي٣مسمف( )يم٣ًمن فمٚمر زمـ زي٣مد اهلالرم ىمقدم )ئمرف ويٛم٘مر 

 (.2/019( )ضم٣مسمؿ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿفمٚمر زمـ زي٣مد َمقلم زمٛمل متٝمؿ َمدين )جمٜمقل 

 (.2/003فمٚمر زمـ ؽم٣مئ٤م فمـ أؽم٣مَم٥م زمـ زيد)ضم٣مسمؿ  

 (.2/004فمٚمر زمـ ؽم٣مئ٤م فمـ وم٣مؽمؿ )ضم٣مسمؿ  

 (.2/004اهلل زمـ فمٚمر )ضم٣مسمؿ فمٌد فمٚمر زمـ ؽم٣ممل زمـ 

 .(2/006()ضم٣مسمؿ )وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿفمٚمر زمـ ؽمٔمد إؽمدي )َمؼموك احلدي٧م 

 (.2/006()ضم٣مسمؿد إيقم )ٓ زمٟمس زمف وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿفمٚمر زمـ ؽمٔم

 (.5/698)يم٣ًمن(فمٚمر زمـ ؽمٔمد اخلقٓين )َمتٜمؿ زمقوع احلدي٧م وم٣ميمف ايمذهٌل

 (.8/333فمٚمر زمـ ؽمٔمد ايمدَمُمٗمل )ضم٤م 
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 (.2/006 ()ضم٣مسمؿ5/698فمٚمر زمـ ؽمٔمد ايمٛميي )جمٜمقل ضم٣مل()يم٣ًمن

 (.00/644ايمرمحـ أزمقزم٘مر ايمٗمراؿمٝمز )وشمٗمف اخلْمٝم٤م()طمطفمٌد فمٚمر زمـ ؽمٔمد زمـ 

 (.56989)يم٣ًمن -وهق إؽمدي-فمٚمر زمـ ؽمٔمد فمـ إفمٚمش )َمؼموك(

 (.5/698زمـ ؽمٔمد فمـ فم٘مرَم٥م)صقازمف : فمثامن زمـ ؽمٔمد()يم٣ًمن  فمٚمر

 (.5/698)يم٣ًمن(اهلل ايمثٗمٖمل )ٓ يِما ضمديثف وم٣ميمف ايمٌخ٣مريفمٌد فمٚمر زمـ ؽمٔمد فمـ فمٚمر فمـ  

 اؽمٚمف صمده ؽمٙمٝمامن. :فمٚمر زمـ ؽمٔمٝمد أزمق ضمٖمص ايمدَمُمٗمل

 (.5/699()يم٣ًمن2/00: يمٝمس زمٗمقي ووم٣مل ايمٌخ٣مري: َمٛم٘مر احلدي٧م()ضم٣مسمؿ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿفمٚمر زمـ ؽمٔمٝمد آزما )

 (.854فمٚمر زمـ ؽمٔمٝمد ايمٌُم٘مالري أزمق ضمٖمص ايمٗمرؿمٌل )صف/

 (.00/691فمٚمر زمـ ؽمٔمٝمد ايمٌٕمدادي )طمط

 ؽمٙمٝمامن. فمٚمر زمـ ؽمٔمٝمد ايمدَمُمٗمل: اؽمؿ صمده:

 (.2/000()ضم٣مسمؿوم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿفمٚمر زمـ ؽمٔمٝمد اظمروزي أزمق ضمٖمص ايمً٘مري ايمًٛمل )صدوق 

 (.5/699فمٚمر زمـ ؽمٔمٝمد ايمقوم٣مص )فمٛمده زمقاؿمٝمؾ ٓ ي٘مت٤م ضمديثف وم٣ميمف ايمذهٌل()يم٣ًمن 

 (.35/59()فم٣ًمىمر356زمـ ؽمٔمد أزمق زم٘مر اظمٛمجٌل ايمْم٣مئل )روى فمٛمف مجع ىمثغم()ؿم٤م زمـ أمحد ؽمٔمٝمد  ـفمٚمر زم

 (.00/694د زمـ أطمل فمقم زمـ داود ايمٗمٛمْمري )طمطفمٚمر زمـ ؽمٔمٝم 

 (.00/696فمٚمر زمـ ؽمٔمٝمد زمـ زمُم٣مر أزمق وم٣مؽمؿ آضمقل إٞمامؿمل )طمط

 (.2/001فمٚمر زمـ ؽمٔمٝمد زمـ صمٔمده زمـ هٌغمة )ٓ أفمرهمف وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ 

 (.32/94فمٚمر زمـ ؽمٔمٝمد زمـ صمٛمدب إزدي )فم٣ًمىمر

ضم٣ٌمن دم ايمثٗم٣مت: ئمتػم زمحديثف َمـ نمغم ايمّمٔمٖم٣مء فمٛمف، ووم٣مل دم )وم٣مل ازمـ  -ازمـ هضم٥م  -فمٚمر زمـ ؽمٔمٝمد زمـ هي٨م ايمتٛمقطمل 

 (.3/0724صحٝمحف: َمـ شمٗم٣مت أهؾ اظمديٛم٥م، ووم٣مل ازمـ فمدي: ودم زمٔمض رواي٣مسمف خي٣ميمػ ايمثٗم٣مت( )ضم٣ٌمن 

فمٚمر زمـ ؽمٔمٝمد زمـ ؽمٙمٝمامن أزمق ضمٖمص ايمٗمرر ايمدَمُمٗمل )ؽمٗمط ضمديثف وم٣ميمف اجلقزصم٣مين، ووم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ : ىمت٦ٌم ضمديثف  

 (.00/611()طمط5/698()يم٣ًمن34/24ل ايمٛم٣ًمئل: يمٝمس زمثٗم٥م ووم٣مل أمحد: ىمت٦ٌم فمٛمف وسمرىمتف( )فم٣ًمىمروؿمرضمتف ، ووم٣م

 (.3/0771فمٚمر زمـ ؽمٔمٝمد زمـ ؽمٛم٣من أزمق زم٘مر ايمْم٣مئل اظمٛمٌجل)روى فمٛمف مجع ووصٖمف ايمًٚمٔم٣مين ونمغمه زم٣محلٖمظ( )ضم٣ٌمن 

 (.2/00فمٚمر زمـ ؽمٔمٝمد زمـ ذيا اظمديٛمل )وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: َمّمْمرب احلدي٧م يمٝمس زمٗمقي()ضم٣مسمؿ
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 (.0645أزمق ضمٖمص ايمٌحغمي )خم٤مزمـ أمحد فمٚمر زمـ ؽمٔمٝمد زمـ حمٚمد 

 (.5/698فمٚمر زمـ ؽمٔمٝمد زمـ وردان ايمٔمُمغمي )صمّٜمٙمف ايمٌٝمٜمٗمل()يم٣ًمن 

 (.5/001فمٚمر زمـ ؽمٔمٝمد ص٣مضم٤م ايمزهري )ضمديثف َمٗم٣مرب وم٣ميمف أمحد()يم٣ًمن 

 (.5/697فمٚمر زمـ ؽمٔمٝمد فمـ أيب ؽمٙمٚم٥م )جمٜمقل وم٣ميمف ايمٔمٗمٝمقم( )يم٣ًمن

 (.2/001ؿفمٚمر زمـ ؽمٔمٝمد ىمقدم )ضم٣مسم

 (.35/29فمٚمر زمـ ؽمٙمٚم٥م ايمً٘مً٘مل )فم٣ًمىمر

 (.449()آصمري/2/004يمٝمس زمف زمٟمس وم٣ميمف أزمق داود()ضم٣مسمؿ )فمٚمر زمـ ؽمٙمٝمط أزمق ضمٖمص اهلذرم 

 (.5/410فمٚمر زمـ ؽمٙمٝمامن احل٣مدي )ؤمٝمػ ينق احلدي٧م وخي٣ميمػ آؽم٣مٞمٝمد وم٣ميمف ازمـ فمدي()يم٣ًمن

 (.363فمٚمر زمـ ؽمٙمٝمامن ايمٕمزارم ايمٖمٗمٝمف اظم٣ميم٘مل: )فمٙمامء 

 .زمـ ؽمٙمٝمامن اظم٠مدب اؽمؿ صمده ومتٝم٥ٌم فمٚمر 

 (.2/006فمٚمر زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ شم٣مزم٦م )ضم٣مسمؿ

 (.00/600فمٚمر زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ ومتٝم٥ٌم اظم٠مدب)طمط

 (.35/78فمٚمر زمـ ؽمٙمٝمامن فمـ َم٘محقل )فم٣ًمىمر

 (.302فمٚمر زمـ ؽمٚمؽ إهمريٗمل )نمرزم٣مء/

 (.5/410فمٚمر زمـ ؽمٛم٣من اخلريٌل، سمٗمدم دم صٖمدي زمـ ؽمٛم٣من)يم٣ًمن 

 (.5/416فمٚمر زمـ ؽمٛم٣من ايمٔمٗمٝمقم )يٕمرب وم٣ميمف ازمـ ضم٣ٌمن()يم٣ًمن 

 زمـ ؽمٔمٝمد زمـ ؽمٛم٣من.زمـ أمحد فمٚمر زمـ ؽمٛم٣من اظمٛمٌجل: هق ازمـ ؽمٔمٝمد 

 (.5/416)يم٣ًمن -يٟميت -فمٚمر زمـ ؽمٜمؾ ايمٌٌمي صقازمف فمٚمرو زمـ ؽمٜمؾ 

 (.00/604فمٚمر زمـ ؽمٜمؾ ايمٌٕمدادي أزمق ضمٖمص )طمط 

 (05/447)ؽمغم احل٣مهمظ احلج٥م( :ووم٣مل ايمذهٌل ،َمتٖمؼ فمٙمٝمف وم٣ميمف اخلٙمٝمقمفمٚمر زمـ ؽمٜمؾ زمـ إؽمامفمٝمؾ ايمديٛمقري )شمٗم٥م إَم٣مم فم٣ممل 

 (.3/89)أصٌٜم٣من  (794)ذىمر

 (.797فمٚمر زمـ ؽمٜمؾ زمـ هي اظمٌمي )ذىمر 

 (.00/663()طمط414فمٚمر زمـ ؽمٜمؾ زمـ خمٙمد أزمق ضمٖمص ايمٌزار )وم٣مل حمٚمد زمـ َمٓمٖمر: ىم٣من أضمد ايمثٗم٣مت()ؽمٜمؿ
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ٙمٝمْمقم )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من إَم٣مَم٣ًم دم ىمت٣مب اهلل سمٔم٣ملم، ضم٣مهمٓم٣ًم فمٚمر زمـ ؽمٜمؾ زمـ َمًٔمقد ايمٙمخٚمل اظمٗمرئ أزمق ضمٖمص ايمْم

 (.858( )صف/336حلدي٧م ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ، فم٣مظم٣ًم زمْمرومف وأؽمامء ايمرصم٣مل وأٞم٣ًمهبؿ..( )ت

 (.00/664فمٚمر زمـ ؽمٜمؾ زمـ يزيد أزمق وم٣مؽمؿ ايمقراق ايمتًؼمي )طمط

 (.2/004فمٚمر زمـ ؽمقيد ايمًٙمٚمل )ضم٣مسمؿ

 (.5/416)يمٝمس زم٣مظمتكم وم٣ميمف ايمذهٌل ووم٣مل ايمٔمٗمٝمقم : ٓ يت٣مزمع فمعم ضمديثف()يم٣ًمن فمٚمر زمـ ؽمٝم٣مر ايمدَمُمٗمل 

 (.5/428فمٚمر زمـ ؽمٝمػ اخلقٓين )ٓ ئمرف وم٣ميمف ايمذهٌل()يم٣ًمن 

 (.2/004فمٚمر زمـ ؽمٝمػ زمٌمي )ضم٣مسمؿ  

 (.2/004فمٚمر زمـ ؽمٝمػ فمـ ايمُمٔمٌل )ضم٣مسمؿ 

 (.2/002فمٚمر زمـ ذاضمٝمؾ فمٛمف همرج زمـ همّم٣ميم٥م )ضم٣مسمؿ

 (.889)ؤمٝمػ وم٣ميمف احل٣مهمظ( )حتٖم٥م/ فمٚمر زمـ ذيا ايمزهري

 (.2/005()ضم٣مسمؿوم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿفمٚمر زمـ ذيؽ فمـ أزمٝمف )جمٜمقل ؤمٝمػ احلدي٧م 

 (.8/332()ضم٤م0171فمٚمر زمـ ؾمٔمٝم٤م أزمق ؾمٔمٝم٤م )ك 

 (.069فمٚمر زمـ ؾمٔمٝم٤م زمـ حمٚمد زمـ فمٚمر زمـ فم٣مص )هيؿ وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل()ذيؾ

٣ٌمن: ئمتػم روايتف إذا روى فمـ ايمثٗم٣مت اظمُم٣مهغم/ ووم٣مل حيٝمك فمٚمر زمـ ؾمقذب زمٝم٣مع إىمٝم٥ًم)شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم ووم٣مل ازمـ ضم 

 (.5/416()يم٣ًمن 2/005ايمٗمْم٣من : ضمدشمٛمل َمـ رآه ؽم٘مران زم٣ميم٘مقهم٥م()ضم٣مسمؿ 

 (.2/003فمٚمر زمـ ؾمٝمٌف اظمديٛمل )ضم٣مسمؿ 

 (.5/416()يم٣ًمن 2/005فمٚمر زمـ ؾمٝمٌف زمـ أيب ىمثغم فمـ ؽمٔمٝمد اظمٗمػمي )جمٜمقل وم٣ميمف ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ  

 (.2/003َمديٛمل )جمٜمقل ضم٣مل()ضم٣مسمؿ فمٚمر زمـ ؾمٝمٌف زمـ وم٣مرظ 

، ووم٣مل أزمق ايمٌخ٣مري ووم٣مل ايمدارومْمٛمل: َمؼموك فمٚمر زمـ ص٣ميما إزدي إوومص أزمق ضمٖمص ايمٌٌمي )َمٛم٘مر احلدي٧م وم٣ميمف

 .(35/81)فم٣ًمىمر  (5/414)يم٣ًمن (ضم٣مسمؿ: رئل ؽم٘مراٞم٣ًم، ووه٣مه احل٣مهمظ

 (.871ف/( فمٛمل زم٣مٕصقل وايمٖمروع وأطمذ ايمٛم٣مس فمٛمف )ص321فمٚمر زمـ ص٣ميما ايمٗمغمواين )ت

 (.2/007()ضم٣مسمؿ 5/414فمٚمر زمـ ص٣ميما ايمقاؽمْمل )أسمك زمخػم َمٛم٘مر()يم٣ًمن 

 إوومص )َمؼموك(. هق فمٚمر زمـ ص٣ميما زمـ أيب ايمزاهري٥م 
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 (.00/689()طمط652فمٚمر زمـ ص٣ميما زمـ ؽمٔمد زمـ حيٝمك أزمق وم٣مؽمؿ اخلٝم٣مط اخلٙمٗم٣مين )وشمٗمف اخلْمٝم٤م()ت 

 (.307فمٚمر زمـ ص٣ميما زمـ فمٌٝمدة زمـ صمٌٝم٤م ايمتجٝمٌل )نمرزم٣مء/

 (.35/84زمـ ص٣ميما زمـ فمثامن اظمري )فم٣ًمىمر فمٚمر 

 (.00/600فمٚمر زمـ ص٣ميما زمـ فمٝمًك اظمدائٛمل )جمٜمقل ضم٣مل()طمط 

 (.2/002()ضم٣مسمؿ 5/413()يم٣ًمنوم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿاهلل زمـ يزيد )يمٝمس زمٗمقي فمٌد فمٚمر زمـ ص٣ميما فمـ  

 (.5/413فمٚمر زمـ ص٣ميما َمدين )جمٜمقل وم٣ميمف ايمٔمٗمٝمقم()ضم٣مسمؿ 

 زم٣ميمٝم٣م. –فمٚمر زمـ ص٣ٌمح زمـ فمٚمر: هق ازمـ صٝم٣مح 

 (.5/413فمٚمر زمـ صٌٝما ايم٘مٛمدي)ٓ ئمرف وم٣ميمف ايمذهٌل/ ووم٣مل ايمٔمٗمٝمقم: يمٝمس زم٣ميمٗم٣مئؿ()يم٣ًمن 

 (.452فمٚمر زمـ صدوم٥م احلامل: )فمٙمامء 

 (.5/415فمٚمر زمـ ؿمٙمح٥م إزدي )ٓ يدري َمـ هق وم٣ميمف ايمذهٌل()يم٣ًمن

 (.7/081فمٚمر زمـ فم٣مصؿ زمـ فمٚمر زمـ ؽمٔمد ايمٗمرظ اظم٠مذن)ضم٤م 

 (.5/415()يم٣ًمن796ر ايمًٔمدي ايمٌٌمي روى ضمديث٣مً زم٣مؿماًل)ومطفمٚمر زمـ فم٣مَمر أزمق ضمٖمص ايمتام

 (.832( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من رصماًل ص٣محل٣مً زاهدًا ورفم٣ًم..( )صف/478فمٚمر زمـ فم٣ٌمدل ايمرفمٝمٛمل أزمق ضمٖمص إٞمديمز )ت

 (.35/008احلٚمٝمد )فم٣ًمىمرفمٌد فمٚمر زمـ 

 (.2/060ايمرمحـ ايمٔمدوي )جمٜمقل ضم٣مل()ضم٣مسمؿفمٌد ايمرمحـ أؽمٝمد زمـ فمٌد فمٚمر زمـ 

 (.700ايمرمحـ ايمًٙمٚمل أزمق ضمٖمص فمٛمف ايمْمػماين ونمغمه )إرؾم٣مد/فمٌد فمٚمر زمـ 

 (.2/060ايمرمحـ اظمدين )ضم٣مسمؿفمٌد فمٚمر زمـ 

 (.5/412ف إزدي( )يم٣ًمنفمٌد ايمرمحـ ايمقوم٣ميص )ؤمٖمفمٚمر زمـ 

 (.2/060ايمرمحـ زمـ صمرهد زمـ طمقيٙمد )ضم٣مسمؿ فمٌد فمٚمر زمـ 

 (.5/038)ضم٤مايمرمحـ زمـ طمٙمدة ايمزرومل إٞمِم٣مري فمٌد فمٚمر زمـ 

 (.35/009()فم٣ًمىمر2/061ايمرمحـ زمـ زيد زمـ طمْم٣مب )جمٜمقل ضم٣مل()ضم٣مسمؿ فمٌد فمٚمر زمـ 

 (.2/061)ضم٣مسمؿ -اهللفمٌد دم ازمـ  -ايمرمحـ زمـ ؽمٔمد ايمزهري فمٌد فمٚمر زمـ 

 (.2/060ايمرمحـ زمـ فمْمٝم٥م اظمدين )جمٜمقل ضم٣مل( )ضم٣مسمؿفمٌد فمٚمر زمـ 
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 (.35/065رايمرمحـ زمـ حمٚمد ايمْمرؽمقد )جمٜمقل ضم٣مل()فم٣ًمىمفمٌد فمٚمر زمـ  

 (.2/060ايمرمحـ زمـ َمٜمران زمـ دوري٥م )شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم()ضم٣مسمؿ فمٌد فمٚمر زمـ 

 (.2/061ايمرمحـ ضمج٣مزي )ضم٣مسمؿفمٌد فمٚمر زمـ 

 (.5/412ايمرمحـ ؾمٝمخ ظمقؽمك زمـ فمٗم٥ٌم )ذىمره ايمٌخ٣مري دم ايمّمٔمٖم٣مء( )يم٣ًمنفمٌد فمٚمر زمـ 

 (.2/061ايمرمحـ َمقلم ازمـ فمٚمر )ضم٣مسمؿفمٌد فمٚمر زمـ 

 (.00/688أيب زهغم أطمق ص٣مفمٗم٥م )طمطايمرضمٝمؿ زمـ فمٌد فمٚمر زمـ 

 (.00/617ايمٔمزيز ايميير )طمطفمٌد فمٚمر زمـ 

 ايمٔمزيز ايمٛمٝم٣ًمزمقري ٞمٔمامين: اؽمؿ صمده: فمٚمر زمـ ومت٣مدة.فمٌد فمٚمر زمـ 

 (.5/412ايمٔمزيز اهل٣مؾمٚمل ) جمٜمقل يمف أضم٣مدي٧م َمٛم٣مىمغم وم٣ميمف اخلْمٝم٤م()يم٣ًمن فمٌد فمٚمر زمـ 

 (.00/624( )طمط479)جمٜمقل ضم٣مل()تزمـ حمٚمد أزمق ضمٖمص اهلٚمذاين زمـ أمحد ايمٔمزيز فمٌد فمٚمر زمـ 

ايمٔمزيز زمـ فمٚمران زمـ أيقب أزمق ضمٖمص اخلزافمل َمقٓهؿ اظمٌمي )فمٛمف مجع ووشمٗمف ايمٛم٣ًمئل وازمـ يقٞمس وَمًٙمٚم٥م فمٌد فمٚمر زمـ 

 (.01/90( ) إىمامل هتذي٤م ايم٘مامل 706( )إرؾم٣مد/685واحل٣مهمظ( )ت

 (.324ايمٔمزيز زمـ حمٚمد زمـ ضمًـ اظمٛمِمقري )ٞمٝم٣ًمزمقر/فمٌد فمٚمر زمـ 

 (.00/649()طمط430ايمٔمزيز زمـ حمٚمد زمـ ديٛم٣مر ايمٌزار )شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م()تفمٌد فمٚمر زمـ 

ايمٔمزيززمـ فمٚمر زمـ ومت٣مدة ايمٛمٝم٣ًمزمقري أزمق ٞمٌم إٞمِم٣مري ٞمٔمامين ايمٌُمغمي )وم٣مل ايمٌٝمٜمٗمل: صحٝما ايمًامع( ؾمٝمخ فمٌد فمٚمر زمـ 

 (.062يمٙمٌٝمٜمٗمل وأىمثر فمٛمف وروى فمٛمف طمدجي٥م ايمِم٣مزمقٞمٝم٥م وأزمق فمقم ايمزاهد. ) إحت٣مف/

 (.35/673ايم٘مريؿ ايمُم٣مهد ايمٖمزاري )فم٣ًمىمرفمٌد ـ فمٚمر زم

 (.2/009اهلل ايمٔمٌز )ضم٣مسمؿ فمٌد فمٚمر زمـ 

 (.35/007اهلل ايمٙمٝمثل )فم٣ًمىمرفمٌد فمٚمر زمـ 

 (.3/0775اهلل اهلجري )ضم٣ٌمن فمٌد فمٚمر زمـ 

 (.35/88()فم٣ًمىمر3/479اهلل زمـ أيب رزمٝمٔم٥م أزمق طمْم٣مب ايمٗمرر )جمٜمقل ضم٣مل()ؽمغم فمٌد فمٚمر زمـ 

 (.2/009أيب ؿمٙمح٥م )شمٗم٥م وم٣ميمف أزمق زرفم٥م( )ضم٣مسمؿ اهلل زمـ فمٌد فمٚمر زمـ 

 (.2/008()ضم٣مسمؿ7/076()ضم٤م0670اهلل زمـ أشم٨م )وشمٗمف ايمٔمجقم()فم٨مفمٌد فمٚمر زمـ 
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 (.813زمـ حمٚمد ايمتٚمٝمٚمل )ذىمرزمـ أمحد اهلل فمٌد فمٚمر زمـ 

 (.00/670اهلل زمـ سمٖمقيذ أزمق ضمٖمص ايمدٓل )طمطفمٌد فمٚمر زمـ 

 (.2/007اهلل زمـ صمرهد إؽمٙمٚمل ضمج٣مزي )ضم٣مسمؿفمٌد فمٚمر زمـ  

 (.35/87اهلل زمـ صمٔمٖمر أزمق همرج ايمِمقدم ايمرومل )روى فمٛمف مج٣مفم٥م()فمً٘مرفمٌد فمٚمر زمـ 

 (.5/415اهلل زمـ صمٔمٖمر أزمق وم٣مؽمؿ ايمٌٕمقي )يم٣ًمنفمٌد فمٚمر زمـ  

( )فمٛمف مج٣مفم٥م، وأشمٛمك فمٙمٝمف أزمق ٞمٔمٝمؿ وأزمق ايمُمٝمخ( 418اهلل زمـ ضمًـ زمـ ضمٖمص أزمق ضمٖمص اهلٚمداين )تفمٌد فمٚمر زمـ  

 (.353()ؿم٤م793()ذىمر3/096)أصٌٜم٣من 704)إرؾم٣مد/

 (.00/023اهلل زمـ زاذان )طمطفمٌد فمٚمر زمـ 

 (.2/008اهلل زمـ ززمغم )ضم٣مسمؿفمٌد فمٚمر زمـ 

 (.5/051اهلل زمـ ؽمٔمد ايمزهري )ضم٤مفمٌد فمٚمر زمـ 

 .-سمٗمدم دم ازمـ أيب ايمرؿمٝمؾ–فمٚمر زمـ فمٌد اهلل زمـ ؽمٙمٝمامن 

 (.997اهلل زمـ ذضمٌٝمؾ ايمٔمٛمز َمٌمي )يقٞمسفمٌد فمٚمر زمـ 

 (.2/007إؽمد ايمٗمرر )ضم٣مسمؿ فمٌد اهلل زمـ فمٌد فمٚمر زمـ 

 (.00/663()طمط403اهلل زمـ فمٚمرو زمـ فمثامن أزمق وم٣مؽمؿ ايمزي٣مدي )وشمٗمف اخلْمٝم٤م()تفمٌد فمٚمر زمـ  

 (.2/009اهلل يب أيب رزمٝمٔم٥م اظمخرَمل )ضم٣مسمؿ فمٌد فمٚمر زمـ 

 (.2/636اهلل زمـ فم٣ٌمس )ضم٣مسمؿ فمٌد اهلل فمٛمف فمٌد فمٚمر زمـ 

 (.2/066ي )ضم٣مسمؿ ٔمٌد اظمٙمؽ ايمفمٌد فمٚمر زمـ  

 (.2/066اظمٙمؽ ايم٘مٛم٣مين )ضم٣مسمؿفمٌد فمٚمر زمـ 

 (.7/071اظمٙمؽ زمـ َمٕمغمة ايمٗمرر )ضم٤مفمٌد فمٚمر زمـ 

 (.999( )يقٞمس466ايمٔمزيز أزمق ضمٖمص )تفمٌد ايمقاضمد زمـ حمٚمد زمـ فمٌد فمٚمر زمـ 

ووم٣مل ايمٔمٗمٝمقم: دم ضمديثف  وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿفمٚمر زمـ فمٌٝمد أزمق ضمٖمص اخلراز ايم٣ًمزمري )ؤمٝمػ احلدي٧م 

 (.5/412()يم٣ًمن2/064اوْمراب()ضم٣مسمؿ

 (.2/064فمٚمر زمـ فمٌٝمد ايمِمٛمٔم٣مين )ضم٣مسمؿ
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 (.814فمٚمر زمـ فمٌٝمد اهلل زمـ إزمراهٝمؿ أزمق أمحد ايمقراق )ذىمر/

 (.0175فمٚمر زمـ فمٌٝمد اهلل زمـ أيب راهمع )ك 

 (.35/685فمٚمر زمـ فمٌٝمد اهلل زمـ طمراؽم٣من أزمق ضمٖمص )فم٣ًمىمر

اظمٙمؽ زمـ زي٣مدة اهلل وأشمٛمك فمٙمٝمف زمٗمقيمف: ايمُمٝمخ فمٌد ( فمٛمف 331ر إٞمديمز أزمق ضمٖمص )ت زمٔمد زمـ زاه فمٌٝمد اهللفمٚمر زمـ 

 (.857اجلٙمٝمؾ..) صف/

 (.7/022فمٚمر زمـ فمٌٝمد اهلل زمـ فم٣مصؿ زمـ فمٚمر زمـ طمْم٣مب )ضم٤م

 (.0172()ك7/023()ضم٤م2/061اهلل زمـ فمٚمر زمـ طمْم٣مب ايمٔمدوي )جمٜمقل ضم٣مل()ضم٣مسمؿ فمٌد فمٚمر زمـ فمٌٝمد اهلل زمـ  

  .-وؽمٝم٘مرر همٝمٚمـ صمده: يقؽمػ زمـ فمٌد اهلل –د اهلل زمـ يقؽمػ زمـ ضم٣مَمد ايمذهقم أزمق ضمٖمص ايمٗمرؿمٌل ايمزهراوي فمٚمر زمـ فمٌٝم

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: وىم٣من َمٔمتٛمٝم٣مً 353)ت -ايمزهراوي -اهلل ايمذهقم أزمق ضمٖمص ايمٗمرؿمٌلفمٌد زمـ يقؽمػ زمـ  فمٌٝمد اهللفمٚمر زمـ 

( ووم٣مل ايمذهٌل: اإلَم٣مم احل٣مهمظ اظمجقدـ َمٜمدي: ىم٣من شمٗم٥م و٣مزمْم٣ًم..زمٛمٗمؾ احلدي٧م وروايتف وؽمامفمف َم٘مثرًا دم ايمرواي٥م.. ووم٣مل ازم

 (.821)صف/(08/660)ؽمغم 

 (.2/064()ضم٣مسمؿ7/077فمٚمر زمـ فمٌٝمد زمـ ؽمٖمٝم٣من احليَمل )ضم٤م

 (.35/682()فم٣ًمىمر2/061()ضم٣مسمؿ7/077فمٚمر زمـ فمٌٝمد زمـ َمٔمٚمر ايمٗمرر ايمتٝمٚمل )جمٜمقل ضم٣مل( )ضم٤م

 (.7/079ل )ضم٤مايمرمحـ زمـ ؽمٔمٝمد اظمخزوَمفمٌد فمٚمر زمـ فمثامن زمـ  

 (.0177فمٚمر زمـ فمثامن زمـ فمٚمر زمـ ؽمٙمٝمامن ايمٔمدوي ايمٗمرر )ك

 (.7/079فمٚمر زمـ فمثامن زمـ هدير ايمٗمرر)ضم٤م

 (.96فمٚمر زمـ فمراك اظمٗمرئ :هق ازمـ حمٚمد زمـ فمراك )َمٌم 

 (.458فمٚمر زمـ فمرهم٥م ايمٌزار: )فمٙمامء 

 (.00/669()طمط468فمٚمر زمـ فمِم٣مم زمـ صمراح أزمق ضمٖمص احل٣مهمظ )ت

 (.2/068يد )جمٜمقل ضم٣مل()ضم٣مسمؿفمٚمر زمـ فمِم٣مم زمـ ز

فمْم٣مء زمـ أيب ضمج٣مر )ؤمٖمف أزمق ضم٣مسمؿ همٗم٣مل: َمّمْمرب احلدي٧م( ووم٣مل احل٣مهمظ: هق ازمـ أيب اخلقار ٓ ري٤م  زمـ فمٚمر زمـ فمِم٣مم

 (.5/412()يم٣ًمن2/065/أومقل: ومد همرق زمٝمٛمٜمام ازمـ أيب ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.35/692فمٚمر زمـ فمْم٣مء زمـ وه٤م ايمرفمٝمٛمل )فم٣ًمىمر 
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 (.2/065إوزافمل )ضم٣مسمؿ فمٚمر زمـ فمْم٣مء فمٛمف 

 (.7/086()ضم٤م2/067فمٚمر زمـ فمْمٝم٥م فمٛمف ازمـ َمٜمدي وايمثقري )ضم٣مسمؿ

 (.35/697زمـ أيب صمٜمؾ ايمٗمرر )فم٣ًمىمرفمٚمر زمـ فم٘مرَم٥م  

 (.2/065()ضم٣مسمؿ047/7()ضم٤موم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿفمٚمر زمـ فمالء ايمثٗمٖمل َمديٛمل )ؾمٝمخ 

 ( .35/418فمٚمر زمـ فمقم ايمٌٕمدادي )فم٣ًمىمر 

 (فمٛمف اخلقٓينو ،يمٗمل ايمقؾم٣مء ونمغمه وىمت٤م فمٛمٜمؿ وؽمٚمع َمٛمٜمؿ رواي٣مت وهمقائد)فمٚمر زمـ فمقم احلج٣مري أزمق ضمٖمص إٞمديمز 

 (.838)صف/

 (.00/659فمٚمر زمـ فمقم زمـ إزمراهٝمؿ أزمق ضمٖمص ايم٘م٣مسم٤م )طمط 

 (.2/065وأزمق زرفم٥م()ضم٣مسمؿ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿفمٚمر زمـ فمقم زمـ أيب زم٘مر ايم٘مٛمدي إؽمٖمذي ايمرازي )صدوق 

 (.35/698زمـ أزمق ضمٖمص ايمزٞمج٣مين )فم٣ًمىمرزمـ أمحد ـ فمقم فمٚمر زم

()وم٣مل ايمُمج٣مع ايمذهقم: ىم٣من حيٖمظ ويٖمٜمؿ وأشمٛمك فمٙمٝمف 328زمـ يمٝم٧م أزمق َمًٙمؿ ايمٙمٝمثل ايمٌخ٣مري )تزمـ أمحد فمٚمر زمـ فمقم  

 (، ووم٣مل ؾمغمويف: ىم٣من حيٖمظ ويديمس، و وم٣مل احل٣مهمظ: ىم٣من ضم٣مهمٓم٣مً واؽمع ايمرضمٙم٥م ىمثغم ايمتِمٛمٝمػايمدوم٣مق ومخٝمس اخلقزي

 .(890)حتٖم٥م/ (5/419)يم٣ًمن (228أو 822)ت

 (.35/411فمٚمر زمـ فمقم زمـ ضمًـ زمـ حمٚمد إٞمْم٣مىمل )روى فمٛمف مج٣مفم٥م()فم٣ًمىمر

 (.5/417فمٚمر زمـ فمقم زمـ ؽمٔمٝمد )صمّٜمٙمف ازمـ فم٣ًمىمر()يم٣ًمن

 (.35/416فمٚمر زمـ فمقم زمـ ؽمٙمٝمامن ايمدٞمٝمقري )فم٣ًمىمر 

 (.00/696فمٚمر زمـ فمقم زمـ ؾمٔمٝم٤م زمـ فمدي أزمق زم٘مر ايمًٚم٣ًمر)طمط

 (.513ان اجلرصم٣مين)صمر فمٌد  زمـ فمٚمر زمـ فمقم

 (.510فمٚمر زمـ فمقم زمـ فمٚمران اجلرصم٣مين أزمق ضمٖمص )جمٜمقل ضم٣مل( )صمر 

 (.00/690فمٚمر زمـ فمقم زمـ حمٚمد زمـ زمٙم٨م أزمق فمٚمرو ايمػممجل ايمٌٌمي )جمٜمقل ضم٣مل()طمط

 (.00/696فمٚمر زمـ فمقم زمـ حمٚمد زمـ ؾمٔمٝم٤م أزمق فمٚمرو ايمٌٕمدادي )صدوق وم٣ميمف ازمـ أيب ضم٣مسمؿ()طمط 

 (.00/620ـ يقٞمس أزمق ضمٖمص ايمٗمْم٣من )صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م()طمطفمٚمر زمـ فمقم زم

 (.2/067()ضم٣مسمؿوم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿفمٚمر زمـ فمٚمر زمـ ضم٣مؿم٤م ايمٗمرر اجلٚمحل )جمٜمقل 
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 فمٚمر زمـ فمٚمر زمـ هم٣مرس زمـ يمٗمٝمط أزمق حمٚمد )شمٗم٥م( صقازمف فمثامن زمـ فمٚمر / سمٗمدم/.

زمُم٘مقال: ىم٣من رصمالً هم٣مواًل شمٗم٥م همٝمام  ( )وم٣مل ازمـ372فمٚمر زمـ فمٚمر زمـ يقٞمس زمـ ىمري٤م إصٌحل أزمق ضمٖمص ايمنومًْمل )ت

 (.823رواه..( )صف/

 (.5/401فمٚمر زمـ فمٚمران احلٛمٖمل )ؤمٖمف ايمدارومْمٛمل()يم٣ًمن 

 (.2/062فمٚمر زمـ فمٚمران ايميير )ص٣ميما وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم()ضم٣مسمؿ 

 (.792()ومط2/062()ضم٣مسمؿوم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿفمٚمر زمـ فمٚمران زمٌمي أزمق ضمٖمص ايمدود )جمٜمقل  

 (.00/642ياب )طمطزمـ فمٚمران زمـ ضمٌٝمش ايمفمٚمر  

 (5/401()يم٣ًمن، و وم٣مل احل٣مهمظ: َمؼموك)يّمع احلدي٧م وم٣ميمف ازمـ فمدي أزمق ضمٖمص ايمْمح٣من فمٚمر زمـ فمٚمرو ايمٔمًٗمالين

 .(896)حتٖم٥م/

 (.2/067()ضم٣مسمؿوم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿإمحقس أزمق ضمٖمص ايمُم٣مَمل )َمـ شمٗم٣مت احلٚمِمٝمكم فمٌد فمٚمر زمـ فمٚمرو زمـ  

 (.8/333فمٚمر زمـ فمٚمرو زمـ َمٝمٚمقن زمـ َمٜمران )ضم٤م 

 (.2/067()ضم٣مسمؿ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿفمٚمر زمـ فمٚمغم زمـ حمدوج )جمٜمقل  

 (.0111فمٚمر زمـ فمٚمغمة زمـ ٞمٖمٝمع اجلذاَمل )يقٞمس

 (.4/623فمٚمر زمـ فمقف ايمٛمخٔمل )ضم٤م  

 (.0110فمٚمر زمـ فمٝم٣مش اظمرادي )جمٜمقل ضم٣مل( )يقٞمس

 (.0116فمٚمر زمـ فمٝم٣مش زمـ فم٣ٌمس أزمق ضمٖمص ايمٗمت٣ٌمين )يقٞمس

، و وم٣مل وم٣ميمف ايمٌخ٣مري وايمٛم٣ًمئل ووم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن: يروى اظمقوقفم٣مت فمـ اإلشم٣ٌمتفمٚمر زمـ فمٝمًك إؽمٙمٚمل )َمٛم٘مر احلدي٧م  

 .(894)حتٖم٥م/ (5/401)يم٣ًمن (احل٣مهمظ:ومد ؤمٖمقه..، ووم٣مل: َمٛم٘مر احلدي٧م

 (.405)َمٌم  اظمًٔمقديفمٚمر زمـ فمٝمًك ايمٔم٣ًمل 

 (.5/406()يم٣ًمن2/062)ضم٣مسمؿ( وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿازمـ داب)سم٘مٙمؿ همٝمف ايمٛم٣مس همٝمف،  –اهلل ايمٙمٝمثل فمٌد فمٚمر زمـ فمٝمًك زمـ  

 (.5/406()يم٣ًمن35/406فمٚمر زمـ فمٝمًك ؾم٣مَمل فمـ َم٘محقل )فم٣ًمىمر

 (.0173()ك8/333فمٚمر زمـ نمٖم٣مر ايمِم٣منم٣مين )ضم٤م
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()يم٣ًمن 2/068ؤمٝمػ()ضم٣مسمؿ :ومْمٛملوم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ وايمٌخ٣مري ووم٣مل ايمدارفمٚمر زمـ نمٝم٣مث احليَمل )َمٛم٘مر احلدي٧م  

5/406.) 

 (.00/614طفمٚمر زمـ همرج أزمق فمقن اهل٣مؾمٚمل ايمٌٕمدادي )طم

 (.5/404()يم٣ًمن2/069ووم٣مل ايمٌخ٣مري: همٝمف ٞمٓمر( )ضم٣مسمؿ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿفمٚمر زمـ همرومد ايم٣ٌمهقم )َمٛم٘مر احلدي٧م 

 (.00/666اظمٙمؽ اهل٣مؾمٚمل )طمطفمٌد فمٚمر زمـ همّمؾ زمـ 

ًٓ فمٛمد ايمٗمّم٣مة وىم٣مٞم٦م زمف نمٖمٙم٥م وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( )يقٞمسفمٌد فمٚمر زمـ وم٣مؽمؿ أطمق   (.0114ايمرمحـ زمـ وم٣مؽمؿ )ىم٣من َمٗمٌق

 (.٣612مؽمؿ إدَمل )َمٌم فمٚمر زمـ وم

 (.647فمٚمر زمـ وم٣مؽمؿ ايمِمغمدم )َمٌم 

 (.00/629فمٚمر زمـ وم٣مؽمؿ زمـ حمٚمد أزمق ضمًـ اظمٗمري)صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ووشمٗمف اخلالل()طمط

 (.516فمٚمر زمـ وم٣مؽمؿ زمـ حمٚمد زمـ زمٛمدار ايم٣ًٌمك أزمق زرفم٥م اجلرصم٣مين )صمر 

 (.2/041()ضم٣مسمؿ5/037فمٚمر زمـ ومداَمف زمـ َمٓمٔمقن )ضم٤م

 (.5/404ي )ٓيدري َمـ هق وم٣ميمف ايمذهٌل()يم٣ًمن فمٚمر زمـ ومٝمس إٞمِم٣مر

 (.2/041( )ضم٣مسمؿ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿفمٚمر زمـ ىمثغم اظم٘مل )ٓ زمٟمس زمف 

 (.2/041فمٚمر زمـ ىمثغم ايمٝمامَمل )ضم٣مسمؿ 

 (.2/041فمٚمر زمـ ىمثغم فمـ ايمُمٔمٌل )ضم٣مسمؿ

 (.0113فمٚمر زمـ ىمري٤م زمـ صٌا زمـ شمامَم٥م ايمرفمٝمٛمل )يقٞمس

 (.2/041()ضم٣مسمؿ7/084ضم٤مفمٚمر زمـ ىمٔم٤م فمـ أم ؿمٙمح٥م وفمٛمف زم٘مغم إؾم٨م )

 (.2/040فمٚمر زمـ ىمٝم٣ًمن ايمِمٛمٔم٣مين )ضم٣مسمؿ

 (.853سمٗمري٣ًٌم( ىم٣من يٗمرض ايمُمٔمر ويزن زمٚمٔمرهمتف )صف/ 361ايمٌ٘مري إٞمديمز )تزمـ أمحد فمٚمر زمـ يم٤م 

 (.2/040فمٚمر زمـ يمٌٝم٤م ايمِمٛمٔم٣مين)ضم٣مسمؿ

 (.404فمٚمر زمـ َم٣ميمؽ ايمًٗمْمل: هق ازمـ أيقب ازمـ اؽمامفمٝمؾ زمـ َم٣ميمؽ )شمٗم٥م( )سمٗمدم( )ؽمٜمؿ

 (.0115زمـ َم٣ميمؽ ايمممفمٌل اظمٔم٣مهمري اظمٌمي )جمٜمقل ضم٣مل( )يقٞمسفمٚمر 

 (..00/688فمٚمر زمـ َم٣ٌمرك أزمق ؽمٔمٝمد إٞم٣ٌمري )وشمٗم٥م اخلْمٝم٤م( )طمط 
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 (.797فمٚمر زمـ َمتقىمؾ )ومط

 (.5/404فمٚمر زمـ َمثٛمك ايمرومل )يم٣ًمن 

 (.661فمٚمر زمـ َمثٛمك صقازمف حمٚمد زمـ َمثٛمك )ؿمػمي

 (.5/403()يم٣ًمن 00/688 ()طمط س زمف وم٣ميمف ازمـ َمٔمكمٟمفمٚمر زمـ جم٣مؾمع اظمدائٛمل )ٓ زم

 (.2/045()ضم٣مسمؿ5/056فمٚمر زمـ حمرز إؾمجٔمل احلٚميص )ضم٤م 

 (.2/046()ضم٣مسمؿوم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿفمٚمر زمـ حمٚمد إؽمٙمٚمل )جمٜمقل 

 (.5/407( )اهتٚمف ازمـ صمقزي()يم٣ًمن 423فمٚمر زمـ حمٚمد ايمؼمَمذي )ت

 (.5/405فمٚمر زمـ حمٚمد ايمتقم )وو٣مع وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل ()يم٣ًمن

 (.00/636)طمط اؽمؿ صمده ضمٖمِم٥م  ْمٝم٤م أزمق ضمٖمص ايمتٔمٙم٘مػمي )وشمٗمف اخلْمٝم٤م(فمٚمر زمـ حمٚمد اخل

 (.2/046()ضم٣مسمؿوم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿحمٚمد ايمزهري )جمٜمقل  زمـ فمٚمر 

 (.00/628فمٚمر زمـ حمٚمد ايمِمقدم أزمق وم٣مؽمؿ اظمٛم٣مطمقم )طمط 

 (.810فمٚمر زمـ حمٚمد ايمٖمٗمٝمف اخلٝم٣مط )ذىمر 

 (.422فمٚمر زمـ حمٚمد ايمٝمحِمٌل زمـ يتٝمؿ إؾمٛمقي: )فمٙمامء 

 (.835)فمٛمف مج٣مفم٥م ()صف/  -ازمـ رهم٣م -ر زمـ حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ ايمٔم٣مَمري أزمق ضمٖمصفمٚم

 (.00/620فمٚمر زمـ حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد أزمق وم٣مؽمؿ ايمٌجقم )وشمٗمف إزهري()طمط 

 (.00/645فمٚمر زمـ حمٚمد زمـ أيب ؽمٔمٝمد أزمق ضمٖمص اخلٝم٣مط ايمدوري )وشمٗم٥م ازمـ َمنور()طمط

 (.00/654ظم٣ميم٘مل )وشمٗمف اخلْمٝم٤م( )طمطأزمق ضمًكم ايمٗم٣م  ازمـ أمحد فمٚمر زمـ حمٚمد  

 (.0423ايمرمحـ ايمٌحغمي )خم٤م فمٌد زمـ صمٔمٖمر أزمق زمـ أمحد فمٚمر زمـ حمٚمد  

: ؾمٝمخ َمـ ىم٣ٌمر ايمٔمدول وَمـ زمٝم٦م احلدي٧م حل٣مهمظ(.)وم٣مل ا332زمـ صمٔمٖمر ايمٌحؼمي ايمٛمٝم٣ًمزمقري )تزمـ أمحد فمٚمر زمـ حمٚمد 

 (.5/402دم آطمر فمٚمره ()يم٣ًمن ف٣مل أزمق ص٣ميما اظم٠مذن: طمٙمط دم ؽمامفموايمرواي٥م: ووم

 (.0181اهلل اجلٚمحل أزمق ضمٖمص ايمٖمٗمٝمف )كفمٌد زمـ زمـ أمحد فمٚمر زمـ حمٚمد  

 (.5/402()يم٣ًمن00/620زمـ َمٗمٌؾ أزمق وم٣مؽمؿ ازمـ شمالج)َمتٜمؿ زم٣ميم٘مذب وم٣ميمف اإلدريز( )طمطزمـ أمحد فمٚمر زمـ حمٚمد 

 (.00/644 )طمط()وشمٗمف اخلْمٝم٤مه٣مرون أزمق وم٣مؽمؿ ايمٔمْم٣مر ايمٔمً٘مري  زمـزمـ أمحد فمٚمر زمـ حمٚمد 
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 (.855( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من شمٗم٥م دم روايتف( )صف/345زمـ حيٝمك ايمٗمرؿمٌل أزمق ضمٖمص )تزمـ أمحد فمٚمر زمـ حمٚمد 

فمٚمر زمـ حمٚمد زمـ اؽمح٣مق ايمٔمْم٣مر ايمرازي )وم٣مل ايمذهٌل: ىمثغم احلدي٧م ضم٣مهمظ ويم٘مـ سمٕمغم فمٗمٙمف وص٣مر ممروارًا ٓ ئمده أضمد 

 (.5/405ؾمٝمئ٣ًم()يم٣ًمن

يب -ايمزاهد أزمق ضمٖمصفمٚمر زمـ حمٚمد زمـ إؽمامفمٝمؾ   (.833( )صف/479ايمْمٙمٝمْمقم )فمٛمف ايمِم٣مضم٣ٌمن( )ت  -ايمؼمُّ

فمٚمر زمـ حمٚمد زمـ زمجغم ايمًٚمرومٛمدي احل٣مهمظ )روى فمٛمف مجع وأشمٛمق فمٙمٝمف ووم٣مل اإلدريز : ىم٣من هم٣مواًل شمٌت٣مً دم احلدي٧م ...، ووم٣مل 

دم احلدي٧م يرصمع إيمٝمف أهؾ زَم٣مٞمف ....، ووم٣مل ايمذهٌل اخلٙمٝمقم : ضم٣مهمظ ىمٌغم فم٣ممل هبذا ايمُمٟمن ، ووم٣مل ايمٛمًٖمل : ىم٣من شمٗم٥م َمٟمَمقٞم٣ًم شمٌت٣مً 

 (.35/407()فم٣ًمىمر400: اإلَم٣مم احل٣مهمظ ايمث٦ٌم اجلقال ...وهق صدوق()ت

 (.00/666فمٚمر زمـ حمٚمد زمـ زم٘م٣مر أزمق ضمٖمص ايمٗم٣مهمالين )وشمٗمف اخلْمٝم٤م( )طمط 

 (.35/461( )فم٣ًمىمر801فمٚمر زمـ حمٚمد زمـ صمٔمٖمر زمـ ضمٖمص اظمٔمدل )ذىمر / 

 (.703ايم٘ماليب أزمق زم٘مر ايمقاؽمْمل )إرؾم٣مد/فمٚمر زمـ حمٚمد زمـ ضم٣مرث 

 (.0640فمٚمر زمـ حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ ضمًـ احل٣مَمدي )خم٤م 

  -سمٗمدم  -فمٚمر زمـ حمٚمد زمـ ضمًكم ايمًٌْم٣مَمل: هق ازمـ أيب فمٚمر زمـ ضمًكم 

 (.798()روى فمٛمف مجع()ومط620فمٚمر زمـ حمٚمد زمـ ضمًكم زمـ ص٣ميما ازمق ضمٖمص ايمٌخ٣مري )ت

 (.5/407ٔمٖمف اخلْمٝم٤م()يم٣ًمنفمٚمر زمـ حمٚمد زمـ ضمًكم فمـ َمْمرف زمـ ؿمريػ )و

 (.837اهلل اظمرادي اظمٗمرئ أزمق ضمٖمص إٞمديمز )فمٛمف ايمِم٣مضم٣ٌمن( )صف/فمٌد فمٚمر زمـ حمٚمد زمـ ضمٖمص زمـ 

 (.00/666فمٚمر زمـ حمٚمد زمـ ضمٖمص زمـ حمٚمد اظمخرَمل )طمط  

 .(00/636()طمط (5/408اخلْمٝم٤م()يم٣ًمن  وشمٗمففمٚمر زمـ حمٚمد زمـ ضمٖمِم٥م اخلْمٝم٤م )

 (.35/460()فم٣ًمىمر00/604ٛم٣ًمئل)روى فمٛمف مج٣مفم٥م ()طمط فمٚمر زمـ حمٚمد زمـ ضم٘مؿ أزمق ضمٖمص ايم

 (.420إفمعم زمـ فمٝمًك: )فمٙمامء فمٌد فمٚمر زمـ حمٚمد زمـ محدان زمـ 

 (.00/657فمٚمر زمـ حمٚمد زمـ محٝمد زمـ هبت٥م أزمق ضمٖمص اظمٛم٣مذ )وشمٗمف ازمـ أيب ايمٖمقارس()طمط 

 (.00/636فمٚمر زمـ حمٚمد زمـ طمْمٝم٤م )وشمٗمف اخلْمٝم٤م()طمط

 (.00/649ايمٔم٘مػمي)صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م()طمطفمٚمر زمـ حمٚمد زمـ رصم٣مء أزمق ضمٖمص 

 (.00/626()طمط5/403فمٚمر زمـ حمٚمد زمـ هي زمـ أيب ؿم٣مهر ايمقراق أزمق زم٘مر )ىمذزمف احل٣مىمؿ ونمغمه()يم٣ًمن
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 (.5/407)يم٣ًمن -سمٗمدم -وهق ازمـ حمٚمد زمـ هي –فمٚمر زمـ حمٚمد زمـ ؽمٜمؾ ايمقراق 

 (.00/659س()(طمطفمٚمر زمـ حمٚمد زمـ ؽمٝمػ زمـ حمٚمد أزمق وم٣مؽمؿ ايم٘م٣مسم٤م )وشمٗمف ازمـ أيب ايمٖمقار

 (.00/662فمٚمر زمـ حمٚمد زمـ ؾمٌقيف زمـ َمٗمرن أزمق أمحد اظمروزي )طمط 

 (00/604فمٚمر زمـ حمٚمد زمـ ؾمْمقي أزمق ضمٖمص )جمٜمقل ضم٣مل()طمط

 (.00/662فمٚمر زمـ حمٚمد زمـ ؾمٔمٝم٤م أزمق ضمٖمص ايمِم٣مزمقين )وشمٗمف اخلْمٝم٤م()طمط 

 (.0608فمٚمر زمـ حمٚمد زمـ ؾمٛمٌقذ أزمق ؽمٔمد إصٌٜم٣مين )وشمٗمف ايمٖم٣مرد()خم٤م

 (.00/628ـ حمٚمد زمـ صقدم أزمق وم٣مؽمؿ )طمطفمٚمر زم

 (.00/645فمٚمر زمـ حمٚمد زمـ ؿم٣مهر زمـ َمٛمِمقر أزمق ضمٖمص ازمـ أيب طمثٝمٚم٥م )جمٜمقل ضم٣مل()طمط

 (.00/662فمٚمر زمـ حمٚمد زمـ فم٣ٌمد زمـ وم٣مؽمؿ احلٛم٣مط )طمط

 (.514فمٚمر زمـ حمٚمد زمـ فم٣ٌمس ايمٛم٣ًمئل أزمق ضمٖمص )صمر 

 (.00/673اهل٣مؾمٚمل )صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م()طمطفمٚمر زمـ حمٚمد زمـ فم٣ٌمس زمـ فمٝمًك أزمق وم٣مؽمؿ ازمـ زم٘مران 

 (.00/659ايمِمٚمد زمـ يمٝم٧م أزمق حمٚمد اظمٗمرئ )جمٜمقل ضم٣مل()طمطفمٌد فمٚمر زمـ حمٚمد زمـ 

 (.0664اهلل أزمق حمٚمد ايمًٌْم٣مَمل )خم٤م فمٌد فمٚمر زمـ حمٚمد زمـ 

 (.00/656أزمق ضمٖمص ايمٌٛمدار )جمٜمقل ضم٣مل()طمطزمـ أمحد اهلل فمٌد فمٚمر زمـ حمٚمد زمـ 

 (.00/653 زمـ ضم٣مسمؿ أزمق وم٣مؽمؿ ايمٌزاز ازمـ سمرَمذي )جمٜمقل ضم٣مل()طمطاهللفمٌد فمٚمر زمـ حمٚمد زمـ 

 (.00/651اهلل زمـ ضمًكم أزمق وم٣مؽمؿ ايمِمقدم ايمٌٕمدادي )طمط فمٌد فمٚمر زمـ حمٚمد زمـ 

 (.00/670)وشمٗمف ايمٔمتٝمٗمل()طمط قطمٙمػ أزمق وم٣مؽمؿ ايمدوم٣م اهلل زمـفمٌد فمٚمر زمـ حمٚمد زمـ 

 (.00/602زي٣مت()طمطاظمٙمؽ زمـ أزم٣من ايم٘م٣مسم٤م )ازمـ فمٌد فمٚمر زمـ حمٚمد زمـ 

 (.859( )صف/339ايمقه٣مب زمـ ذاين ايمرفمٝمٛمل أزمق ضمٖمص ايمْمٙمٝمْمقم وىم٣من َمٖمتٝم٣ًم )ت فمٌد فمٚمر زمـ حمٚمد زمـ 

 (.00/675فمٚمر زمـ حمٚمد زمـ فمٌٝمد اهلل زمـ حمٚمد أزمق ؿم٣ميم٤م اظم٠مدب ازمـ ديمق )صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م()طمط 

 (.00/666فمٚمر زمـ حمٚمد زمـ فمثامن زمـ َمٔم٣مرك أزمق ضمٖمص )طمط 

 (.00/696زمـ حمٚمد)طمط ٚمد زمـ فمثامن: صقازمف فمثامن زمـ حم فمٚمر 

 (.425)فمٙمامء  (485()ؽمٜمؿ488فمٚمر زمـ حمٚمد زمـ فمراك زمـ حمٚمد أزمق ضمٖمص احليَمل )ت 
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 (.459زمـ ؽمٙمٝمامن فمالن: )فمٙمامء زمـ أمحد فمٚمر زمـ حمٚمد زمـ فمقم 

 (.00/634()طمط456فمٚمر زمـ حمٚمد زمـ فمقم زمـ ص٣ٌمح أزمق زم٘مر اظمٗمرئ )ت

 (.040()ذيؾ351َمٔمدن اظمٔمداين أزمق ؿم٣مهر ايمقراق )تفمٚمر زمـ حمٚمد زمـ فمقم زمـ 

)صدوق َم٘مثر وم٣ميمف ايمدار ومْمٛمل، ووم٣مل ايمػموم٣مين، شمٗم٥م  -ازمـ زي٣مت -فمٚمر زمـ حمٚمد زمـ فمقم زمـ حيٝمك ايمِمغمدم أزمق ضمٖمص ايمٛم٣مومد

ل ازمـ َم٣مىمقٓ: شم٦ٌم ووم٣مل ايمٔمتٝمٗمل: ىم٣من شمٗم٥م أَمٝمٛم٣ًم ص٣مضم٤م ضمدي٧م حيٖمظ ووم٣مل ازمـ أيب ايمٖمقارس: ىم٣من ؾمٝمخ٣ًم شمٗم٥م َمتٗمٛم٣ًم أَمٝمٛم٣ًم، ووم٣م

ىم٣من شمٗم٥م َم٘مثرًا، ووم٣مل ايمًٚمٔم٣مين: ىم٣من ؾمٝمخ٣ًم فم٣مظم٣ًم هم٣مواًل شمٗم٥م َم٘مثرًا َمـ احلدي٧م، ووم٣مل ايمٔمْم٣مر: أضمد ايمثٗم٣مت اظمٟمَمقٞمكم وٞمٌالء 

 (.4/984( )ايمتذىمرة438اظمحدشمكم، ووم٣مل ايمذهٌل: ايمُمٝمخ احل٣مهمظ ايمثٗم٥م..( )ايمديمٝمؾ/

 (.850..( )صف/فم٣مزمداً ٣مل ازمـ زمُم٘مقال: وىم٣من رصماًل ص٣محل٣ًم ( )وم319فمٚمر زمـ حمٚمد زمـ فمٚمر اجلٜمٛمل أزمق ضمٖمص اظم٘مت٤م )ت

فمٛمف أزمق زم٘مر زمـ نمراب ووم٣مل: ىم٣من أدي٣ٌمً ؾم٣مفمرًا  -ازمـ ومقؿم٥ٌم -ايمٔمزيز ايمٗمرؿمٌل أزمق ضمٖمصفمٌد فمٚمر زمـ حمٚمد زمـ فمٚمر زمـ 

 (.856)صف/

 (.811فمٚمر زمـ حمٚمد زمـ فمٚمر زمـ فمقم )ومط

 (.00/652فمٚمر زمـ حمٚمد زمـ فمٚمر زمـ همٝم٣مض أزمق زم٘مر )طمط 

 (.2/046ـ حمٚمد زمـ فمٚمر زمـ َمٔمدان زمٌمي )جمٜمقل ضم٣مل()ضم٣مسمؿ فمٚمر زم

 (.00/670()طمط 304فمٚمر زمـ حمٚمد زمـ فمٚمر زمـ حيٝمك أزمق فمقم ايمٔمٙمقي ايم٘مقدم )ت

 (.00/608فمٚمر زمـ حمٚمد زمـ فمٚمرويف اظمخرَمل ايمٌٕمدادي )طمط

فمٚمر زمـ حمٚمد زمـ فمٝمًك ايمًذايب أزمق ضمٖمص اجلقهري )دم ضمديثف زمٔمض ايمٛم٘مرة وم٣ميمف 

 (.5/405()يم٣ًمن00/465اخلْمٝم٤م()طمط

 (.5/408فمٚمر زمـ حمٚمد زمـ همٙمٝما زمـ ؽمٙمٝمامن فمـ أزمٝمف )َمٛم٘مر احلدي٧م وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل( )يم٣ًمن  

 (.810فمٚمر زمـ حمٚمد زمـ وم٣مؽمؿ ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ومط

 (.0641فمٚمر زمـ حمٚمد زمـ حمٚمد أزمق ضمٖمص ايمْمقد )خم٤م

 (.321)ٞمٝم٣ًمزمقر/( وىم٣من َمـ ايمِم٣محلكم 435فمٚمر زمـ حمٚمد زمـ َمًٔمقد ايمٖمٗمٝمف أزمق ضمٖمص اإلهايٝمٛمل )ت

 (.795فمٚمر زمـ حمٚمد زمـ َمًٙمؿ أزمق زم٘مر )ذىمر 

 (.00/662()طمط460فمٚمر زمـ حمٚمد زمـ َمًٝم٤م زمـ رضيس ايمٛمٝم٣ًمزمقري )شمٗم٥م وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل()ت
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 (.38فمٚمر زمـ حمٚمد زمـ َمٔمٚمر زمـ حيٝمك احلٛمٌقم أزمق ضمٖمص ايمٌٕمدادي فمٛمف أهؾ دٞمٝمن )دٞمٝمن ص

 (.00/658فمٚمر زمـ حمٚمد زمـ َمقؽمك زمـ ؽمقد أزمق ضمٖمص )طمط 

 (.00/661فمٚمر زمـ حمٚمد زمـ ٞمِمغم زمـ ؿمرهم٣من أزمق ضمٖمٝمض احلٙمٌل ايمٗم٣م  )وشمٗمف ايمدار ومْمٛمل( )طمط

واجلاليم٥م..(  أهؾ ايمٖمّمؾ( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: َمـ 372أو371فمٚمر زمـ حمٚمد زمـ واصم٤م ايمٌٙمٛمز أزمق ضمٖمص )ت ٞمحق

 (.825)صف/

 (.2/046()ضم٣مسمؿ7/083فمٚمر زمـ حمٚمد زمـ حيٝمك زمـ ؽمٔمٝمد زمـ فم٣مص ايمٗمرر )ضم٤م

 (.06/70فمٚمر زمـ حمٚمد زمـ حيٝمك زمـ َمٜمران ايمِمقاف أزمق ضمًـ ايميير )شمٗم٥م: وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )طمط

 (.00/630فمٚمر زمـ حمٚمد زمـ يقؽمػ أزمق زم٘مر اخلُم٣مب)طمط 

 (.457فمٚمر زمـ حمٚمد زمـ يقؽمػ زمـ ئمٗمقب ايم٘مٛمدي: )فمٙمامء 

 ( .5/409فمٚمر زمـ خمت٣مر ايمٌٌمي )روى إزم٣مؿمٝمؾ وم٣ميمف ازمـ فمدي()يم٣ًمن 

 (2/045()ضم٣مسمؿ 7/080فمـ رصمؾ )ضم٤م فمٚمر زمـ خمراق 

 (.2/042()ضم٣مسمؿ5/409فمٚمر زمـ َمدرك ايمٗم٣م  ايمٌٙمخل ايمرازي )ىمذزمف ازمـ َمٔمكم()يم٣ًمن

 (.308( )جمٜمقل ضم٣مل( )نمرزم٣مء/005فمٚمر زمـ َمروان زمـ فم٣ٌمس أزمق ضمٖمص إَمقي )ت

 (.2/045فمٚمر زمـ َمزيد ايمًٔمدي )شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم()ضم٣مسمؿ

 (.2/043()ضم٣مسمؿيمف أزمق ضم٣مسمؿوم٣مفمٚمر زمـ َم٣ًمهمر ايمٔمت٘مل )ؤمٝمػ احلدي٧م 

، و وم٣مل احل٣مهمظ: فمـ أيب مجرة )َمٛم٘مر احلدي٧م وم٣ميمف ايمٌخ٣مري، ووم٣مل ازمـ َمٔمكم: يمٝمس ضمدي٧م زمًمء أزمق َمًقر فمٚمر زمـ َم٣ًمور

 .(895)حتٖم٥م/ (5/461)يم٣ًمن (ؤمٝمػ

فمٚمر زمـ َمً٘مكم فمـ ٞم٣مهمع )وم٣مل ازمـ َمٔمكم : يمٝمس زمف زمٟمس ، ووم٣مل ايمٌخ٣مري : ٓيت٣مزمع فمعم 

 (.2/098()سمخ5/461ن()يم٣ًم7/078ضمديثف()ضم٤م

 (.309فمٚمر زمـ َمِمٔم٤م زمـ أيب فمزيز زمـ زرارة ايمٔم٣ٌمدي )ايمٔمٝمدري( )نمرزم٣مء/

 (2/043زمف()ضم٣مسمؿ ٓ يت٣مزمع فمعم ضمديثف وٓ ئمرف إٓ فمٚمر زمـ َمِمٔم٤م زمـ ززمغم )وذىمر يمف ايمٔمٗمٝمقم ضمديث٣ًم: ووم٣مل : 

 (.5/460)يم٣ًمن

 (.35/449فمٚمر زمـ َمي زمـ فمٚمر ايمٔمٌز )روى فمٛمف ىمثغم()فم٣ًمىمر 



1363 
 

 (.5/460()يم٣ًمن2/045()ضم٣مسمؿوم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿَميس زمـ فمثامن اجلٜمٛمل )َم٣م أفمرهمف  فمٚمر زمـ

 (.7/073فمٚمر زمـ َمْمٙم٤م ايمًٜمٚمل )ضم٤م

 (.00/691)طمط -سمٗمدم -زمـ ٞمقح: صقازمف فمثامنٔمٌد فمٚمر زمـ َم 

 (.2/043()ضم٣مسمؿ5/054فمٚمر زمـ َمٔمدان ؽمٚمع أٞم٣ًًم )جمٜمقل ضم٣مل()ضم٤م

 (. 2/042()يم٣ًمن7/082فمٚمر زمـ َمٔمروف ىمقدم )جمٜمقل ضم٣مل()ضم٤م 

 (.2/045()ضم٣مسمؿ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ٣ٌمرك )جمٜمقل اظمفمٚمر زمـ َمٔمـ ؾمٝمخ ٓزمـ 

 (.2/047فمٚمر زمـ َمٕمٝم٧م َمديٛمل )ضم٣مسمؿ 

 (.35/431()فم٣ًمىمر2/042()ضم٣مسمؿ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿفمٚمر زمـ َمٕمغمة ايمٌٌمي )ؾمٝمخ  

 (.892)حتٖم٥م/فمٚمر زمـ َمٕمغمة اظمِمٝميص )ؤمٝمػ وم٣ميمف احل٣مهمظ( 

 (.820فمٚمر زمـ َمٗمٝمقس اظمري أزمق ضمٖمص فمٛمف أزمق إؽمح٣مق ايمٗم٣م  )صف/

زمـ حمٚمد أزمق ضمٖمص ايمٌخ٣مري ايمٌزاز )اإلَم٣مم احل٣مهمظ ايمٔم٣ممل وم٣ميمف ايمذهٌل. ووم٣مل احل٣مهمظ ايمٛمخُمٌل: هق زمـ أمحد فمٚمر زمـ َمٛمِمقر 

 (.08/038( )ؽمغم 321َم٘مثر صحٝما ايمًامع همٝمف هزل( )ت 

 (.00/601ايم٘م٣مسم٤م )طمط فمٚمر زمـ َمٛمِمقر زمـ ٞمٌم أزمق ضمٖمص

 (.5/054( )ضم٤م2/045فمٚمر زمـ َمٜم٣مصمر أزمق ضمٖمص إٞمِم٣مري ايمٌٌمي )جمٜمقل ضم٣مل()ضم٣مسمؿ  

 (.5/463فمٚمر زمـ َمقؽمك إٞمِم٣مري )َمؼموك وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل()يم٣ًمن 

 (.423)فمٙمامء  (00/603أزمق ضمٖمص )طمط  بفمٚمر زمـ َمقؽمك اجلال

نق يٗمْم٥م ونمغمه ووم٣مل ازمـ فمدي :ؤمٝمػ ازمـ ٞمفمٚمر زمـ َمقؽمك ايم٘مديٚمل ايمٌٌمي ايم٣ًمَمل أزمقضمٖمص احل٣مدي )ؤمٖمف 

 (3/0788)ضم٣ٌمن (5/463)يم٣ًمن ؽم٣مٞمٝمد ، وايمّمٔمػ فمعم رواي٣مسمف زمكّم ، ووم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن : رزمام أطمْمٟم(احلدي٧م وخي٣ميمػ دم إ

 (.0/509)دفم٣مء

 (.361( )نمرزم٣مء/653فمٚمر زمـ َمقؽمك ايم٘مٛم٣مين أزمق ضمٖمص )ت

 فمٚمر زمـ َمقؽمك ايمقصمٝمٜمل: اؽمؿ صمد وصمٝمف )َمؼموك(.

 َمقؽمك زمـ ضمٖمص: هق ايمقصمٝمٜمل.فمٚمر زمـ 

 (.00/603()طمط683فمٚمر زمـ َمقؽمك زمـ همغموز أزمق ضمٖمص اظمخرَمل ايمتقزي )جمٜمقل ضم٣مل()ت
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، و وم٣مل احل٣مهمظ: : ووم٣مل ايمٛم٣ًمئل: َمؼموك احلدي٧موم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿفمٚمر زمـ َمقؽمك زمـ وصمٝمف احلٚميص ايمقصمٝمٜمل )يّمع احلدي٧م 

 .(897)حتٖم٥م/ (5/466( )يم٣ًمن ؤمٝمػ صمدًا، ووم٣مل: هق دم فمداد َمـ يّمع احلدي٧م

 (.2/042فمٚمر زمـ َمٝمنة فمـ ؽمٔمد)ضم٣مسمؿ 

 (.2/049()ضم٣مسمؿ5/463فمٚمر زمـ ٞمجٝما فمـ حمٚمد زمـ اؽمح٣مق ونمغمه )ؤمٖمف ايمدارومْمٛمل( )يم٣ًمن

 (.5/465فمٚمر زمـ ٞمًْم٣مط فمـ زم٘مغم زمـ وم٣مؽمؿ )اهتٚمف ايمذهٌل()يم٣ًمن

 (.00/617()طمط2/047فمٚمر زمـ ٞمٌم إٞمِم٣مري ايمٛمٜمرواين أزمق ضمٖمص )صدوق وم٣ميمف ازمـ أيب ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ 

 (.35/450فمٚمر زمـ ٞمٌم ايمُمٝم٣ٌمين )فم٣ًمىمر

 (.2/047()ضم٣مسمؿ7/078فمٚمر زمـ ٞمٌم اظمح٣مريب ىمقدم )ضم٤م

 (.792فمٚمر زمـ ٞمِمغم أزمق زم٘مر إصٌٜم٣مين )ذىمر

 ( وهق ايمذي زمٔمده.3/0794()ضم٣ٌمن5/450فمٚمر زمـ ٞمٔمٝمؿ ايمٔمٛمز )جمٜمقل ضم٣مل()فم٣ًمىمر

 (.2/047فمٚمر زمـ ٞمٔمٝمؿ زمـ َمٝمنة ايمٛمحقي فمـ َم٣ميمؽ )ضم٣مسمؿ

 (هق إول.5/450()فم٣ًمىمر5/465ٞمٔمٝمؿ ؾم٣مَمل فمٛمف، َم٘محقل )ٓ يدري َمـ ذا وم٣ميمف ايمذهٌل()يم٣ًمن فمٚمر زمـ

 (.851ايمػم وازمـ ؽمٚمٝمؼ.. )صف/فمٌد ( فمٛمف ازمـ 311فمٚمر زمـ ٞمامرة زمـ فمٚمر زمـ ضمٌٝم٤م إَمقي أزمق ضمٖمص ايمٗمرؿمٌل )ت ٞمحق

ًا ووم٣مل: ذاك دم ومٝم٣مس ايمِمقاف دم فمٚمر زمـ ٞمقح زمـ طمٙمػ زمـ حمٚمد ايمٌجقم ايمٌٛمدار )وم٣مل ايمػموم٣مين: ص٣مضم٤م ىمت٣مب َمث٦ٌم صمد

 (.00/655همّمؾ وايمثٗم٥م( )طمط

 (.5/465()يم٣ًمن2/031فمٚمر زمـ ه٣مرون إٞمِم٣مري)ٓ ئمرف وم٣ميمف ايمذهٌل()ضم٣مسمؿ

 ( .5/465)يم٣ًمن(فمٚمر زمـ ه٣مٞمئ ايمْم٣مئل )ٓ ئمرف وم٣ميمف ايمذهٌل

 (.3/526()ؽمغم35/474فمٚمر زمـ هٌغمة ايمٖمزاري )فم٣ًمىمر

 (.5/465()يم٣ًمن2/030فمٚمر زمـ هجٛمع )ضم٣مسمؿ 

 (.2/030()ضم٣مسمؿ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿفمٚمر زمـ هرَمز اظمروزي )جمٜمقل 

 (.00/688فمٚمر زمـ هُم٣مم زمـ همّمؾ زمـ دهلؿ صقازمف: فمثامن )طمط

 (.7/085فمٚمر زمـ هالل ايم٣ٌمهقم )ضم٤م

 (.5/462فمٚمر زمـ هقذه فمـ ازمـ صمري٨م)يمٝمٛم٥م ازمـ َمٔمكم( )يم٣ًمن
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 (.2/031()ضم٣مسمؿأزمق ضم٣مسمؿ وم٣ميمففمٚمر زمـ واصؾ أزمق واصؾ اجلٝمالين )ؤمٝمػ احلدي٧م 

 (. 5/462()يم٣ًمن00/660فمٚمر زمـ واصؾ ايمٌٌمي )اهتٚمف اخلْمٝم٤م()طمط

ي ايمٌٌمي )وشمٗمف أمحد وأزمق زرفم٥م وازمـ َمٔمكم ووم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: َم٣م أرى زمحديثف زمٟمؽم٣مً ٔمٌد فمٚمر زمـ ويمٝمد ايمُمٛمل أزمق ؽمٙمٚم٥م ايم

 .(898)حتٖم٥م/ (2/049( )ضم٣مسمؿ5/462)يم٣ًمن ، و وم٣مل احل٣مهمظ: همٝمف َمٗم٣مل(وؤمٖمف ايمٛم٣ًمئل وايمٗمْم٣من

 (.00/602فمٚمر زمـ ويمٝمد زمـ أزم٣من ايم٘مرازمٝمز )جمٜمقل ضم٣مل()طمط

 (.5/462فمٚمر زمـ وه٤م ؾمٝمخ ٕيب فم٣مصؿ ايمٛمٌٝمؾ )جمٜمقل()يم٣ًمن

 (.00/604فمٚمر زمـ ي٣مه زمـ ي٣مس أزمق ضمٖمص ايمٔمْم٣مر )طمط

 (.00/605فمٚمر زمـ ي٣مؽمكم زمـ صمراح زمـ فمٚمر أزمق ضمٖمص)طمط

 (.2/629()ضم٣مسمؿ4/675)وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ:يمف صح٥ٌم( )ضم٤مفمٚمر زمـ يثريب زمـ وٚمري 

 (.35/482فمٚمر زمـ حيٝمك إؽمدي )فم٣ًمىمر 

 (.7/072فمٚمر زمـ حيٝمك زمـ أيب ايمٔمريػ اهلٚمداين )ضم٤م

 (798زمـ فمِم٣مم )ذىمرزمـ أمحد فمٚمر زمـ حيٝمك 

 (.35/485فمٚمر زمـ حيٝمك زمـ ضم٣مرث ايمذَم٣مري )فم٣ًمىمر

 (.8/334فمٚمر زمـ حيٝمك زمـ ضمٖمص زمـ فمٚمر زمـ فم٣ٌمد )ضم٤م

 (.00/649ـ حيٝمك زمـ داود أزمق وم٣مؽمؿ ايمٌزاز ايم٣ًمَمري )ازمـ همح٣مم()وشمٗم٥م اخلْمٝم٤م()طمطفمٚمر زم

 (.2/036فمٚمر زمـ حيٝمك زمـ رزومل إٞمِم٣مري )يمٝمس زمًمء وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم()ضم٣مسمؿ 

 (.5/467ايمرمحـ زمـ فمقدم ايمزهري )يم٣ًمنفمٌد فمٚمر زمـ حيٝمك زمـ فمٚمر زمـ أيب ؽمٙمٚم٥م زمـ 

 (.00/690فمٚمر زمـ حيٝمك زمـ فمٚمرو صقازمف : فمثامن )طمط

 (.35/487فمٚمر زمـ حيٝمك زمـ فمٚمغم إؽمدي ايمٌٌمي )فم٣ًمىمر

 (.812()ومط5/467فمٚمر زمـ حيٝمك زمـ ٞم٣مهمع إيقم )َمتٜمؿ زمنوم٥م احلدي٧م اهتٚمف ازمـ فمدي()يم٣ًمن

 (.5/462زمق ٞمٔمٝمؿ()يم٣ًمنأـ حيٝمك فمـ ؾمٌٔم٥م )َمؼموك وم٣ميمف فمٚمر زم

 .(899)حتٖم٥م/ (5/469()يم٣ًمنؤمٝمػ، و وم٣مل احل٣مهمظ: فمٚمر زمـ يزيد إزدي اظمدائٛمل )َمٛم٘مر احلدي٧م وم٣ميمف ازمـ فمدي

 (.5/441فمٚمر زمـ يزيد إودي )ؤمٖمف إزدي()يم٣ًمن
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 (.5/468()يم٣ًمنوم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿفمٚمر زمـ يزيد ايمرهم٣م أزمق ضمٖمص ايمٌٌمي )ي٘مذب 

 (.788فمٚمر زمـ يزيد ايمزهري )ذىمر

 (.8/333فمٚمر زمـ يزيد ايمًٔمدي )ضم٤م

 (.7/087ي )ضم٤مٔمٌد فمٚمر زمـ يزيد ايم

 (.2/036)ضم٣مسمؿ (35/494)فم٣ًمىمر(فمٚمر زمـ يزيد ايمٛمٌمي )هق ايمذي زمٔمده 

فمٚمر زمـ يزيد ايمٛميي ؾم٣مَمل )وشمٗمف دضمٝمؿ وأزمق زرفم٥م ايمدَمُمٗمل وؤمٖمف ازمـ ضم٣ٌمن وايمٛمٖمٝمقم وم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن: يٗمٙم٤م إؽم٣مٞمٝمد 

 (. 5/469ويرهمع اظمراؽمٝمؾ ووم٣مل ايمٛمٖمٝمقم : خي٣ميمػ دم ضمديثف( )يم٣ًمن

 (.2/036()ضم٣مسمؿ ضم٣مسمؿوم٣ميمف أزمق فمٚمر زمـ ئمٗمقب )جمٜمقل  

 (.00/607فمٚمر زمـ ئمٗمقب زمـ حيٝمك أزمق ضمٖمص ايمرومل )طمط 

 (.00/646فمٚمر زمـ يقؽمػ أزمق ضمٖمص ايم٣ٌمومالين )طمط 

 (.426فمٚمر زمـ يقؽمػ إؾمٌٝمقم: )فمٙمامء 

 (.5/441( )يم٣ًمنوم٣ميمف احل٣مهمظ )جمٜمقل أو ايمًٙمامد فمٚمر زمـ يقؽمػ زمـ ضمًـ ايمًٙمامين 

 (00/608ظمخرَمل )طمطفمٚمر زمـ يقؽمػ زمـ وح٣مك زمـ إزم٣من أزمق ضمٖمص ا

 (.00/653ك أزمق ضمٖمص ايمػموصمردي اهلٚمداين )طمطفمٌد فمٚمر زمـ يقؽمػ زمـ 

 (.00/668فمٚمر زمـ يقؽمػ زمـ فمٚمر زمـ فمٝمًك أزمق ضمٖمص ايمزفمٖمراين )وشمٗمف اخلْمٝم٤م( )طمط 

 (.5/441فمٚمر زمـ يقٞمس )ؤمٝمػ وم٣ميمف ايمذهٌل()يم٣ًمن

 (.2/011()ضم٣مسمؿ 5/681()يم٣ًمنوم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿفمٚمر يب ايب زم٘مر ايمٔمدوي اظمقصقم )َمؼموك احلدي٧م 

 (.5/034()ضم٣مسمؿ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿفمٚمر فمـ رصمؾ )جمٜمقل 

 (.35/387فمٚمر و زمـ ضمٖمص زمـ يزيد ايمثٗمٖمل )جمٜمقل ضم٣مل()فم٣ًمىمر

 (.2/418فمٚمران أزمق ؽمٔمٝمد اهلذرم فمٛمف زممم زمـ َمٖمّمؾ )ضم٣مسمؿ

 (.2/47()ضم٣مسمؿ5/430فمٚمران اخلٝم٣مط فمـ زيد زمـ وه٤م )ٓي٘م٣مد ئمرف وم٣ميمف ايمذهٌل()يم٣ًمن

 (.5/430ل فمـ ضمًـ )يم٣ًمنفمٚمران ايمٔمٚم

 (.2/418( )ضم٣مسمؿوم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ)جمٜمقل  فمٝمٝمٛم٥مفمٚمران ايم٘مقدم فمٛمف ازمـ 
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 (.2/695فمٚمران زمـ أيب ايمٔمجد فمـ ازمـ َمًٔمقد )ضم٣مسمؿ 

 (.2/695()ضم٣مسمؿ 5/444)يم٣ًمن -يٟميت -ايمٔمزيزفمٌد فمٚمران زمـ أيب شم٣مزم٦م َمدين وهق ازمـ  

 (.2/695فمٚمران زمـ أيب مجٝمؾ )ضم٣مسمؿ  

 (.2/411( )ضم٣مسمؿ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿايمٌدوي )جمٜمقل فمٚمران زمـ أيب ؿمٙمح٥م 

 (.586فمٚمران زمـ أيب ـمٌٝم٣من اجلرصم٣مين )صمر 

 (.5/442فمٚمران زمـ أيب فمٚمران ايمِمقدم وهق ايمذي ومٌٙمف )يم٣ًمن

فمٚمران زمـ أيب فمٚمران اظمٗمدد أزمق َمقؽمك ايمرَمقم )اهتٚمف ايمذهٌل ووم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن: خيْمئ وخي٣ميمػ ويمٝمٛم٥م ازمـ زمقٞمس ووم٣مل أزمق 

 (.449و 5/442)يم٣ًمنزرفم٥م: صدوق( 

 (.960فمٚمران زمـ أيب همّمؾ )َمتٖمؼ فمعم ؤمٖمف وم٣ميمف احل٣مهمظ( )حتٖم٥م/

،ووم٣مل ازمـ َمٔمكم ونمغمه : أيمٝمس وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿزمـ أيب همّمؾ فمـ ٞم٣مهمع )َمٛم٘مر احلدي٧م صمدًا ؤمٝمػ احلدي٧م فمٚمران 

 (.5/447()يم٣ًمن2/414زمًمء()ضم٣مسمؿ

 (.5/448فمٚمران زمـ أيب ومداَم٥م ايمٔمٚمل )يٛمٓمر()يم٣ًمن 

 (.5/448 ىمثغم ؽمٚمع ازمـ َمًٝم٤م )ٓ ئمرف وم٣ميمف ايمذهٌل()يم٣ًمنفمٚمران زمـ أيب

 (.5/448فمٚمران زمـ أيب َمدرك فمـ وم٣مؽمؿ زمـ خمٝمٚمرة )ٓ ئمرف وم٣ميمف ايمذهٌل()يم٣ًمن

 (.2/417()ضم٣مسمؿ7/631فمٚمران زمـ أيب حيٝمك ايمتٝمٚمل )جمٜمقل ضم٣مل( )ضم٤م

 (.360إمخٝمٚمل: )فمٙمامء زمـ أمحد فمٚمران 

 (.5/440وم٣ميمف ازمـ ضم٣ٌمن()يم٣ًمن فمٚمران زمـ إؽمح٣مق فمـ ؾمٔم٥ٌم)َمًٗمٝمؿ احلدي٧م 

 (.7/631فمٚمران زمـ أٞمس اظم٘مل )ضم٤م 

 (.2/694فمٚمران زمـ أوس زمـ وٚمجع )ضم٣مسمؿ

 (.5/446فمٚمران زمـ أيقب )يتٜمٚمقٞمف وم٣ميمف ازمـ َم٣مىمقٓ()يم٣ًمن

 (.2/693فمٚمران زمـ زمزيغ فمـ َمقؽمك اجلٜمٛمل )ضم٣مسمؿ 

 (.2/693فمٚمران زمـ زممم احليَمل )ضم٣مسمؿ  

 (.7/649فمٚمران زمـ زممم ايمًٔمدي )ضم٤م 
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 (.2/693()ضم٣مسمؿوم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ احلٙمٌل )ص٣ميما غمفمٚمران زمـ زممم أو زمُم 

 (.2/693فمٚمران زمـ زمُمغم زمـ حمرز )ضم٣مسمؿ 

 (.5/443( )يم٣ًمن 2/695فمٚمران زمـ مت٣مم فمـ أيب مجرة )سم٘مٙمؿ همٝمف أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ

 (.2/695( )ضم٣مسمؿ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿفمٚمران زمـ شم٣مزم٦م أزمق هنٝمؽ )يمٝمس زمٚمُمٜمقر  

 (.2/695فمٚمران زمـ صم٣مرود )ضم٣مسمؿ

 (.2/695فمٚمران زمـ صمٔمد اجلٔمٖمل )ضم٣مسمؿ

 (.5/660فمٚمران زمـ ضمذيٖم٥م )ضم٤م

 (.5/444فمٚمران زمـ ضم٣ًمن فمـ ضمًـ ايمٌٌمي )يم٣ًمن

 (.34/383فمٚمران زمـ ضمًـ اخلتقم )فمٛمف مج٣مفم٥م( )فم٣ًمىمر 

 (.2/692فمٚمران زمـ ضمِمكم أزمق روزم٥مايمٗمُمغم ي )َمُمٜمقر وم٣مل ازمـ َمٔمكم()ضم٣مسمؿ

 (.5/444()يم٣ًمن965()ذىمر٣مهمظاحلفمٚمران زمـ ضمِمكم إصٌٜم٣مين )ٓئمرف وم٣ميمف  

 (.366فمٚمران زمـ ضمِمكم ايمّمٌل سم٣مزمٔمل فمٛمف ؽمٔمد زمـ أوس ايمٔمٌز)نمرزم٣مء/

 (.5/444فمٚمران زمـ ضمٖمص ؾمٝمخ يمٛمٌم زمـ ٞمجٝما )يم٣ًمن

 (.2/692()ضم٣مسمؿ5/444فمٚمران زمـ محري اجلٔمٖمري )ٓ ئمرف وم٣ميمف ايمذهٌل()يم٣ًمن

 سمٗمدم. –هق ازمـ أيب صمٔمد  -فمٚمران زمـ راهمع إؾمجٔمل

 (.5/443زي٣مد ايمٔمًٚمقم )جمٜمقل َمٛم٘مر احلدي٧م وم٣ميمف إزدي()يم٣ًمنزمـ فمٚمران 

 (.5/443فمٚمران زمـ زي٣مد فمـ أيب ومرة )جمٜمقل وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل()يم٣ًمن

 (.5/443فمٚمران زمـ زي٣مد وهق ازمـ ضمقاري )وم٣مل ايمٌخ٣مري: ؽم٘متقا فمٛمف()يم٣ًمن

 (.5/443فمٚمران زمـ زيد )جمٜمقل وم٣ميمف َمًٙمٚم٥م()يم٣ًمن

 (.2/698()ضم٣مسمؿ٣5/443منزيد اظمديٛمل)جمٜمقل()يمًزمـ فمٚمران 

 (.5/445()يم٣ًمن2/699فمٚمران زمـ هيع فمٛمف فمٙمٗمٚم٥م زمـ َمرؾمد )وم٣مل ايمٌخ٣مري: همٝمف ٞمٓمر()ضم٣مسمؿ

 (.2/699ؽمٔمٝمد ؽمٚمع ازمـ فم٣ٌمس ونمغمه )ضم٣مسمؿزمـ فمٚمران 

 (.2/699فمٚمران زمـ ؽمٙمٝمؿ احليَمل زمٌمي )ضم٣مسمؿ
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 (.2/699()ضم٣مسمؿ5/609روى فمٛمف ضمريز ونمغمه( )ضم٤م )فمٚمران زمـ ؽمٙمٝمؿ ايم٘مالفمل 

 (.5/445ئمرف ويٛم٘مر()يم٣ًمن :زمـ ؽمٙمٝمامن ايمٔمتٝمٌل أو ايمٗمٝمز )وم٣مل إزدي فمٚمران

 (.3/0861()ضم٣ٌمن2/699()ضم٣مسمؿ7/630فمٚمران زمـ ؽمٙمٝمامن اظمرادي ىمقدم )شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم()ضم٤م 

 (.2/699فمٚمران زمـ ؽمقادة )ضم٣مسمؿ 

 (.06/628)طمط (577فمٚمران زمـ ؽمقار زمـ ٓضمؼ ايم٣ٌمهقم ايمٌٕمدادي ايمالضمٗمل )جمٜمقل احل٣مل( )صمر 

 (.02/627فمٚمران زمـ ؾم٣مهل )ؽمغم 

 (.0414(، )فم٨م5/607اهلل ايمتٚمٝمٚمل )وشمٗمف ايمٔمجقم()ضم٤مفمٌد فمٚمران زمـ ؿمٙمح٥م زمـ  

 (.2/410ايمرمحـ زمـ ذضمٌٝمؾ زمـ ضمًٛم٥م )ضم٣مسمؿفمٌد فمٚمران زمـ 

 (2/410)ضم٣مسمؿ(ايمرمحـ زمـ َمرشمد أزمق اهلذيؾ )شمٗم٥م وم٣مل ازمـ َمٔمكمفمٌد فمٚمران زمـ 

 (.5/445()يم٣ًمن680ايمقرد )همٝمف ٞمٓمر هق ايمذي ووع ضمدي٧م أيب ضمٛمٝمٖم٥م وم٣مل ايمًٙمٝمامين()تايمرضمٝمؿ زمـ أيب فمٌد فمٚمران زمـ 

 (.967اظمٙمؽ ايم٣ٌمهقم )ذىمر/فمٌد ايمرضمٝمؿ زمـ فمٌد فمٚمران زمـ 

 (، و وم٣مل احل٣مهمظ: همٝمف يمكمر احلدي٧م وم٣ميمف ايمٌخ٣مري وأزمق ضم٣مسمؿايمزهري أزمق شم٣مزم٦م )َمٛم٘م زمـ فمٚمر ايمٔمزيزفمٌد فمٚمران زمـ 

 .(961ٖم٥م/)حت (2/410)ضم٣مسمؿ (5/442)يم٣ًمن

 (.580ايم٘مريؿ فمٛمف ىمٚمٝمؾ زمـ صمٔمٖمر )صمر فمٌد فمٚمران زمـ 

 (007اهلل )كفمٌد فمٚمران زمـ 

 (.962اهلل زمـ ؽمٔمد إؾمٔمري )ذىمرفمٌد فمٚمران زمـ 

 (.2/411اهلل ىمٝم٣ًمن ايمٛمخقم ايم٘مقدم )حمٜمقل ضم٣مل()ضم٣مسمؿفمٌد فمٚمران زمـ 

زمُم٘مقال: ىم٣من ؾمٝمخ٣ًمص٣محل٣ًم شمٗم٥م همٝمام رواه( ( )وم٣مل ازمـ 360رزمف زمـ نمزيمقن اظمٔم٣مهمري أزمق ؽمٔمٝمد ايمٗمرؿمٌل )تفمٌد فمٚمران زمـ 

 (.923)صف/

 (.572فمٚمران زمـ فمٌٝمد ايمّمٌل اجلرصم٣مين أزمق إؽمح٣مق )صمر 

 (.2/410فمٚمران زمـ فمٌٝمد اهلل ايمٌٌمي)ضم٣مسمؿ 

 (.2/416( )ضم٣مسمؿ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿفمٚمران زمـ فمٌٝمد اظم٘مل )ٓ حيت٨م زمف 

 (.2/367( )سمخ2/410 فمٚمران زمـ فمٌٝمد َمقلم فمٌٝمد ايمٖمٝمد )همٝمف ٞمٓمر وم٣ميمف ايمٌخ٣مري( )ضم٣مسمؿ
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 (.2/411()ضم٣مسمؿ 7/649فمٚمران زمـ فمثامن زمـ أرومؿ زمـ أيب إرومؿ )ضم٤م 

 (.364( )نمرزم٣مء/407فمٚمران زمـ فمثامن زمـ يقٞمس أٞمديمز أزمق حمٚمد )ت

 (.2/410)ضم٣مسمؿ (وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿفمٚمران زمـ فم٘مرَم٥م اخلزافمل )جمٜمقل 

 (.5/442فمٚمران زمـ فمالء زمـ زمُمغم ايمٌ٘م٣مئل )ٓ ئمرف وم٣ميمف ايمٔمالئل()يم٣ًمن 

 (.2/416فمٚمران زمـ فمامر ىمقدم )ضم٣مسمؿ

 (.5/447فمٚمران زمـ فمٚمران اجلٔمٖمل )يم٣ًمن 

 (.5/447()يم٣ًمن2/410فمٚمران زمـ فمٚمرو فمـ أزمٝمف )وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: إؽمٛم٣مد َمّمْمرب مل يث٦ٌم()ضم٣مسمؿ

 (.2/410فمٚمران زمـ فمٚمغم فمـ أزمٝمف )ضم٣مسمؿ 

 (.2/401()ضم٣مسمؿ5/661فمٚمران زمـ فمقف ايمٕم٣مهمٗمل)ضم٤م

 (.٣2/416مب )ضم٣مسمؿ فمٚمران زمـ فمقف فمـ ازمـ ؾمٜم

  -يٟميت  -فمٚمران زمـ همّم٣ميم٥م ايمٌٕمدادي: هق ازمـ َمقؽمك زمـ همّم٣ميم٥م 

 (.2/416فمٚمران زمـ همّمؾ زمـ يزيد ايمٔمْم٣مر ايمقاؽمْمل )ضم٣مسمؿ 

 (.2/414()ضم٣مسمؿ5/448()يم٣ًمنوم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿفمٚمران زمـ ومٝمس فمـ ازمـ فمٚمر )جمٜمقل 

 (.5/448فمٚمران زمـ َم٣مفمز زمـ فمالء )جمٜمقل()يم٣ًمن

 (.968 )ذىمرفمٚمران زمـ حمٚمد إصٌٜم٣مين

 (.2/415()ضم٣مسمؿوم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿاهلل زمـ ديٛم٣مر )َمٛم٘مر احلدي٧م فمٌد فمٚمران زمـ َمًٙمؿ فمـ 

 (.34/560فمٚمران زمـ َمٔمروف ايمًدود )فم٣ًمىمر

 (.584فمٚمران زمـ َمقؽمك اجلرصم٣مين أزمق زم٘مر )صمر 

 (.0019فمٚمران زمـ َمقؽمك ايمرَمقم )واه( دم ازمـ أيب فمٚمران )ك

 (.5/431ضم٣مسمؿ فمٚمران زمـ َمقؽمك ايمْم٣مئل )ؤمٖمف أزمق ضم٣مسمؿ()

 (.34/563()فم٣ًمىمر2/412()ضم٣مسمؿوم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿفمٚمران زمـ َمقؽمك ايمْمرؽمقد )صدوق شمٗم٥م 

 (.579فمٚمران زمـ َمقؽمك ايمْمغمي )صمر 

 (.2/412()ضم٣مسمؿوم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿفمٚمران زمـ َمقؽمك ايمٙمٝمثل ايمٗمزاز )صدوق 
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 (.941فمٚمران زمـ َمقؽمك اظمديٛمل )ذىمر 

 (.864فمٚمران زمـ َمقؽمك زمـ أيقب )ومط

 (.567( وىم٣من يُمٌف اظمُم٣ميخ )ٞمٝم٣ًمزمقر/449زمـ ضمِمكم ايمٛمقؾم٣مين أزمق َمقؽمك ) ت زمٔمدفمٚمران زمـ َمقؽمك 

 (.0117( )يقٞمس 695أزمق وم٣مؽمؿ َمٌمي )ت  -ازمـ ؿمٌٝم٤م  -فمٚمران زمـ َمقؽمك زمـ محٝمد اظمٙمٝمجل 

 (.0041/581فمٚمران زمـ َمقؽمك زمـ ؽمٔمد زمـ صمػميؾ إزدي اإلؽمؼمازم٣مذي أزمق فم٣ٌمس )صمر 

 (.7/636ايمٗمرر )ضم٤م فمٌٝمد اهلل٥م زمـ فمٚمران زمـ َمقؽمك زمـ ؿمٙمح 

فمٚمران زمـ َمقؽمك زمـ همّم٣ميم٥م أزمق همتا ايمٌٕمدادي ايمُمٝمٔمري )وشمٗمف اخلٙمٝمقم 

 (.3/0864()ضم٣ٌمن06/628()طمط417واخلْمٝم٤م()ت

فمٚمران زمـ َمقؽمك زمـ جم٣مؾمع أزمق اؽمح٣مق اجلرصم٣مين ايمًختٝم٣مين )وم٣مل اإلؽمامفمٝمقم : صدوق حمدث صمرصم٣من دم أي٣مَمف ، ووم٣مل 

وايمرضمٙم٥م ، ووم٣مل ايمًٚمٔم٣مين : هق حمدث شم٦ٌم شمٗم٥م ...، ووم٣مل ايمذهٌل : اإلَم٣مم اظمحدث احل٣مىمؿ : حمدث َمٗمٌقل ىمثغم ايمتِم٣مٞمٝمػ 

 .(964)حتٖم٥م/ (578)صمر  (3/0865()ضم٣ٌمن0001()ك415)ت ، و وم٣مل احل٣مهمظ: َمـ احلٖم٣مظ ايمثٗم٣مت(احلج٥م احل٣مهمظ ايمثٗم٥م

 (.34/564فمٚمران زمـ َمقؽمك زمـ َمٜمرصم٣من أزمق ضمًـ ايمٛمٝم٣ًمزمقري )روى فمٛمف مج٣مفم٥م()فم٣ًمىمر

 (.5/449()يم٣ًمنفمٛمف مج٣مفم٥م()450َمقؽمك زمـ حيٝمك زمـ صم٣ٌمرة أزمق وم٣مؽمؿ اظمٔمٙمؿ احلٚمراوي )تفمٚمران زمـ 

 (.06/628فمٚمران زمـ َمقؽمك زمـ ئمٗمقب أزمق َمقؽمك ايمٖمرنم٣مين )طمط

 (.5/449فمٚمران زمـ َمٝمثؿ سم٣مزمٔمل )سم٣ميمػ()يم٣ًمن

 (.2/412فمٚمران زمـ ٞمٔمامن )ضم٣مسمؿ

 (.2/412فمٚمران زمـ ٞمٚمران احلٚميص )ضم٣مسمؿ

 هق اظمٗمدد.ايمرَمقم فمٚمران زمـ ه٣مرون أزمق َمقؽمك 

 (.5/449فمٚمران زمـ ه٣مرون ايمٌٌمي )ٓ ئمرف وم٣ميمف ايمذهٌل()يم٣ًمن

وهق ازمـ فمٚمران )زرفم٥م: صدوق (  قزمأل ازمـ ضم٣ٌمن: خيْمئ وخي٣ميمػ ووم٣مل فمٚمران زمـ ه٣مرون اظمٗمدد )يمٝمٛم٥م ازمـ يقٞمس ووم٣م

 .(2/417)ضم٣مسمؿ  (5/449)يم٣ًمن ايمرَمقم اظمتٗمدم(

 (.5/431()يم٣ًمن2/412()ضم٣مسمؿوم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿفمٚمران زمـ وه٤م ايمْم٣مئل زمٌمي )ؤمٝمػ احلدي٧م 

 (.2/417فمٚمران زمـ حيٝمك ايمٕم٣مهمٗمل )ضم٣مسمؿ
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 (.2/417فمٚمران زمـ حيٝمك ؽمٚمع َمقؽمك زمـ أيب فم٣مئُم٥م )ضم٣مسمؿ

 (.2/417فمٚمران زمـ حيٝمك فمـ فمٚمف َمروان )جمٜمقل ضم٣مل()ضم٣مسمؿ

 (.2/417ضم٣مسمؿ وأزمق زرفم٥م ( )ضم٣مسمؿ فمٚمران زمـ يزيد زمـ أيب مجٝمؾ ايمدَمُمٗمل)ىمت٤م فمٛمف أزمق

 (.2/417()ضم٣مسمؿ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿفمٚمران زمـ يزيد فمٛمف شم٣مزم٦م زمـ فمٌٝمد )جمٜمقل 

 (.5/431ايمثٔمٙمٌل )ؤمٝمػ وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم ووم٣مل ايمٔمٗمٝمقم: هيؿ دم احلدي٧م()يم٣ًمن –وومٝمؾ زيد  -فمٚمران زمـ يزيد

 (.5/430فمٚمران ؾمٝمخ ٕيب فمٌٝمدة )يم٣ًمن

 (.2/418زمـ َمٔمكم ( )ضم٣مسمؿفمٚمران ص٣مضم٤م ايم٣ًمزمري )شمٗم٥م وم٣ميمف ا

 (.7/36فمٚمرد فمـ ضمًـ )ضم٣مسمؿ

 (.2/671()ضم٣مسمؿ 32/358()فم٣ًمىمروم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿفمٚمرو ايمٌ٘م٣مرم )يمف صح٥ٌم 

 (.0118فمٚمرو ايمٌ٘م٣مرم فمٛمف ازمـ هٌغمة )يقٞمس 

 (.32/328فمٚمرو ايمناج )جمٜمقل ضم٣مل()فم٣ًمىمر

 (.32/322فمٚمرو ايمْم٣مئل )صح٣ميب( )فم٣ًمىمر

 (.2/671فمٙمٝمف وؽمٙمؿ )ضم٣مسمؿفمٚمرو ايمٔمجالين فمـ ايمٛمٌل صعم اهلل 

 (.2/670فمٚمرو ايمٔمٛمػمي فمـ ازمـ فم٣ٌمس )ضم٣مسمؿ

 (.2/670فمٚمرو ايمٖمٗمٝمٚمل )جمٜمقل ضم٣مل( )ضم٣مسمؿ 

 (.2/670()ضم٣مسمؿ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿفمٚمرو ايمٗمِمغم فمـ إزمراهٝمؿ )جمٜمقل 

 زمـ فمٚمرو زمـ هح.زمـ أمحد فمٚمرو زمـ أيب ايمْم٣مهر زمـ هح: هق فمٚمرو 

 (.2/666()ضم٣مسمؿضم٣مسمؿ وم٣ميمف أزمقزمـ أيب زمزة فمـ ؾمٔم٥ٌم )جمٜمقل  فمٚمرو

 (.5/432فمٚمرو زمـ أيب زم٘مر فمـ حمٚمد زمـ ىمٔم٤م )همٝمف ٞمٓمر وم٣ميمف ايمٔمٗمٝمقم ( )يم٣ًمن

 (.5/438زمق داود ووم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: َم٣م زمحدي٧م زمٟمس()يم٣ًمنأفمٚمرو زمـ أيب صمٛمدب فمـ فمقم )وشمٗمف 

 (.2/669فمٚمرو زمـ أيب ضمٌٝم٤م )ضم٣مسمؿ

 زمـ فمٚمرو.فمٌد ايمرمحـ فمٚمرو زمـ أيب زرفم٥م : هق ازمـ 

 ؿم٣مهر : هق ازمـ زممم ايمٛمٝم٣ًمزمقري.يب أفمٚمرو زمـ  



1373 
 

 (.2/637فمٚمرو زمـ أيب فمٌٝمد َمدين )جمٜمقل ضم٣مل()ضم٣مسمؿ

 (.2/656فمٚمرو زمـ أيب فمٗمرب )جمٜمقل ضم٣مل()ضم٣مسمؿ 

 فمٚمرو زمـ أيب فمٚمرو : هق ازمـ ؾمٚمر )َمؼموك (.

 (.4/671فمٚمرو زمـ أيب فمٚمرو زمـ زهغم أزمق ؾمداد )ضم٤م

 (.2/625فمٚمرو زمـ أيب َمٕمٝم٧م فمـ فمٚمر )ضم٣مسمؿ 

 (.0145ٚم٥م اظمٔم٣مهمري اظمٌمي )جمٜمقل ضم٣مل( )يقٞمس فمٚمرو زمـ أيب ٞمٔمٝم

 (.2/627()ضم٣مسمؿ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿفمٚمرو زمـ أيب ويمٝمد فمـ فمٚمر )جمٜمقل 

 (.2/671()ضم٣مسمؿ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿفمٚمرو زمـ أيب يقؽمػ )جمٜمقل 

 (.664فمٚمرو زمـ ازمٝمذق ؾمٝمخ يمٙمْمػمي )ؿمػمي

 (.06/662أزمق فمثامن ايمٔمثامين )طمطزمـ أمحد فمٚمرو 

 -زم٣ميمّمؿ -احل٣مهمظ: صقازمف: فُمٚمر وئمٌد ايمزمـ أمحد فمٚمرو 

 (.35/316ايمٔمً٘مري )فم٣ًمىمرزمـ أمحد فمٚمرو 

 (.587ايم٘م٣ًمئل أزمق فمٚمغم اجلرصم٣مين )صمر زمـ أمحد فمٚمرو 

 (.35/311زمـ رؾمٝمد اظمذضمجل ايمْمػماين )روى فمٛمف مج٣مفم٥م()فم٣ًمىمرزمـ أمحد فمٚمرو 

 (.363( )نمرزم٣مء/06/664( )طمط671زمـ ؿمُمقيف أزمق فمثامن ايمٌٕمدادي ايمت٣مصمر )تزمـ أمحد فمٚمرو 

 (.707زمـ فمٚمرو ايمٔمٚمل ايمٛمح٣مس ايمٌٌمي )إرؾم٣مد/زمـ أمحد فمٚمرو 

 (.352()ؿم٤م688اهلل اظمٌمي )وشمٗمف ازمـ يقٞمس()تفمٌد زمـ فمٚمرو زمـ هاج أزمق زمـ أمحد فمٚمرو 

 (.0040( )صمر 426زمـ حمٚمد زمـ ضمًـ أزمق أمحد ايمٖمٗمٝمف ايمًقاريب اإلؽمؼمازم٣مذي )ت زمـ أمحد فمٚمرو 

 (.5/430()صحٝما ايمًامع()يم٣ًمن446ايمًقراين إؽمؼم ازم٣مدي)تزمـ حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ أمحد فمٚمرو 

 (.35/310زمـ َمٔم٣مذ ايمٔمٛمز )فم٣ًمىمرزمـ أمحد فمٚمرو 

 (.0182)ك (ؤمٝمػ)( 469فمٚمرو زمـ إدريس أزمق ؿمٝم٤م ايمٔمٛمٝمٖمل)ت

 (، و وم٣مل احل٣مهمظ: ؤمٝمػ صمداً فمٚمرو زمـ أزهر ايمٔمت٘مل )َمؼموك وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم ايمٛم٣ًمئل ووم٣مل أمحد: يّمع احلدي٧م

 .(910)حتٖم٥م/ (2/660)ضم٣مسمؿ (5/430)يم٣ًمن
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 (.2/660فمٚمرو زمـ إؽمح٣مق ايمِمٛمٔم٣مين )ضم٣مسمؿ

ً٘مٛمل ايمٗمرر )وم٣مل احل٣مىمؿ: حمدث فمٌمه و رأي٦م َمٛمف َمروءة ـم٣مهرة ايمأزمق حمٚمد زمـ أمحد فمٚمرو زمـ إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ 

زمٌٙمده( وومٌقًٓ سم٣مَم٣ًم دم ايمٔمٙمؿ وإطمذ فمٛمف. ووصٖمف ايمذهٌل: احل٣مهمظ، ووم٣مل ايمًٚمٔم٣مين: حمدث فمٌمه وؾمٝمخ ايمٔمرب 

 (.06/662()طمط456( )ايمديمٝمؾ/565()ٞمٝم٣ًمزمقر/433)ت

 . )جمٜمقل( فمٚمرو زمـ إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ زمـ فمالء زمـ ززمريؼ احلٚميص

 (.0101فمٚمرو زمـ أؽمٔمد اظمٔم٣مهمري احلٌقم )يقٞمس 

 (.2/660()ضم٣مسمؿ 35/315()فم٣ًمىمروم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿفمٚمرو زمـ أؽمٙمؿ ايمْمرؽمقد ايمٔم٣مزمد )صدوق 

 (.5/434)ٓ ئمرف وم٣ميمف ايمذهٌل( )يم٣ًمن  فمٚمرو زمـ أؽمامء فمـ أيب اظمٙمٝما 

 (.5/434)يم٣ًمن (ايمذهٌل وم٣ميمفزم٣مؿمؾ )زمحدي٧م فمٚمرو زمـ إؽمامفمٝمؾ اهلٚمداين فمـ أيب إؽمح٣مق ايمًٌٝمٔمل 

 (.2/660فمٚمرو زمـ أؽمقد اجلامل )ضم٣مسمؿ 

 (.2/660فمٚمرو زمـ أصٌغ زمٌمي )ضم٣مسمؿ

 (.0100فمٚمرو زمـ إهيـ زمـ فمٚمغم ايمؼممخل )يقٞمس 

 (.06/615)طمطفمٚمرو زمـ أيقب ايمٔم٣مزمد 

 (.2/670فمٚمرو زمـ زمجقم ايمٌخ٣مري )ضم٣مسمؿ 

 .(5/433)يم٣ًمن (06/006فمٚمرو زمـ زمحر زمـ حمٌقب اجل٣مضمظ )سم٣ميمػ()طمط

 (.914فمٚمرو زمـ زمرق )ؤمٝمػ فمٛمدهؿ وم٣ميمف احل٣مهمظ( )حتٖم٥م/

 (.8/386()ضم٤م 667فمٚمرو زمـ زممم احل٣مرشمل أزمق ايمرداد ايمٌٌمي )ت

 (.058ىمؼ)(حيٝمك:فمٚمرو زمـ زممم ايمٛمٝم٣ًمزمقري )صدوق( )همٝمٚمـ صمده

ووم٣مل دضمٝمؿ: شمٗم٥م ووم٣مل ايمٔمٗمٝمقم: َمٛم٘مر احلدي٧م ووم٣مل  وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿفمٚمرو زمـ زممم زمـ هح ايمٔمٛمز )حمٙم٥م ايمِمدق َم٣م زمف زمٟمس 

 (5/435()يم٣ًمن35/333( )فم٣ًمىمر2/666()ضم٣مسمؿ، وأطمْمٟم احل٣مهمظ همٗم٣مل: اسمٖمٗمقا فمعم سمقهٝمٛمفايمذهٌل: صدوق

 .(913)حتٖم٥م/

 (06/665يمُم٣مَم٣مين )صدوق وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل ووشمٗمف اخلْمٝم٤م()طمطفمٚمرو زمـ زممم زمـ حيٝمك ايمٛمٝم٣ًمزمقري أزمق ضمٖمص ا

 (.058)ىمؼ
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 (.5/432فمٚمرو زمـ زمٔمدة ايم٣ٌمرومل )ٓ ئمرف وم٣ميمف ايمذهٌل()يم٣ًمن

 (.0/561فمٚمرو زمـ زم٘مر ايمً٘مً٘مل )دفم٣مء 

 (.2/666زمٙمٌؾ اظمزين ايم٘مقدم )ضم٣مسمؿ زمـ فمٚمرو

 (.2/664فمٚمرو زمـ مت٣مم زمـ زم٘مروس ايم٘مٙمٌل اظمٌمي )ضم٣مسمؿ

 (.5/432ٓ ئمرف وم٣ميمف ايمٔمالئل()يم٣ًمن) –أو فمقيٚمر  –فمٚمرو زمـ متٝمؿ زمـ فمريؿ 

 (.5/432فمٚمرو زمـ متٝمؿ فمـ أزمٝمف )دم ضمديثف ٞمٓمر وم٣ميمف ايمٌخ٣مري()يم٣ًمن 

 (.2/664فمٚمرو زمـ شم٣مزم٦م ايمٔمتقاري ايمٙمٝمثل )ضم٣مسمؿ

 (.4/676فمٚمرو زمـ شمٔمٙم٥ٌم اجلٜمٛمل )ضم٤م

 (.0/560فمٚمرو زمـ شمقر اجلذاَمل )دفم٣مء 

 (.0106( )ىم٣من َمٗمٌقًٓ فمٛمد ايمٗمّم٣مة وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( )يقٞمس 671فمٚمران ايمرو٣مئل )ت فمٚمرو زمـ شمقر زمـ 

 (.764فمٚمرو زمـ شمقر زمـ فمٚمرو اجلذاَمل ايمٗمٝمناين)فمٛمف مج٣مفم٥م( )إرؾم٣مد/

 .(915)حتٖم٥م/ (5/432( )يم٣ًمن ، و وم٣مل احل٣مهمظ: ؤمٝمػفمٚمرو زمـ صمرير أزمق ؽمٔمٝمد ايمٌجقم)ىمذزمف أزمق ضم٣مسمؿ ونمغمه

 (.35/350ىمرفمٚمرو زمـ صمزء اخلقٓين )فم٣ًم

 (.0191فمٚمرو زمـ صمٔمدة زمـ هٌغمة )ك

 (.2/663)ايمٙمجالج( )ضم٣مسمؿ  -فمٚمرو زمـ صمالح ايمً٘مً٘مل

 (.0/656()ؽمغم 4/672فمٚمرو زمـ مجقح آٞمِم٣مري )صح٣ميب َمُمٜمقر( )ضم٤م

 (5/437)يم٣ًمن (، و وم٣مل احل٣مهمظ: َمؼموك ىمذاب)ىمذزمف ازمـ َمٔمكم ونمغمه أزمق اظمٛمذر )أو أزمق فمثامن( فمٚمرو زمـ مجٝمع ايمٌٌمي 

 .(912)حتٖم٥م/ (2/663سمؿ)ضم٣م

 (.2/665فمٚمرو زمـ ضم٣مرث زمـ ذيا )ضم٣مسمؿ 

 (.0103فمٚمرو زمـ ضم٣مرث زمـ صٔم٤م زمـ ومحزم اخلقٓين )يقٞمس 

 (.305زمـ ضم٣مرث زمـ َمً٘مكم: )فمٙمامء زمـ أمحد فمٚمرو زمـ ضم٣مرث زمـ حمٚمد 

 (.2/665اظمٙمؽ )ضم٣مسمؿفمٌد فمٚمرو زمـ ضم٣مرث ىم٣مسم٤م 

 (.35/329()فم٣ًمىمر357فمٚمرو زمـ ضم٣مزم ايمٗمرر )روى فمٛمف مجع ىمثغم ()ؿم٤م 
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 (.0190فمٚمرو زمـ ضمٌٙم٥م ايم٣ٌمهقم )ك

 (.2/667فمٚمرو زمـ ضمٌٝم٤م فمـ فمٌٝمد اهلل زمـ ضمر )ضم٣مسمؿ

 (.613فمٚمرو زمـ ضمديد )َمٌم 

 (.2/668فمٚمرو زمـ ضمر ايم٘مقدم )ضم٣مسمؿ 

 (.2/662فمٚمرو زمـ ضمري٧م فمـ زمرذنم٥م )ضم٣مسمؿ 

 (.5/438ايمرمحـ )جمٜمقل()يم٣ًمنفمٌد فمٚمرو زمـ ضمري٧م فمـ ؿم٣مرق زمـ 

 (.5/438يم٣ًمنفمٚمرو زمـ ضمزازم٥م )

 (.5/438)يم٣ًمن (وهذا إؽمٛم٣مد َمٓمٙمؿ ٓ يٛمٜمض)فمٚمرو زمـ ضمزور فمـ ضمًـ وفمٛمف ؾم٣ٌمك 

 (.2/667)شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم( )ضم٣مسمؿ  زمـ ضم٣ًمن اظمًقم ايمتٚمٝمٚمل ايمػممجل فمٚمرو

 (.2/669فمٚمرو زمـ ضمٖمص احلراين )جمٜمقل ضم٣مل()ضم٣مسمؿ

 (.2/669()ضم٣مسمؿ35/388()فم٣ًمىمروم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿفمٚمرو زمـ ضمٖمص زمـ ؽمٙمٝمٙم٥م ايمدَمُمٗمل أزمق هُم٣مم )صدوق 

 (.0107( )يقٞمس 412فمٚمرو زمـ ضمٖمص زمـ فمٚمر زمـ طمٝم٣مر ايمٙمخٚمل ايمْمح٣موي َمٌمي أزمق َمًٔمقد )ت 

، ووم٣مل احل٣مىمؿ: ىم٣من يديمس فمٚمـ مل يًٚمع َمٛمف، ورَم٣مه ازمـ زمق فمثامن ايمٌٌمي )سمرىمف أزمق ضم٣مسمؿ ونمغمهأفمٚمرو زمـ ضم٘م٣مم إزدي 

 .(917)حتٖم٥م/ (2/667ؿ(.)ضم٣مسم5/438)يم٣ًمن(237( )آصمرياظمديٛمل زم٣ميمتديمٝمس

 (.5/451فمٚمرو زمـ مح٣مس أزمق ويمٝمد )ؤمٖمف ازمـ َمٔمكم وم٣ميمف إزدي()يم٣ًمن

 (.5/451فمٚمرو زمـ مح٣مس أزمق ويمٝمد )ؤمٖمف ازمـ َمٔمكم/ ٞمٗمٙمف إزدي()يم٣ًمن

 (.0108فمٚمرو زمـ محران ايمٌجقم اظمٌمي )يقٞمس 

 (.2/667()ضم٣مسمؿوم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿفمٚمرو زمـ محران ايمٌٌمي )ص٣ميما احلدي٧م 

 (.2/668()ضم٣مسمؿ5/451)ؤمٝمػ وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل( )يم٣ًمن -أو ايمٔمٌز -زة أزمق أؽمٝمد ايمٗمٝمزفمٚمرو زمـ مح

 (.5/451فمٚمرو زمـ محٝمد فمـ يمٝم٧م )ه٣ميمؽ()يم٣ًمن

 (.2/667فمٚمرو زمـ ضمٛمٓمٙم٥م فمـ ضمذيٖم٥م )ضم٣مسمؿ 

 (.2/641فمٚمرو زمـ طم٣ميمد أيب طمزافم٥م )ضم٣مسمؿ

 (.0/566فمٚمرو زمـ طم٣ميمد اظمخزوَمل )دفم٣مء 
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 (.2/641فمٚمرو زمـ طم٣ميمد زمـ فمرهمْم٥م )ضم٣مسمؿ 

 (.800ؽمح٣مق احلٛمٖمل)ومطإفمٚمرو زمـ طمٙمػ زمـ 

 .(918)حتٖم٥م/ (5/450()يم٣ًمن ، ووم٣مل احل٣مهمظ: وو٣معفمٚمرو زمـ طمٙمٝمػ أزمق ص٣ميما )يّمع احلدي٧م وم٣ميمف ازمـ ضم٣ٌمن

فمٚمرو زمـ طمٙمٝمٖم٥م ايمٌ٘مروي فمـ حمٚمد زمـ فمٚمر )وم٣مل ايمذهٌل: رزمام ىم٣من دم روايتف زمٔمض اظمٛم٣مىمغم ذىمره ازمـ ضم٣ٌمن دم 

 (.5/450ايمثٗم٣مت()يم٣ًمن

 (.5/456ٚمرو زمـ طمغم ايمُمٔم٣ٌمين )ٓئمرف وم٣ميمف ايمذهٌل()يم٣ًمنفم

 (.5/456فمٚمرو زمـ داود ؾمٝمخ ئمقم زمـ َمٝمٚمقن )جمٜمقل وم٣ميمف ايمٔمٗمٝمقم()يم٣ًمن 

 (.2/646فمٚمرو زمـ دصم٣مصم٥م فمـ أزمٝمف )ضم٣مسمؿ 

 (.2/646فمٚمرو زمـ ذي َمر اهلٚمداين ىمقدم ؽمٚمع فمٙمٝم٣ًم )ضم٣مسمؿ

 (.0161)يقٞمس فمٚمرو زمـ رزمٝمٔم٥م احليَمل أزمق ايمُمٔمث٣مء َمٌمي )جمٜمقل ضم٣مل( 

 (.0160فمٚمرو زمـ زايمػ زمـ فمقف زمـ مج٣مز ايمِمددم )يقٞمس 

 (.5/456ايمٔمٗمٝمقم: جمٜمقل()يم٣ًمن ووم٣مل ،ـ ززم٣من )ٓ رء وم٣ميمف ايمذهٌلفمٚمرو زم

 (.٣ً32/5مىمرفمفمٚمرو زمـ ززمغم ايمززمغمي ايمٗمرر )

 (.2/644()ضم٣مسمؿ7/661فمٚمرو زمـ ززمغم ايمٌماف )ضم٤م

 (.2/644فمٚمرو زمـ زرارة وفمٛمف أزمق إؽمح٣مق )ضم٣مسمؿ 

 (.2/644رو زمـ زي٣مد ايمٝمحِمٌل َمٌمي )ضم٣مسمؿ فمٚم

، ووم٣مل احل٣مهمظ: وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ)ىمذاب أهم٣مك يّمع احلدي٧م أزمق ضمًـ قزم٣مين ايمثايم٣ٌمهقم  زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ شمقزم٣من فمٚمرو زمـ زي٣مد 

 (.2/644)ضم٣مسمؿ (06/613)طمط (5/456)يم٣ًمن  ينق احلدي٧م(ووم٣مل ازمـ فمدي:  َمؼموك وو٣مع

 (.2/644()ضم٣مسمؿ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿفمٚمرو زمـ زيد زمـ فمقف زمـ َمٌذول )ٓ أفمرهمف 

 (.5/073فمٚمرو زمـ زيٛم٤م )ضم٤م

 (.4/673فمٚمرو زمـ هاوم٥م زمـ َمٔمتٚمر زمـ أٞمس )ضم٤م

 (.5/454فمٚمرو زمـ هي )جمٜمقل()يم٣ًمن

 (.2/642فمٚمرو زمـ ؽمٔمد اجل٣مري )ضم٣مسمؿ
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 (.5/454هق دم ايمتٗمري٤م )يم٣ًمنفمٚمرو زمـ ؽمٔمد اخلقٓين )ضمدث زمٚمقوقفم٣مت وم٣ميمف ايمذهٌل( هق ازمـ ؽمٔمٝمد و

 (.303فمٚمرو زمـ ؽمٔمد زمـ فمٚمر زمـ ؽمقاري أؽمقد: )فمٙمامء 

 (.5/454اهلل زمـ نمزوان )جمٜمقٓن( )يم٣ًمنٔمٌد فمٚمرو زمـ ؽمٔمد ؾمٝمخ يم

 (.32/39فمٚمرو زمـ ؽمٔمٝمد أزمق زم٘مر إوزافمل )جمٜمقل ضم٣مل()فم٣ًمىمر

 (.2/642فمٚمرو زمـ ؽمٔمٝمد أزمق فمثامن ايمٌٌمي )روى فمٛمف أزمق زرفم٥م()ضم٣مسمؿ

 (.5/453)يم٣ًمن (ايمذهٌل وم٣ميمفهمام فمٙمٚم٦م زمف زمٟمؽم٣ًم )ؾم٨م َمقي ؾمٝمخ ٕيب ؽمٔمٝمد إؽمٔمٝمد إفمٚمرو زمـ 

 (.4/034()أصٌٜم٣من912فمٚمرو زمـ ؽمٔمٝمد اجلامل )وشمٗمف أزمق ٞمٔمٝمؿ ونمغمه()ذىمر

 (.2/642فمٚمرو زمـ ؽمٔمٝمد ايمُم٣مَمل )ضم٣مم 

 (.32/09ـ ؽمٔمٝمد زمـ إزمراهٝمؿ اجلٜمٛمل )فم٣ًمىمرزم فمٚمرو

 (.915ري )ذىمرفمٚمرو زمـ ؽمٔمٝمد زمـ ؽمٛم٣من أزمق فمثامن ايمٔمً٘م 

 (.916()ذىمر6/454فمٚمرو زمـ ؽمٔمٝمد زمـ فمقم )جمٜمقل ضم٣مل()أصٌٜم٣من 

 (.663فمٚمرو زمـ ؽمٔمٝمد زمـ ي٣ًمر ايمٗمرر ؾمٝمخ يمٙمْمػمي )ؿمػمي

 (.٤8/381مفمٚمرو زمـ ؽمٖمٝم٣من ايمًدود )ضم

 (.0/564فمٚمرو زمـ ؽمٖمٝم٣من ايمٗمْمٔمل )دفم٣مء 

 (.5/072زمـ رزمٝمٔم٥م ايمثٗمٖمل)ضم٤مفمٌد اهلل فمٚمرو زمـ ؽمٖمٝم٣من زمـ 

 (.2/643ازمـ فم٣ٌمس )ضم٣مسمؿفمٚمرو زمـ ؽمٖمٝم٣من فمـ 

 (.2/647فمٚمرو زمـ ؽمٙمؿ أزمق فمثامن ايمٌٌمي )صدوق وم٣ميمف ازمـ أيب ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ 

 (.919فمٚمرو زمـ ؽمٙمؿ زمـ حمٚمد زمـ ززمغم ايمٌٌمي أزمق فمٚمر )ذىمر/

 (.00/026فمٚمرو زمـ ؽمٙمٚم٥م زمـ طمراب اهلٚمداين )طمط

 (.2/645()ضم٣مسمؿ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿفمٚمرو زمـ ؽمٙمٚم٥م زمـ َمٔم٣موي٥م )يمٝمس زمف زمٟمس 

 (.6/453()أصٌٜم٣من 914ايمٗمرر )جمٜمقل ضم٣مل()ذىمر/ -ؽمٙمٝمامن -أو -ؽمٙمٝمؿفمٚمرو زمـ 

 (.5/453فمٚمرو زمـ ؽمٜمؾ ايمٌٌمي )ؤمٖمف ايمدار ومْمٛمل()يم٣ًمن

 (.913()ذىمر5/458فمٚمرو زمـ ؽمٜمؾ زمـ متٝمؿ زمـ َمٝمٚمقن أزمق فمثامن ايمّمٌل)جمٜمقل ضم٣مل()أصٌٜم٣من
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 (.2/647()ضم٣مسمؿوم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿفمٚمرو زمـ ؽمٜمؾ زمـ سطم٣مب أزمق فمقم ايمرازي )شمٗم٥م صدوق 

 (.32/71ايمٔمزيز إَمقي )فم٣ًمىمرفمٌد فمٚمرو زمـ ؽمٜمٝمؾ زمـ 

 (.2/647ؽمامفمٝمؾ ايمْم٣ًمس )ضم٣مسمؿإفمٚمرو زمـ ؽمٝمػ أزمق 

فمٚمرو زمـ ؾم٣مش أو ؾم٣مس ـ زم٣ميمًكم ـ إؽمٙمٚمل وم٣مل : ؽمٚمٔم٦م رؽمقل اهلل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ )ضم٣مسمؿ 

 (.3/0812()ضم٣ٌمن5/647

 (.2/631()ضم٣مسمؿ 5/072فمٚمرو زمـ ؾمداد ايمٙمٝمثل )ضم٤م 

 (.32/76( )فم٣ًمىمر2/631رو زمـ ذاضمٌٝمؾ أزمق َمٕمغمة فمـ زمالل )جمٜمقل ضم٣مل()ضم٣مسمؿ فمٚم

 (.0164فمٚمرو زمـ ذاضمٌٝمؾ اظمٔم٣مهمري ايمٕمٖم٣مري )جمٜمقل ضم٣مل( )يقٞمس 

 (.0163فمٚمرو زمـ ؾمٔمقاء ايمٝم٣مهمٔمل )صح٣ميب وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( )يقٞمس 

 (.2/631فمٚمرو زمـ ؾمٗمٝمؼ أزمق ضمٌٝم٤م ايمًدود ايمدَمُمٗمل )ضم٣مسمؿ 

 (، ووم٣مل احل٣مهمظ: َمؼموك َمتٜمؿ زم٣ميمقوعايم٘مقدم )ىمذزمف اجلقزصم٣مين، ووم٣مل ازمـ َمٔمكم: يمٝمس زمًمءفمٚمرو زمـ ؾمٚمر اجلٔمٖمل 

 .(901)حتٖم٥م/ (5/435)يم٣ًمن

 (.917فمٚمرو زمـ ؾمٜم٣مب زمـ ؿم٣مرق اظمديٛمل )ذىمر 

 (.0165فمٚمرو زمـ ؾمٜم٣مب زمـ ىمٌغم زمـ فم٣ٌمد اخلقٓين )يقٞمس 

 (.5/455فمٚمرو زمـ ؾمقذب )وم٣مل إزدي: ٓ ي٣ًموي ؾمٝمئ٣ًم()يم٣ًمن 

 (.2/631()ضم٣مسمؿ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿزمـ ص٣ميما أزمق أَمٝم٥م ؽمٚمع اؽمامفمٝمؾ زمـ أَمٝم٥م )جمٜمقل فمٚمرو 

 (.911ـمٛمف ازمـ ص٣ميما زمـ خمت٣مر )ذىمر/أفمٚمرو زمـ ص٣ميما ايمثٗمٗمل: 

 (.3/0819فمٚمرو زمـ ص٣ميما ايمِم٣مئغ أزمق ضمٖمص اظمروزي )جمٜمقل ضم٣مل( )ضم٣ٌمن 

 (.5/455()يم٣ًمن وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿفمٚمرو زمـ ص٣ميما ايمٗمرر فمـ صٜمٝم٤م زمـ َمٜمران )جمٜمقٓن 

 (.2/631فمٚمرو زمـ ص٣ميما زمـ خمت٣مر )شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم()ضم٣مسمؿ 

 (.5/452ووم٣مل ازمـ فمدي: ويمف نمغم هذا مم٣م ٓ يت٣مزمع فمٙمٝمف()يم٣ًمن ، فمٚمرو زمـ ص٣ميما وم٣م  راَمٜمرَمز )سم٘مٙمؿ همٝمف وم٣ميمف ايمذهٌل

 (.06/615فمٚمرو زمـ ص٣ٌمح زمـ صٌٝما أزمق ضمٖمص ايميير اظمٗمرئ )طمط

 (.900احل٣مهمظ( )حتٖم٥م/ فمٚمرو زمـ صٌٝما ايم٘مٛمدي )َمؼموك وم٣ميمف
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 (.2/630( )ضم٣مسمؿ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿفمٚمرو زمـ صدوم٥م إٞمْم٣مىمل )صدوق 

 (.2/631()ضم٣مسمؿ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿاهلل اظمزين )حمٙمف ايمِمدق فمٌد فمٚمرو زمـ صٖمقان زمـ 

 (.5/452فمٚمرو زمـ صٖمقان فمـ فمروة )ٓ ئمرف وم٣ميمف ايمذهٌل()يم٣ًمن

 (.2/630()ضم٣مسمؿ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿفمٚمرو زمـ صٙم٦م ايمرازي )صدوق 

 (.32/015فمٚمرو زمـ ؿمراد إؽمدي )وشمٗمف ايم٘مت٣مين()فم٣ًمىمر 

 (.2/630فمٚمرو زمـ ـمٌٝم٣من فمٛمف أزمق إؾمٜم٤م )ضم٣مسمؿ 

 (.2/630فمٚمرو زمـ ـمٌٝم٣من وفمٛمف ؿم٣مووس )ضم٣مسمؿ 

 (.5/452فمٚمرو زمـ فم٣مسم٘م٥م )َمٛم٘مر احلدي٧م واإلؽمٛم٣مد إيمٝمف َمٓمٙمؿ وم٣ميمف آزدي()يم٣ًمن 

 (.2/651( )ضم٣مسمؿ 7/607فمٚمرو زمـ فم٣مَمر زمـ ززمغم زمـ فمقام )ضم٤م 

 (.2/651فمٚمرو زمـ فم٣مَمر زمـ همرات ايمذهقم ايمٛم٣ًمئل إفمقر )ضم٣مسمؿ 

 (.2/651ايمٔمزيز )ضم٣مسمؿ فمٌد فمٚمرو زمـ فم٣مَمر فمـ فمٚمر زمـ 

 (.2/656فمٚمرو زمـ فم٣ٌمس ايمرازي أزمق فمثامن ايمٌٌمي )ضم٣مسمؿ 

 (.5/452اجل٣ٌمر ايمًٛمج٣مري )وم٣ميمف ازمـ فمدي: روى فمـ فمٚمف َمٛم٣مىمغم وؤمٖمف ايمٔمٗمٝمقم()يم٣ًمنفمٌد فمٚمرو زمـ 

 (.5/457اجل٣ٌمر ايمٝمامَمل )يم٣ًمنفمٌد زمـ  فمٚمرو

 (.665احلٚمٝمد أَمقم ؾمٝمخ يمٙمْمػمي )ؿمػميفمٌد فمٚمرو زمـ 

 (.2/635ايمرمحـ ايمّمٌل )ضم٣مسمؿفمٌد فمٚمرو زمـ 

 (.2/635()ضم٣مسمؿ5/457()يم٣ًمنوم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿايمرمحـ ايمٔمًٗمالين )جمٜمقل فمٌد فمٚمرو زمـ 

 (.39/634مج٣مفم٥م()فم٣ًمىمرايمرمحـ زمـ إزمراهٝمؿ ايمٗمرر )دضمٝمؿ()فمٛمف فمٌد فمٚمرو زمـ 

 (.32/633()فم٣ًمىمر358ايمرمحـ زمـ فمٚمرو ايمدَمُمٗمل ايمٛمٌمي أزمق زرفم٥م )فمٛمف مج٣مفم٥م()ؿم٤م فمٌد فمٚمرو زمـ 

 (.808ايمرمحـ زمـ همالح ايمِمٛمٔم٣مين )ؤمٝمػ()ومطفمٌد فمٚمرو زمـ 

 (.0168( )يقٞمس 091ايمٔمزيز )ت فمٌد ايمٔمزيز زمـ فمٚمرو زمـ يريؿ احلٚمغمي ايمرفمٝمٛمل أزمق فمٌد فمٚمرو زمـ 

 (.5/452اهلل أزمق ه٣مرون ايمٛمٚمري )ؤمٝمػ صمدًا وم٣ميمف إزدي( )يم٣ًمن فمٌد فمٚمرو زمـ 

 (.2/636اهلل إصؿ اهلٚمداين )ضم٣مسمؿفمٌد فمٚمرو زمـ 
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 (.2/633اجل٣ٌمر )ضم٣مسمؿ فمٌد اهلل احليَمل أزمق فمٌد فمٚمرو زمـ 

 (.2/633اهلل زمـ ذؤي٤م اظمٙمٝم٘مل )ضم٣مسمؿ فمٌد فمٚمرو زمـ 

 (.2/635اهلل زمـ ؽم٣مزمط اجلٚمحل )ضم٣مسمؿ فمٌد فمٚمرو زمـ 

( )ىم٣من ص٣محل٣ًم وىم٣من َمقهمٗم٣ًم وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( )يقٞمس 696ايمقه٣مب زمـ ٞمٌم أزمق ضمًـ َمٌمي )ت فمٌد اهلل زمـ فمٌد زمـ  فمٚمرو

0168.) 

 (.582اهلل زمـ فمٚمرو ايمتٚمٝمٚمل أزمق ضمٖمص صمرصم٣مين )صمر فمٌد فمٚمرو زمـ 

 (.2/636اهلل ايمٗم٣مري )ضم٣مسمؿفمٌد اهلل زمـ فمٚمرو زمـ فمٌد فمٚمرو زمـ 

 (.046)جمٜمقل()ذيؾاهلل زمـ همالح ايمِمٛمٔم٣مين فمٌد فمٚمرو زمـ 

 (.2/632اظمٙمؽ زمـ ضمري٧م اظمخزوَمل ايمٗمرر )ضم٣مسمؿفمٌد فمٚمرو زمـ 

 (.8/381()ضم٤م2/63زمق إؽمح٣مق اهلٚمداين اخلٝمقاين وفمٛمف إؾم٨م )ضم٣مسمؿأفمٌد اظمٙمؽ زمـ ؽمٙمع فمٚمرو زمـ 

 (.2/632فمٚمرو زمـ فمٌٝمد إٞمِم٣مري )ضم٣مسمؿ

 (.2/637فمٚمرو زمـ فمٌٝمد ايمٔمٌُمٚمل )ضم٣مسمؿ

 (.2/635()ضم٣مسمؿوم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿفمٚمرو زمـ فمٌٝمد اهلل إٞمِم٣مري اظمديٛمل )حمٙمف ايمِمدق ص٣ميما 

 (.5/457فمٚمرو زمـ فمت٣مب )يمٝمس زمًمء وم٣ميمف ايمذهٌل( وهق فمٚمر زمـ نمٝم٣مث )يم٣ًمن

 (.2/651فمٚمرو زمـ فمت٥ٌم زمـ أيب هل٤م اهل٣مؾمٚمل )ضم٣مسمؿ

 (.32/676فمٚمرو زمـ فمت٥ٌم زمـ صخر إَمقي )فم٣ًمىمر

 .(903)حتٖم٥م/ (32/677)فم٣ًمىمر)جمٜمقل أهم٣مده احل٣مهمظ(  ايمْم٣مئل حيٝمكفمٚمرو زمـ فمت٥ٌم زمـ فمامرة زمـ 

 (.8/378فمٚمرو زمـ فمثامن أزمق فمثامن )ضم٤م

 (.2/638فمٚمرو زمـ فمثامن أزمق فمثامن فمـ فمْم٣مء ازمـ ؽم٣مئ٤م )ضم٣مسمؿ

 .(زمـ ؽمٔمٝمد دم ازمـ فمثامن) فمثامن اجلٔمٖملفمٚمرو زمـ 

 (.900فمٚمرو زمـ فمثامن ايم٘مقدم )ذىمر

 (.4/357فمٚمرو زمـ فمثامن اظم٘مل )أصٌٜم٣من

 (.06/667فمٚمرو زمـ فمثامن زمـ صمٔمٖمر زمـ حمٚمد أزمق حمٚمد ايمٌٕمدادي )طمط
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 (.920فمٚمرو زمـ فمثامن زمـ طمْم٣مر زمـ زمُمغم ايمٗمرؿمٌل أزمق ضمٖمص )جمٜمقل ضم٣مل( )صف/

 (.5/459فمٚمرو زمـ فمثامن زمـ ؽمٔمٝمد ايمثٗمٖمل )يم٣ًمن

 (.2/639()ضم٣مسمؿ5/459فمٚمرو زمـ فمثامن زمـ ؽمٔمٝمد اجلٔمٖمل ) ٓ يت٣مزمع فمعم ضمديثف وم٣ميمف ايمٔمٗمٝمقم()يم٣ًمن

 (.401()ؽمٜمؿ5/459فمٚمرو زمـ فمثامن زمـ ؽمٔمٝمد ايمِمقدم )يمٝمس زمٚمر  وم٣ميمف ضمًـ زمـ فمقم()يم٣ًمن

)أصٌٜم٣من  (906()ذىمر00/662فمٚمرو زمـ فمثامن زمـ ؽمٔمٝمد زمـ َمًٙمٚم٥م أزمق ؽمٙمٚم٥م ايم٘مٛمدي)ىمثغم احلدي٧م وم٣ميمف أزمق ٞمٔمٝمؿ()طمط

3/649). 

 هق ايم٘مٛمدي -سمٗمد –فمٚمرو زمـ فمثامن زمـ ؽمٔمٝمد زمـ َمًٙمٚم٥م ايمػمي ايمٗم٣م  

 (.662ايمرمحـ زمـ حمٚمد زمـ زم٘مر ايمزهري ؾمٝمخ يمٙمْمػمي )ؿمػميفمٌد فمٚمرو زمـ فمثامن زمـ 

 (.904فمٚمرو زمـ فمثامن زمـ فمٚمر أزمق أمحد ايمثٗمٖمل)ذىمر/

 (.06/095فمٚمرو زمـ فمثامن زمـ ومٛمػم أزمق زممم ايمٛمحقي )طمط 

 (.03/75()ؽمغم06/666اهلل اظم٘مل )طمطفمٌد فمٚمرو زمـ فمثامن زمـ ىمرب زمـ فمِمص أزمق 

 (.5/459اهلل زمـ فمري٤م )يم٣ًمنفمٌد ٘مل دم فمٚمرو زمـ فمري٤م اظمٙمٝم

 (.2/651()ضم٣مسمؿ5/028فمٚمرو زمـ فمْمٝم٥م ايمتٝمٚمل )ضم٤م

( ، ووم٣مل احل٣مهمظ: ؤمٝمػفمٚمرو زمـ فمْمٝم٥م ايمٔمقدم )وم٣مل أزمق زرفم٥م : يمٝمس زمٗمقي وؤمٖمف ايمدارومْمٛمل ووم٣مل ايمٔمٗمٝمقم : دم ضمديثف ٞمٓمر

 .(905)حتٖم٥م/ (5/459()يم٣ًمن 2/651)ضم٣مسمؿ 

 .(5/459ايمدارومْمٛمل ووم٣مل ايمٌخ٣مري دم ضمدي٧م ٞمٓمر ( )يم٣ًمنفمٚمرو زمـ فمْمٝم٥م ايمقادفمل )ؤمٝمػ وم٣ميمف 

 (.4/471فمٚمرو زمـ فمٗم٥ٌم زمـ ٞمٝم٣مر إٞمِم٣مري )ضم٤م

 (.3/0801()ضم٣ٌمن2/650فمٚمرو زمـ فمالء أزمق فمالء ايمٝمُم٘مري ايمٌٌمي ايمُمٛمل )فمٛمف مج٣مفم٥م()ضم٣مسمؿ 

 (.06/667فمٚمرو زمـ فمقم أزمق ضمٖمص ايمٌٕمدادي )طمط 

 (.3/0819)جمٜمقل ضم٣مل( )ضم٣ٌمن ايمٔمزيز زمـ زمخؼمي ايمٖمزاري فمٌد فمٚمرو زمـ فمٚمر زمـ 

 (.583فمٚمرو زمـ فمٚمران زمـ َمقؽمك زمـ جم٣مؾمع ايمًختٝم٣مين )صمر 

( واؽمؿ أزمٝمف فمقن زمـ فمٚمرو ي٣ميت )ضم٣مسمؿ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿفمٚمرو زمـ فمٚمرو زمـ فمقن زمـ متٝمٚمل أزمق فمقن إٞمِم٣مري )جمٜمقل 

 (.5/421()يم٣ًمن2/656
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 (.2/651فمٚمرو زمـ فمٚمغم فمـ أيب هريرة )ضم٣مسمؿ 

 (.2/656ين )ضم٣مسمؿفمٚمرو زمـ فمقن ايمِمٛمٔم٣م

 (.2/656()ضم٣مسمؿوم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿفمٚمرو زمـ فمقن زمـ فمٚمرو زمـ متٝمؿ أزمق إٞمِم٣مري )جمٜمقل 

 (.32/414فمٚمرو زمـ فمٝمًك اظمِمٝميص )فم٣ًمىمر

 (.8/386فمٚمرو زمـ فمٝمًك زمـ يقٞمس زمـ أيب إؽمح٣مق ايمًٌٝمٔمل )ضم٤م

 (.2/656فمٚمرو زمـ فمٝمًك فمـ وزمرة ايمًٙمٚمل )ضم٣مسمؿ 

 (.457()يم٣ًمن ن/06/610( )طمط2/432()ضم٣مسمؿوم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿك فمٚمرو زمـ نمٖم٣مر زمـ فمٚمرو ايمٖمٗمٝمٚمل )َمؼمو

 (.5/421فمٚمرو زمـ نمٝم٣مث احليَمل )يم٣ًمن

 .(902)حتٖم٥م/ (5/421فمٚمرو زمـ هم٣مئدة أزمق فمقم إؽمقاري )َمؼموك وم٣ميمف ايمدار ومْمٛمل( )يم٣ًمن

 (.0169فمٚمرو زمـ همرهمر اجلذاَمل )يقٞمس 

 .(5/420زم٣ميمٗمقي() يم٣ًمنفمٚمرو زمـ همروخ ؾمٝمخ يمٝمٔمٗمقب احليَمل )وم٣مل ايمٌٝمٜمٗمل: يمٝمس 

 (.5/420)يم٣ًمن (ايمذهٌل وم٣ميمف أسمك فمـ فم٣مصؿ زمـ فمقم زمخػم َمقوقع يمٔمٙمف آهمتف)فمٚمرو زمـ همغموز 

 (.2/670فمٚمرو زمـ وم٣مري فمـ ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ )ضم٣مسمؿ

 (.5/420فمٚمرو زمـ وم٣مؽمؿ ىمقدم )ؤمٖمف ازمـ فمدي ()يم٣ًمن

 (.32/412فمٚمرو زمـ ومتٝم٥ٌم فمـ ويمٝمد زمـ َمًٙمؿ )فم٣ًمىمر

 (.5/655ٝمس ايمٙمٝمثل )ضم٣مسمؿفمٚمرو زمـ وم

 -واؽمؿ صمده يًغم أو أؽمغم (ووم٣مل ازمـ َمٔمكم يمٝمس زمثٗم٥م ،ونمغمه وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿفمٚمرو زمـ ومٝمس زمـ أَمغم ايم٘مٛمدي ايم٘مقدم )شمٗم٥م 

 (.2/655()ضم٣مسمؿ 5/426( )يم٣ًمن06/024وأَمغم سمِمحٝمػ واهلل أفمٙمؿ )طمط

 (.5/426فمٚمرو زمـ ومٝمس سم٣مزمٔمل )صمّٜمٙمف ازمـ َمديٛمل()يم٣ًمن

 (.2/652ر زمـ ؾمداد )ضم٣مسمؿفمٚمرو زمـ ومٝمٓمل زمـ فم٣مَم

 (.2/652()ضم٣مسمؿ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿفمٚمرو زمـ ىمثغم ايمٗمٝمز )جمٜمقل 

 (.0140فمٚمرو زمـ َم٣مسمع اظمٔم٣مهمري )جمٜمقل ضم٣مل( )يقٞمس 

 (.2/658()ضم٣مسمؿ 4/671فمٚمرو زمـ َم٣ميمؽ ايمرؤاد )ضم٤م 
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 (.5/424فمٚمرو زمـ َم٣ميمؽ ايمقاؽمْمل أزمق فمثامن )ىمذزمف ازمـ ٞمٌم ووم٣مل ازمـ أيب ضم٣مسمؿ: مل ي٘مـ يِمدق()يم٣ًمن

 (.5/426فمٚمرو زمـ َم٣ميمؽ فمـ صم٣مري٥م)ىمذزمف ايمٌخ٣مري()يم٣ًمن

 (.898فمٚمرو زمـ َم٣ٌمرك إصٌٜم٣مين )ذىمر

 (.2/426فمٚمرو زمـ َمثٝمؾ اجلزري )شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم ووم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: حمٙمف ايمِمدق()ضم٣مسمؿ 

وايمدارومْمٛمل ووم٣مل ازمـ فمدي: فم٣مَم٥م َم٣م يرويف ٓ  وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿفمٚمرو زمـ جمٚمع زمـ ؽمٙمٝمامن ايم٘مٛمدي أزمق َمٛمذر ايمً٘مقين )ؤمٝمػ 

 (.06/093()طمط 5/424يت٣مزمع فمٙمٝمف( )يم٣ًمن

 (.5/623()يم٣ًمن 2/625فمٚمرو زمـ حمرم أزمق ومت٣مدة ايمٙمٝمثل زمٌمي )سم٘مٙمؿ همٝمف()ضم٣مسمؿ 

 (.32/441فمٚمرو زمـ حمِمـ زمـ هاوم٥م إزدي )جمٜمقل ضم٣مل()فم٣ًمىمر

 (.5/426()ضم٣مسمؿ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿفمٚمرو زمـ حمٚمد ايمٔمثامين أزمق فمثامن )صدوق 

فمٚمرو زمـ حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ أزمق ضمٖمص ايمرهم٣مفمل يمألصٌٜم٣مين )شمٗم٥م َمٟمَمقن وم٣ميمف أزمق ٞمٔمٝمؿ ووم٣مل أزمق ايمُمٝمخ: شمٗم٥م َمٟمَمقن..( )ذىمر 

 (766( )إرؾم٣مد/359()ؿم٤م 903

 .-يٟميت -اؽمؿ صمده ضمًـ  -أو إفمُمؿ –فمٚمرو زمـ حمٚمد زمـ أفمًؿ 

، ووشمٗمف احل٣مهمظ، وفمٚمرو ايمدار ومْمٛمل ووم٣مل اخلْمٝم٤م: ؤمٝمػفمٚمرو زمـ حمٚمد زمـ ضمًـ ايمزَمـ إفمًؿ)َمٛم٘مر احلدي٧م وم٣ميمف 

 .(907)حتٖم٥م/ (5/423()يم٣ًمن2/424()ضم٣مسمؿ ؤمٝمػ ٓ يًتحؼ ايمتقشمٝمؼ

 (.32/464فمٚمرو زمـ حمٚمد زمـ فم٣ٌمس زمـ َمروان أزمق فم٣ٌمس ايمٖمزاري )جمٜمقل ضم٣مل()فم٣ًمىمر

 (.764اجل٣ٌمر زمـ ؽمٙمٝمؿ ايمززمٝمدي ايمٖمقزي احلٚميص )إرؾم٣مد/فمٌد فمٚمرو زمـ حمٚمد زمـ 

 (.32/463اهلل زمـ ؽمٔمٝمد ايمٗمرر إَمقي )جمٜمقل ضم٣مل()فم٣ًمىمرفمٌد زمـ حمٚمد زمـ فمٚمرو 

 (.32/465()فم٣ًمىمر32فمٚمرو زمـ حمٚمد زمـ فمذرة ايمداراين )ت

 (.044فمٚمرو زمـ حمٚمد زمـ فمرفمرة ايم٣ًمَمل ايمٌٌمي )َم٣مهق زمٚمُمٜمقر وم٣ميمف ايمدارومْمل( )ذيؾ

 (.0084فمٚمرو زمـ حمٚمد زمـ فمٚمر اخلٝم٣مط أزمق حمٚمد )صمر 

 (.585ٚمرو احلٛم٣مؿمل أزمق ضمٖمص اجلرصم٣مين )فمٛمف مج٣مفم٥م وم٣ميمف ايمًٜمٚمل( )صمر فمٚمرو زمـ حمٚمد زمـ فم

 (.32/465فمٚمرو زمـ حمٚمد زمـ فمٚمرو زمـ رزمٝمٔم٥م اجلرر )روى فمٛمف مج٣مفم٥م()فم٣ًمىمر 

 (.06/096فمٚمرو زمـ حمٚمد زمـ فمٚمرو زمـ َمٔم٣مذ أزمق حمٚمد إٞمِم٣مري )
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 (.2/624()ضم٣مسمؿوم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿفمٚمرو زمـ حمٚمد زمـ َمرزوق أزمق فمثامن ايمرومل )ٓ زمٟمس زمف 

( )ىم٣من ىمثغم ايمًامع وروى فمٛمف احلٖم٣مظ: وم٣ميمف احل٣مىمؿ( 434فمٚمرو زمـ حمٚمد زمـ َمٛمِمقر اخلتـ ايمٔمدل أزمق ؽمٔمٝمد ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ت

 (.0011()ك  563)ٞمٝم٣ًمزمقر/

 (.32/467فمٚمرو زمـ حمٚمد زمـ حيٝمك زمـ ؽمٔمٝمد أزمق ؽمٔمد ايمدٞمٝمقري ايمقراق)شمٗم٥م َمٟمَمقن وم٣ميمف ايم٘مت٣مين()فم٣ًمىمر 

 -إن ىم٣من ايمٔمثامين ايمذي ؽمٌؼ خمتٌمًا همٜمق صدوق، و ىمالم َمًٙمٚم٥م َمرصمقح -فمثامن ايمٔمثامين اظم٘ملفمٚمرو زمـ حمٚمد زمـ حيٝمك زمـ 

 (.5/423)ؤمٝمػ وم٣ميمف َمًٙمٚم٥م()يم٣ًمن 

 (.2/626)ضم٣مسمؿ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿفمٚمرو زمـ حمٚمد فمـ ؽمٔمٝمد زمـ صمٌغم 

 (.2/621ايمرمحـ اجلٛمدفمل)ضم٣مسمؿ فمٌد فمٚمرو زمـ َمرادس زمـ 

 (.2/620فمٚمرو زمـ َمرادس ؾم٣مَمل )ضم٣مسمؿ 

 (.0144فمٚمرو زمـ َمرة زمـ فمًٌك زمـ َم٣ميمؽ اجلٜمٛمل )صح٣ميب وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( )يقٞمس 

 (.2/620فمٚمرو زمـ َمروان أزمق ايمٔمٛمٌس ايم٘مقدم )شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم()ضم٣مسمؿ 

 (.2/020()ضم٣مسمؿ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿفمٚمرو زمـ َمروان أزمق أَمٝم٥م )ٓ أفمرهمف 

 (.2/620فمٚمرو زمـ َم٣ًمضمؼ َمديٛمل )ضم٣مسمؿ 

 (.5/625دم فمٚمر زمـ َم٣ًمور )يم٣ًمن  :فمٚمرو زمـ َم٣ًمهمر

 (.2/625()ضم٣مسمؿ 6/425يم٣ًمن ) –سمٗمدم دم فمٚمر  –فمٚمرو زمـ َم٣ًمور فمـ ايمُمٔمٌل )ؤمٝمػ( 

 (.06/614فمٚمرو زمـ َمًٔمدة زمـ ؽمٔمٝمد زمـ صقل أزمق همّمؾ )طمط 

 (.2/659فمٚمرو زمـ َمًٙمؿ اجلٛمدفمل اظمديٛمل )شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم()ضم٣مسمؿ 

 (.2/620 فمٚمرو زمـ َمًٙمؿ اظمديٛمل ص٣مضم٤م اظمٗمِمقرة )ضم٣مسمؿ

 (.06/661فمٚمرو زمـ َمًٙمؿ ايمٛمٝم٣ًمزمقري أزمق ضمٖمص ايمِمقدم )طمط 

 (.06/615زمـ ص٣ٌمح )طمطا :فمٚمرو زمـ َمِم٣ٌمح زمـ صٌٝما صقازمف

 (.2/625فمٚمرو زمـ َمِمٔم٤م زمـ ززمغم )ضم٣مسمؿ 

 (.5/425يم٣ًمن) –فمٚمرو زمـ َميس : سمٗمدم دم فمٚمر 

 (.32/420فمٚمرو زمـ َمٔم٣مذ ايمٔمٛمز ايمداراين)فم٣ًمىمر
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 (.2/621ٜمٙمٌل )ضم٣مسمؿ فمٚمرو زمـ َمٔم٣موي٥م اجلرَمل اظم

 (.06/661ايمٔمٚمرىمل )طمط  (ازمـ َمٔمٚمر :)صقازمفٔمٌد فمٚمرو زمـ َم

 (.0143اهلل زمـ فمٚمرو إصٖمر أزمق شمقر َمٌمي )يقٞمس فمٌد فمٚمرو زمـ َمٔمد ي٘مرب زمـ 

 (.32/424()فم٣ًمىمر2/621()ضم٣مسمؿ 687َمُمٜمقر()فم٨م فمٚمرو زمـ َمٔمدي ىمرب ايمززمٝمدي)صح٣ميب

 (.2/624ضم٣مسمؿ: ص٣ميما احلدي٧م()ضم٣مسمؿ فمٚمرو زمـ َمٔمٚمر ايمٌْمكم )شمٗم٥م وم٣ميمف أمحد ووم٣مل أزمق 

 (.06/661فمٚمرو زمـ َمٔمٚمر ايمٔمٚمرىمل )وشمٗمف اخلْمٝم٤م()طمط 

 (.2/620فمٚمرو زمـ َمٗمًؿ فمـ فمٚمرو زمـ ؾمٔمٝم٤م )ضم٣مسمؿ

 (. 0010()ك434فمٚمرو زمـ َمٛمِمقر ايمٔمدل )ت

 (.5/425فمٚمرو زمـ َمٜمران اخلِم٣مف )ؤمٖمف إزدي()يم٣ًمن 

 (.5/425فمٚمرو زمـ َمٝمنة :وهق ازمـ أيب فمٚمرو )يم٣ًمن 

 (.2/658()ضم٣مسمؿ 5/425()يم٣ًمن وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿزمـ َمٝمٚمقن ايمٗمٛم٣مد )ٓ أفمرهمف وضمديثف َمٛم٘مر فمٚمرو 

 (.2/622فمٚمرو زمـ ٞم٣مهمع ايمثٗمٖمل ايمْم٣مئٖمل )جمٜمقل ضم٣مل()ضم٣مسمؿ 

 (.5/422 فمـ ومت٣مدة زمٕمرائ٤م ()يم٣ًمن يتفمٚمرو زمـ ٞمٌٜم٣من زمٌمي )وم٣مل ايمدار ومْمٛمل : يٟم

 (.32/342فم٣ًمىمر ) –ازمـ فمٚمروث  –فمٚمرو زمـ ٞمٌم زمـ ضمج٣مج 

 (.2/622()ضم٣مسمؿ  وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿرو زمـ ٞمٌم فمـ ضم٘مؿ زمـ َمًٙمٚم٥م )جمٜمقٓن فمٚم

 (.918فمٚمرو زمـ ٞمِمغم زمـ شم٣مزم٦م ايمٗمرر )ذىمر /

 (.5/422فمٚمرو زمـ ٞمّمغم فمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ أيب طم٣ميمد )جمٜمقل ووم٣مل ايمٔمٗمٝمقم :ٓ يت٣مزمع فمعم ضمديثف()يم٣ًمن 

 (.2/625()ضم٣مسمؿ 5/071فمٚمرو زمـ ٞمٔمامن زمـ َمٗمرن فمـ ايمٛمٌل صعم اهلل فمٝمف وؽمٙمؿ َمرؽمؾ )ضم٤م 

 (.2/627فمٚمرو زمـ ه٣مٞمئ )ضم٣مسمؿ 

 (.2/628فمٚمرو زمـ هُم٣مم أزمق ضمٖمص ايمرازي اظمٗمري )صدوق شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ أيب ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ 

 (.5/422فمٚمرو زمـ واومد زمٌمي )ٓ ئمرف وم٣ميمف ايمذهٌل()يم٣ًمن 

 (.32/355فمٚمرو زمـ وو٣مح )فم٣ًمىمر 
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ووشمٗمف أزمق داوود ووم٣مل ازمـ فمدي: أرصمق أٞمف ٓ زمٟمس  فمٚمرو زمـ ويمٝمد إنمِمػ )َم٣م أرى زمف زمٟمؽم٣مً وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم

 (0085()أصمري 2/622()ضم٣مسمؿ 5/422زمف()يم٣ًمن

 (.2/622()ضم٣مسمؿ32/338فمٚمرو زمـ ويمٝمد ايمدَمُمٗمل )فم٣ًمىمر

 (.0147( )يقٞمس 099فمٚمرو زمـ وه٤م زمـ َمًٙمؿ اظمٌمي )ت 

 (.5/427فمٚمرو زمـ وه٤م ؾمٝمخ يمٝمحٝمك زمـ ضم٣ًمن )وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: َمّمْمرب احلدي٧م()يم٣ًمن

 (.5/427)يم٣ًمن -يٛمٓمر –زمـ وه٤م فمـ زيد زمـ شم٣مزم٦م فمٚمرو 

 (.32/352فمٚمرو زمـ حيٚمد وايمد إوزافمل )فم٣ًمىمر

 (.641فمٚمرو زمـ حيٝمك زمـ فمٖمرة ايمٌجقم ؾمٝمخ يمٙمٌزار )ؿمػمي

 (.5/427فمٚمرو زمـ حيٝمك زمـ فمٚمرو زمـ ؽمٙمٚم٥م )وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم: يمٝمس ضمديثف رء/ ووه٣مه ازمـ طمراش()يم٣ًمن

 (.6/29ووم٣مل: ىم٣من َمـ طمٝم٣مر ايمٛم٣مس()ضم٣مسمؿ فمٝمٝمٛم٥مـ فمٚمرو زمـ حيٝمك زمـ ومحْم٥ٌم )روى فمٛمف ازم

 (.2/671فمٚمرو زمـ يزيد زمـ ه٣مرون إَمقي )ضم٣مسمؿ

( )ىم٣من هم٣موالً وَمٗمٌقًٓ فمٛمد ايمٗمّم٣مة وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( 090فمٚمرو زمـ يزيد زمـ يقؽمػ زمـ طمرطمًـ ايمٖم٣مرد اظمٌمي )ت 

 (.0148وروى فمٛمف اشمٛم٣من )يقٞمس 

 (.5/427( )يم٣ًمن901زمٚمٛم٣مىمغم وم٣ميمف أزمق ٞمٔمٝمؿ()ذىمر فمٚمرو زمـ ئمٗمقب زمـ ززمغم فمـ أزمٝمف )ضمدث فمـ أزمٝمف

 (.0149( )يقٞمس 621فمٚمرو زمـ يقؽمػ زمـ فمٚمرو زمـ يزيد ايمٖم٣مرد أزمق حمٚمقد )ت 

 (.2/629()ضم٣مسمؿ  وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿفمٚمرو زمـ يقؽمػ َمقلم فمثامن )جمٜمقل 

 (.5/427( )يم٣ًمن2/670()ضم٣مسمؿوم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿفمٚمرو فمـ فمقم )جمٜمقل 

 (.2/670فمٚمرو فمٛمف ؽمٜمٝمؾ)ضم٣مسمؿ

 (.2/481فمٚمغم أزمق ص٣ميما فمـ ايب هريرة وفمٛمف زم٘مغم إؾمٝما )ضم٣مسمؿ

 (.2/481فمٚمغم إٞمِم٣مري فمـ ضمًـ زمـ فمقم )ضم٣مسمؿ 

 (.2/480فمٚمغم ايمّمٌل فمـ يمٝم٧م )ضم٣مسمؿ  

 (.963فمٚمغم اظمدين أزمق ايمقيمٝمد )شمٗم٥م وم٣ميمف احل٣مهمظ( )حتٖم٥م/

 (.2/481فمٚمغم اظمٜمري ؽمٚمع فمثامن)ضم٣مسمؿ 
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 (.2/677أفمرهمف وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم()ضم٣مسمؿ فمٚمغم زمـ أيب فمٚمغم فمـ ازمـ فمٚمر )ٓ 

 (.2/478فمٚمغم زمـ أيب َمدرك اخلقٓين )ضم٣مسمؿ

 (.2/479فمٚمغم زمـ أيب يزيد اهلجري )ضم٣مسمؿ 

 (.2/475فمٚمغم زمـ أؽمقد ايمٔمٛمز أـمٛمف فمٚمرو: وهق دم ايمتٗمري٤م )ضم٣مسمؿ 

 (.4/699فمٚمغم زمـ صم٣مزمر زمـ أذس ايم٘مٛمدي )ضم٤م

 (.2/475ي )ضم٣مسمؿ ٔمٌد فمٚمغم زمـ صمقدان ايم

 (.32/376ضم٣مرث ايمدَمُمٗمل )فم٣ًمىمرفمٚمغم زمـ 

 (.2/472()ضم٣مسمؿ 32/372فمٚمغم زمـ رزمٝمٔم٥م فمـ ازمـ َمًٔمقد َمرؽماًل )جمٜمقل ضم٣مل()فم٣ًمىمر 

 (.7/673فمٚمغم زمـ ري٣من )ضم٤م

 (.2/472فمٚمغم زمـ زوذي أزمق ىمثغمة )ضم٣مسمؿ 

 (.5/428فمٚمغم زمـ ؽمٔمٝمد )وم٣مل ايمٗمْم٣من: مل ي٘مـ ممـ ئمٗمد فمٙمٝمف( )يم٣ًمن

 (.٣2/472مسمؿ ( )ضم5/654فمٚمغم زمـ ؽمٙمٚم٥م ايمٌ٘مري )ضم٤م 

 (.2/472فمٚمغم زمـ ؽمٙمٚم٥م ايمٌٜمزي )ضم٣مسمؿ 

 (.5/428فمٚمغم زمـ ؽمقيد ايمٔمجقم ايم٘مقدم فمـ أٞمس )شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم وؤمٖمف ازمـ ضم٣ٌمن همٗم٣مل: ٓ جيقز أن حيت٨م زمف()يم٣ًمن 

 (.4/499فمٚمغم زمـ فم٣مَمر زمـ َم٣ميمؽ اظم٣مزين )ضم٤م 

 (.2/677ايمرمحـ فمٛمف وٚمرة )ضم٣مسمؿ فمٌد فمٚمغم زمـ 

 (.5/477()يم٣ًمن 2/677: ووم٣مل ازمـ َمٔمكم : ص٣ميما( )ضم٣مسمؿ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿزمق َمٕمغمة )يمٝمس زمف زمٟمس اظمجٝمد أفمٌد فمٚمغم زمـ 

 (.2/677فمٚمغم زمـ فمدي إفمٚمك )ضم٣مسمؿ  

 (.2/677()ضم٣مسمؿ 7/674فمٚمغم زمـ فمرهمج٥م )جمٜمقل ضم٣مل()ضم٤م 

 (.4/699فمٚمغم زمـ فمٗم٥ٌم زمـ ٞمٝم٣مر إٞمِم٣مري )ضم٤م 

 (.5/429 فمٚمغم زمـ فمقم زمـ ضمًـ زمـ فمٚمغم ايمرازي ايمٔمٚمغمي )يم٣ًمن

 (.8/519فمٚمغم زمـ فمامر ايمِم٣مئدي )ضم٤م 

 (.043فمٚمغم زمـ فمامر اهلٚمداين ايم٘مقدم )جمٜمقل()ذيؾ
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 (.2/677فمٚمغم زمـ فمٚمر ىمرب ايمٝمحِمٌل )ضم٣مسمؿ 

 (.5/428فمٚمغم زمـ فمٚمران احلٛمٖمل )ضمدث زم٣ميمٌقاؿمؾ وم٣ميمف ازمـ فمدي ووم٣مل ايمٔمٗمٝمقم : دم ضمديثف وهؿ نمٙمط()يم٣ًمن

 (.4/401فمٚمغم زمـ فمقف )ضم٤م

 (.4/699فمٚمغم زمـ همروة ايم٘مٛمدي )ضم٤م  

 (.2/477()ضم٣مسمؿ 0401فمٚمغم زمـ همٝمص ؽمٚمع ازم٣م ذر )وشمٗمف ايمٔمجٝمقم()فم٨م

 (.2/478فمٚمغم زمـ ومٚمٝمؿ ايمثٔمٙمٌل )جمٜمقل ضم٣مل()ضم٣مسمؿ 

 (.940فمٚمغم زمـ َم٣م ه٣من إصٌٜم٣من )ذىمر  

 (.32/395أزمق وم٣مؽمؿ اجلٜمٛمل )جمٜمقل ضم٣مل()فم٣ًمىمرزمـ أمحد فمٚمغم زمـ حمٚمد 

 (.5/429يم٣ًمن) –ايمدوٞمٗمل  –فمٚمغم زمـ َمرداس أزمق ؽمٔمٝمد ايمزريٗمل 

 (.5/429فمٚمغم زمـ َمٕمٙمس فمـ صمرير زمـ فمثامن )ٓ ئمرف وم٣ميمف ايمذهٌل()يم٣ًمن

 (.2/478()ضم٣مسمؿ 5/452فمٚمغم زمـ ٞمٚمغم أزمق هي٥م )جمٜمقل ضم٣مل()ضم٤م 

 (.2/478فمٚمغم زمـ وه٤م فمـ ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ )ضم٣مسمؿ

 (.366امء فمٚمغم زمـ حيٝمك إمخٝمٚمل: )فمٙم

 (.2/479اهلٚمداين )ضم٣مسمؿ زيديفمٚمغم زمـ 

 (.5/471فمٚمغم زمـ يٗمٓم٣من )وم٣مل ايمٔمالئل دم سمرمج٥م ايمٝمٗمٓم٣من زمـ فمٚمغم: ٓ أفمرهمٜمام()يم٣ًمن

 (.32/513فمٚمغم زمـ يقؽمػ زمـ صمقص٣م أزمق ضمٖمص )فم٣ًمىمر

 (.2/479فمٚمغم زمـ يقؽمػ ؽمٚمع أزم٣م َمًٙمؿ )ضم٣مسمؿ 

 (.2/481فمٚمغم ؽمٚمع ازمـ فم٣ٌمس )ضم٣مسمؿ 

 (.2/481ضم٣مسمؿ فمٚمغم فمـ ازمـ ٞمجٝما )

 (.2/480()ضم٣مسمؿ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿفمٚمغم فمـ جم٣مهد )جمٜمقل 

 (.2/481فمٚمغم فمٛمف ازمٛمف فمت٥ٌم )ضم٣مسمؿ 

 (.2/481فمٚمغم َمقلم ازمـ َمًٔمقد فمـ ازمـ َمًٔمقد )ضم٣مسمؿ

 (.2/479فمٚمغم وايمد أيب زم٘مر زمـ فمٚمغم ) وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: يمف صح٥ٌم( )ضم٣مسمؿ
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 (.2/479فمٚمغم وايمد ؽمٔمٝمد زمـ فمٚمغم آٞمِم٣مري )ضم٣مسمؿ  

 (.0131فمٚمغمة زمـ متٝمؿ زمـ ضمك ايمٗمرٞم٣مئل )يقٞمس 

 (.7/63()ضم٣مسمؿ 0406فمٚمغمة زمـ زي٣مد فمـ ازمـ َمًٔمقد )وشمٗمف ايمٔمجقم()فم٨م 

 (.368( )نمرزم٣مء/648ايمرمحـ زمـ َمروان ايمٕم٣مهمٗمل أزمق همّمؾ )تفمٌد فمٚمغمة زمـ 

 (.5/471اهلل اظمٔم٣مهمري )ٓ يدري َمـ هق وم٣ميمف ايمذهٌل()يم٣ًمن فمٌد فمٚمغمة زمـ 

 (.7/63()ضم٣مسمؿ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿأزمق ؽمامفم٥م ايمره٣موي )صدوق  اظم٠مَمـفمٌد فمٚمغمة زمـ 

 (.369( )نمرزم٣مء/683فمٚمغمة زمـ همّمؾ زمـ فمٚمغمة زمـ راؾمد ايمٔمتٗمل أزمق همّمؾ)ت

 (.7/63( )ضم٣مسمؿ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿفمٚمغمة زمـ ىمقه٣من فمـ فمقم )جمٜمقل 

 (.8/519فمٚمغمة زمـ َمرداس ايمزريٗمل )ضم٤م 

 .(7/63)ضم٣مسمؿ  -سمٗمدم دم فمٚمرو –فمٚمغمة زمـ يثريب ايمّمٌل 

 (.2/481فمٚمغمفمـ فمٚمر )ضم٣مسمؿ 

 (.7/36فمٛم٣مس زمـ طمٙمٝمٖم٥م )ضم٣مسمؿ 

( )وم٣مل ايمٖم٣مرد: أصٝمؾ َمُمٜمقر زمٝمتف زمٝم٦م 361اهلل زمـ فمٛمػم أزمق ص٣ميما ايمٛمٝم٣ًمزمقري )تفمٌد ايمٔمٛمػم زمـ ؿمٝم٤م زمـ حمٚمد زمـ 

 (.0458()خم٤م9/464( )سم٣مريخ اإلؽمالم067احلدي٧م وايمٔمٙمؿ( )إحت٣مف/

 (.06/403فمٛمٌس زمـ اؽمامفمٝمؾ ايمٗمزاز )طمط 

 (.0136زمـ شمٔمٙم٥ٌم ايمٌٙمقي )صح٣ميب وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( )يقٞمس فمٛمٌس 

 (.7/32( )ضم٣مسمؿ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿفمٛمٌس زمـ ؽمٔمٝمدايمٌزار ) ٓ أفمرهمف  

 (.2/310ايمِمٚمد )ضم٣مسمؿ فمٌد فمٛم٥ًٌم أزمق ٞم٣مهمع ايمٙمٝمثل فمٛمف 

 .-سمٗمدم  -فمٛم٥ًٌم احلداد: هق ازمـ َمٜمران  

 (.5/473فمٛم٥ًٌم ايمٔمْم٣مر )يم٣ًمن  

 (.314داود( )آصمري فمٛم٥ًٌم ايمقراق )شمٗم٥م وم٣ميمف ازمق 

 (.2/316( )ضم٣مسمؿ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿفمٛم٥ًٌم ايمقزان ؽمٚمع أزم٣م يم٣ٌمزم٥م )ٓ زمٟمس زمف  

 (.6/34()أصٌٜم٣من0647فمٛم٥ًٌم زمـ ايب ضمٖمص إصٌٜم٣مين )جمٜمقل ضم٣مل( )ذىمر
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 (.5/476)يم٣ًمن  -يٛمٓمر –فمٛم٥ًٌم زمـ أيب صٕمغمة 

 (.وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿفمٛم٥ًٌم زمـ أيب فمٚمرو )ؾمٝمخ جمٜمقل 

 (.0006فمٛم٥ًٌم زمـ أمحدزمـ همرج)ك 

 (.377فمٛم٥ًٌم زمـ أزهر أزمق حيٝمك وم٣م  صمرصم٣من )صمر 

 (.06/408فمٛم٥ًٌم زمـ إؽمامفمٝمؾ صقازمف فمٛمٌس )طمط

 (.5/471زمـ صٌٝما )جمٜمقل وم٣ميمف ايمٔمٗمٝمقم( )يم٣ًمن فمٛم٥ًٌم زمـ صمٌغم فمـ رزمٝمع 

 (.5/629فمٛم٥ًٌم زمـ ضم٘مٝمؿ ايمٖمزاري )ضم٤م

 .(965)حتٖم٥م/ (5/471)يم٣ًمن  )ٓ ئمرف ضم٣ميمف وم٣ميمف احل٣مهمظ( فمٛم٥ًٌم زمـ مح٣مد 

 (.2/313فمٛم٥ًٌم زمـ محٝمد فمـ فم٣مَمر )ضم٣مسمؿ 

 (.5/471فمٛم٥ًٌم زمـ طم٣مرصم٥م ايمٕم٣مهمٗمل )جمٜمقل وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل( )يم٣ًمن 

 (.4/460فمٛم٥ًٌم زمـ رزمٝمٔم٥م اجلٜمٛمل )ضم٤م  

 (.2/314( )ضم٣مسمؿ5/474( )يم٣ًمن وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿفمٛم٥ًٌم زمـ زيد زمـ أؽمٙمؿ )ؤمٝمػ احلدي٧م  

 (.012()آصمري5/470همٝمف()يم٣ًمنفمٛم٥ًٌم زمـ ؽم٣ممل ص٣مضم٤م إيمقاح )سم٘مٙمؿ 

 (.340( )نمرزم٣مء/017فمٛم٥ًٌم زمـ ؽمحٝمؿ ايم٘مٙمٌل )ت

 (.2/499( )ضم٣مسمؿ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿفمٛم٥ًٌم زمـ ؽمٔمٝمد ايمٌٌمي فمـ ايمزهري )ؤمٝمػ احلدي٧م 

 (.2/499فمٛم٥ًٌم زمـ ؽمٔمٝمد ايمٌٌمي فمـ ضمٛمٓمٙم٥م )ؤمٝمػ احلدي٧م وم٣ميمف أزمق زرفم٥م( )ضم٣مسمؿ 

 (.06/683يمدارومْمٛمل( )طمطفمٛم٥ًٌم زمـ ؽمٔمٝمد زمـ أزم٣من زمـ ؽمٔمٝمد إَمقي )وشمٗمف ا

()يم٣ًمن 2/311( )ضم٣مسمؿ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿفمٛم٥ًٌم زمـ ؽمٔمٝمد زمـ نمٛمٝمؿ ايم٘مالفمل )أضم٣مديثف َمٛم٘مرة وم٣ميمف أزمق زرفم٥م/ يمٝمس زم٣ميمٗمقي 

 (.37/36()فم٣ًمىمر5/470

 (.5/476ايمذهٌل: وشمٗمقه( )يم٣ًمن ؽمٔمٝمد زمـ ىمثغم ايمتٝمٚمل ايم٘مقدم )وم٣ملفمٛم٥ًٌم زمـ 

ايمدارومْمٛمل/ وم٣مل احل٣مهمظ وهق اظمًٚمك احل٣مؽم٤م ايمذي أطمرج يمف ازمق داود( )يم٣ًمن  فمٛم٥ًٌم زمـ ؽمٔمٝمد زمـ ىمثغم ىمقدم )ئمتػم زمف وم٣ميمف

5/476.) 

 (.37/64اهلل ايمُم٣مَمل )فم٣ًمىمر فمٌد فمٛم٥ًٌم زمـ 
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 (.0134فمٛم٥ًٌم زمـ فمدي ايمٌٙمقي أزمق ويمٝمد )ممـ زم٣ميع حت٦م ايمُمجرة وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( )يقٞمس 

 (.364فمٛم٥ًٌم زمـ همّمؾ ايمٗمِم٣مري: )فمٙمامء 

 (.2/314)ضم٣مسمؿ  فمٛم٥ًٌم زمـ همّمؾ زمـ فمٌٝمد اهلل

()ضم٣مسمؿ 5/474/ ووم٣مل أزمق داود : يمٝمس زمًمء( )يم٣ًمن وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿفمٛم٥ًٌم زمـ َمٜمران احلداد ايمٌٌمي )َمٛم٘مر احلدي٧م 

2/316.) 

 (.2/314فمٛم٥ًٌم زمـ ٞمج٣مد ايمٔم٣مزمد )ضم٣مسمؿ 

 (.2/314( )ضم٣مسمؿ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿفمٛم٥ًٌم زمـ هٌغمة ايمْم٣مئل )جمٜمقل 

 (.7/45فمٛمؼم ازمق َم٣موي٥م ايم٘مقدم )ضم٣مسمؿ

 (.7/45أزمق وىمٝمع ايم٘مقدم )شمٗم٥م أزمق زرفم٥م( )ضم٣مسمؿ  فمٛمؼم 

 (.7/45فمٛمؼم زمـ أيب ايمٔمٝمص اظم٣مزين )ضم٣مسمؿ 

 (.0133فمٛمٚم٥م اظمزين )يمف صح٥ٌم وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( )يقٞمس 

 (.381فمقاد زمـ راؾمد صمرصم٣مين )صمر 

 (.379فمقاد زمـ ٞم٣مهمع ايمٗم٣م  فمـ ازمـ َمًٔمقد )صمر 

 (.7/35فمقاد فمـ فمٚمر َمرؽمؾ )ضم٣مسمؿ 

 ايمرمحـ زمـ فمثامن زمـ ؽمٔمٝمد اخلقٓين.فمٌد ايمٔمقاد: حمٚمد زمـ 

 (.06/408( )طمط637فمقام زمـ اؽمامفمٝمؾ فمـ أيب زمدر ؾمج٣مع زمـ ويمٝمد )ت

 (.7/64( )ضم٣مسمؿ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿفمقام زمـ أفمكم ايمُمٝم٣ٌمين )جمٜمقل  

 (.5/473فمقام زمـ ضمقيري٥م فمـ ضمًـ )يروي اظمقوقفم٣مت وم٣ميمف ازمـ ضم٣ٌمن( )يم٣ًمن  

 (.7/64( )ضم٣مسمؿ٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿومفمقام زمـ ؽمٙمٝمامن اظمزين اظمدين )جمٜمقل 

 (.37/41فمقام زمـ ؽمٚمٝمع ايمزاهد )فم٣ًمىمر

 (.5/473ايمٕمٖم٣مر )سمرىمف إزدي( )يم٣ًمنفمٌد فمقام زمـ  

 (.545فمقام زمـ حمٚمد زمـ ضم٣مَمد ايمٗمرر أزمق ٞمٌم ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ٞمٝم٣ًمزمقر/

 (.7/698َمراصمؿ ايمٗمٝمز )ضم٤م زمـ فمقام  
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 (.7/66)ضم٣مسمؿ( وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿفمقام زمـ َمٗمْمع ايم٘مٙمٌل زمٌمي )جمٜمقل 

 (.7/64( )ضم٣مسمؿ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿفمقام يب أيب فمقام )جمٜمقل 

 (.5/475فمقاٞم٥م زمـ ضم٘مؿ زمـ فمقاٞم٥م زمـ فمٝم٣مض ايم٘مقدم )سم٣ميمػ( )يم٣ًمن

 (.0135فمقذ زمـ يزيد ايمززم٣مدي )جمٜمقل ضم٣مل( )يقٞمس 

 (.7/65ايمِمٚمد فمـ فمقم )ضم٣مسمؿ فمٌد فمقؽمج٥م زمـ زي٣مد فمـ 

 (.5/472فمقؽمج٥م زمـ ومرم فمـ حيٝمك زمـ فمقؽمج٥م )يم٣ًمن 

 (.2/05فمقف ايمٌ٘م٣مرم فمـ فمٚمرو ايمٌ٘م٣مرم )ضم٣مسمؿ 

 (.5/675فمقف زمـ أيب ضمدرد )ضم٤م 

 (.06/690فمقف زمـ أيب فمقف ايمٌخ٣مري )طمط

 (.37/45فمقف زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ فمقف أزمق اؽمامفمٝمؾ )فم٣ًمىمر

 (.7/03فمقف زمـ ضمداشم٥م فمـ أيب ؽمٔمٝمد )ضم٣مسمؿ

 (.7/692فمقف زمـ ضمريس اجلٔمٖمري )ضم٤م

 (.7/03فمقف زمـ ضمِمغمة ايمُم٣مَمل )ضم٣مسمؿ 

 (.37/42ايمرمحـ أزمق فمدي ايمٕم٣ًمين )فم٣ًمىمر فمٌد ف زمـ فمق

 ( 7/24اهلل )ضم٤مفمٌد فمقف زمـ فمٚمرو زمـ فمقف أزمق 

 (.346)نمرزم٣مء  (06/696فمقف زمـ فمٝمًك ايمٖمرنم٣مين أزمق وائؾ )طمط 

 (.7/05َمل )ضم٣مسمؿ فمقف زمـ جم٣ميمد احلي 

 (.7/02( )ضم٣مسمؿ06/690( )طمطوم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿاحلٚمٝمد اظمدائٛمل أزمق نم٣ًمن ايمٌٌمي )شمٗم٥م فمٌد فمقف زمـ حمٚمد زمـ 

 (.0132فمقف زمـ ٞمجقة ايمِمددم )يقٞمس 

 (.2/482( )ضم٣مسمؿوم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿفمقن أزمق حمٚمد زمٌمي فمـ أيب َمقؽمك إؾمٔمري )جمٜمقل 

 (.2/487فمقن ايمًٜمٚمل )ضم٣مسمؿ

 (.2/485فمقن ايمٔمٗمٝمقم أزمق َمٔمٚمر فمـ أٞمس )شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم( )ضم٣مسمؿ



1394 
 

أزمق ضمًـ ايمٗمرؿمٌل )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: أطمذ ايمٛم٣مس فمٛمف..(  ايمرمحـ زمـ فمقن اهلل اظمٗمرئفمٌد فمقن اهلل زمـ حمٚمد زمـ 

 (.976()صف/501ت)

 (.37/55فمقن زمـ إزمراهٝمؿ زمـ صٙم٦م ايمُم٣مَمل )فم٣ًمىمر

 (.8/502فمقن زمـ أيب فمقن ايمٗمريب )ضم٤م

 (.2/482فمقن زمـ أرؿم٣ٌمن فمـ أزمٝمف )ضم٣مسمؿ 

 (.7/680فمقن زمـ أؾمٜم٤م زمـ َمٙمٗم٣مم )ضم٤م 

 (.2/488( )ضم٣مسمؿ أزمق ضم٣مسمؿ وم٣ميمفاحلٚمٝمد ايمرازي )صدوق فمٌد فمقن زمـ صمرير زمـ  

 (.5/472فمقن زمـ ضم٣ٌمن زمٌمي )وم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن: يٕمرب( )يم٣ًمن  

 (.41فمقن زمـ ضمٌٝم٤م زمـ ري٣من ايمرومل )رومف/

 (.2/488فمقن زمـ ضمري٧م فمـ روم٥ٌم )ضم٣مسمؿ 

 (.37/57فمقن زمـ ضمًـ يـ فمقن أزمق صمٔمٖمر)جمٜمقل ضم٣مل( )فم٣ًمىمر

 (.2/488()ضم٣مسمؿ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿفمقن زمـ ضم٘مؿ زمـ ؽمٛم٣من أزمق زم٘مر ايم٣ٌمهقم )صدوق 

 (.37/59فمقن زمـ ضم٘مٝمؿ ص٣مضم٤م إوزافمل )روى فمٛمف مج٣مفم٥م( )فم٣ًمىمر

 (.2/482اهلل زمـ راهمع )ضم٣مسمؿ فمٌد فمقن زمـ طمْم٣مب زمـ 

فمقن زمـ ذىمقان احلرر أزمق صمٛم٣مب ايمٗمِم٣مب )وشمٗمف أمحد وازمـ َمٔمكم وأزمق داود، ووم٣مل ايمداومْمٛمل: َمؼموك ووم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن خيْمئ 

 (.0123ري( )آصم5/472( )يم٣ًمن487وخي٣ميمػ( )ت 

 (.472فمقن زمـ ؽمٙمٚم٥م زمـ فمقن إٞمِم٣مري )ٓ ئمرف وم٣ميمف ايمٔمالئل()يم٣ًمن/

 (.2/485( )ضم٣مسمؿ7/679فمقن زمـ فم٣ٌمس )ضم٤م

 (.2/485اهلل إزدي )ضم٣مسمؿفمٌد فمقن زمـ 

 (.2/485اهلل زمـ ؽمالم فمـ أزمٝمف )ضم٣مسمؿ فمٌد فمقن زمـ 

 (.5/472اهلل زمـ فمٚمر زمـ نم٣مٞمؿ إهمريٗمل)يم٣ًمنفمٌد فمقن زمـ 

 (.06/696زمـ فمقن زمـ فمت٥ٌم ايم٘مقدم )طمطاهلل فمٌد فمقن زمـ 

 ( يمٔمٙمف ايمذي زمٔمده.7/479فمقن زمـ فمٌٝمد اهلل زمـ أيب راهمع )ضم٤م
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 (.2/485فمقن زمـ فمقم زمـ فمٌٝمد اهلل زمـ أيب راهمع )َمُمٜمقر وم٣ميمف َمٔمكم( )ضم٣مسمؿ

 (.2/482)ضم٣مسمؿ (5/477فمقن زمـ فمٚمر زمٌمي )َمٛم٘مر احلدي٧م وم٣ميمف ايمٌخ٣مري ووم٣مل زمـ َمٔمكم: ٓرء( )يم٣ًمن

  .ايمٗمٝمز: هق إول ازمـ فمٚمرفمقن زمـ فمٚمرو 

 (.2/488فمقن زمـ َمثٝمؾ ايمّمٌل )جمٜمقل ضم٣مل( )ضم٣مسمؿ

 (.06/693فمقن زمـ حمٚمد ايم٘مٛمدي أزمق َم٣ميمؽ )طمط

 (.2/482فمقن زمـ حمٚمد زمـ فمقم زمـ أيب ؿم٣ميم٤م اهل٣مؾمٚمل )جمٜمقل ضم٣مل( )ضم٣مسمؿ

 (.5/477()يم٣ًمن2/487فمقن زمـ َمٔمٚمر ايمٌجقم )وشمٗمف ازمـ َمٔمكم وأزمق زرفم٥م ووم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن: َمتٗمـ و٣مزمط يٕمرب( )ضم٣مسمؿ

 (.2/482()ضم٣مسمؿ0120فمقن زمـ َمقؽمك أزمق روح ايمٌٌمي ايمٙمٝمثل )شمٗم٥م وم٣ميمف زمـ َمٔمكم وأزمق داود( )أصمري

 (.5/478فمقن زمـ ٞمٌٝمؾ اجلريري )يروي اظمٗم٣مؿمٝمع وم٣ميمف زمـ ضم٣ٌمن()يم٣ًمن

 (.8/502فمقن زمـ يزيد اظمروزي )ضم٤م

 (.2/482()ضم٣مسمؿ5/478ف وم٣ميمف ازمـ ضم٣ٌمن( )يم٣ًمنفمقن زمـ ئمٗمقب فمـ ازمـ ؽمغميـ )ئمتػم ضمديثف َمـ نمغم رواي٥م َمًٔمدة فمٛم 

 (.5/478فمقن زمـ يقؽمػ )ؤمٖمف ايمدارومْمٛمل( )يم٣ًمن

 (.344( )نمرزم٣مء/631فمقن زمـ يقؽمػ اخلزافمل ايمٗمغمواين أزمق حمٚمد )ت

 (.2/482فمقن َمقلم أم ضم٘مٝمؿ فمـ ايمزهري )ضم٣مسمؿ

، ووم٣مل احل٣مهمظ: يمف ايمٛم٣ًمئل ونمغمه: َمؼموكوايمٌخ٣مري، ووم٣م وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ) َمٛم٘مر احلدي٧م ينفمقيد زمـ أيب فمٚمران ايمٌٌمي اجلق 

 (.7/35( )ضم٣مسمؿ 5/475( )يم٣ًمن ؤمٝمػ

 (.7/68فمقيٚمر زمـ أؾمٗمر )وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: يمف صح٥ٌم( )ضم٣مسمؿ

 .7/68اهلل ايمًٙمٚمل )ضم٣مسمؿ فمٌد فمقيٚمر زمـ 

 فمقيـ زمـ فمٚمرو ايمٗمٝمز: سمٗمدم دم فمقن.

 (.5/478فمٝم٣مذ زمـ َمٔمزاء ايمٔمت٘مل )ٓ أفمرهمف وم٣ميمف ايمذهٌل()يم٣ًمن

 (.5/479ايمًٙمٚمل فمـ ازمـ َمًٔمقد )ٓ ئمرف وم٣ميمف ايمذهٌل( )يم٣ًمنفمٝم٣مش 

 (.7/5اهلل زمـ زم٣مزم٣مه)ضم٣مسمؿ فمٌد فمٝم٣مش ايم٘مٙمٌل فمـ 

 (.7/5فمٝم٣مش زمـ أيب َمًٙمؿ )ضم٣مسمؿ
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 (.0139فمٝم٣مش زمـ أصمٝمؾ احلٚمغمي )يقٞمس 

 (.06/678)وشمٗمف اخلْمٝم٤م( )طمط691فمٝم٣مش زمـ متٝمؿ ايمً٘مري ايمٌٕمدادي )ت

 (.06/679زري )وشمٗمف اخلْمٝم٤م( )طمطفمٝم٣مش زمـ ضمًـ زمـ فمٝم٣مش أزمق وم٣مؽمؿ ازمـ طم 

اهلل فمٌد فمٝم٣مش زمـ طمٙمػ زمـ فمٝم٣مش زمـ خمراش اظمٗمرئ أزمق زم٘مر ايمٌْمٙمٝمقد )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمـ ضمذاق أصح٣مب أيب 

 (.970( )صف/501اظمٗمرئ وسمِمدر يمإلومراء وأطمذ ايمٛم٣مس فمٛمف( )ت

 (.7/5( )ضم٣مسمؿ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿفمٝم٣مش زمـ ؽمٔمٝمد زمـ أيب َمٔمعم إٞمِم٣مري )جمٜمقل 

 (.7/2ايمٔمزيز )ضم٣مسمؿفمٌد فمٝم٣مش زمـ ؽمٙمٝمامن فمـ فمٚمرو زمـ  

 (.7/2فمٝم٣مش زمـ ؽمٛم٣من ايمٔمت٘مل ايمِمغمدم )جمٜمقل ضم٣مل( )ضم٣مسمؿ

 (.5/479اهلل اهلٚمداين )يم٣ًمنفمٌد فمٝم٣مش زمـ 

 (.7/5( )ضم٣مسمؿوم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿاهلل زمـ أيب شمقر ضمج٣مزي )همٝمف ٞمٓمر فمٌد فمٝم٣مش زمـ 

 (.7/5اهلل فمـ فمٚمرو زمـ ؽمٙمٚم٥م )ضم٣مسمؿفمٌد فمٝم٣مش زمـ 

 (.7/2ش زمـ فمٗم٥ٌم احليَمل )صدوق وم٣ميمف أمحد( )ضم٣مسمؿفمٝم٣م 

 (.7/5فمٝم٣مش زمـ َم٠مٞمس أزمق َمٔم٣مذ )ضم٣مسمؿ

 (.06/678فمٝم٣مش زمـ حمٚمد زمـ فمٝمًك ايمٌٕمدادي اجلقهري )وشمٗمف اخلْمٝم٤م( )طمط

 (.7/2فمٝم٣مش زمـ ويمٝمد ايمروم٣مم ايمٗمْم٣من أزمق ويمٝمد )وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: هق َمـ ايمثٗم٣مت( )ضم٣مسمؿ 

 (.0/530فمٝم٣مش زمـ يزيد ايم٘مٛم٣مين )دفم٣مء 

 (.5/479ٝم٣مش زمـ يزيد فمـ ذضمٌٝمؾ )جمٜمقل( )يم٣ًمن فم

 (.8/519فمٝم٣مش زمـ يقٞمس ايمُم٣مَمل )ضم٤م 

 (.2/319فمٝم٣مض أزمق طم٣ميمد ايمٌٌمي ؽمٚمع َمٔمٗمؾ زمـ ي٣ًمر )ضم٣مسمؿ

 (.2/319فمٝم٣مض زمـ زم٘مر زمـ وائؾ )ضم٣مسمؿ

 (.2/319( )ضم٣مسمؿ37/639فمٝم٣مض زمـ صمري٥ٌم ايم٘مٙمٌل َمٌمي )جمٜمقل ضم٣مل( )فم٣ًمىمر

 (.346فمٝم٣مض زمـ زىمري٣م ايمٌٜمٛمز: )فمٙمامء 

 (.5/479فمٝم٣مض زمـ ؽمٔمٝمد اظم٣مزين )جمٜمقل ضم٣مل وم٣ميمف ايمٔمٗمٝمقم( )يم٣ًمن
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 (.0154فمٝم٣مض زمـ ؽمٔمٝمد زمـ صمٌغم زمـ فمقف احلجري )يقٞمس 

 (.2/318فمٝم٣مض زمـ صػمي ايم٘مٙمٌل)ضم٣مسمؿ

 (.5/622()ضم٤م5/479()يم٣ًمن2/318ايمرمحـ اظمذضمجل احلجٌل )ضم٣مسمؿ فمٌد فمٝم٣مض زمـ 

 (.2/319ايمٗم٣مري ضمج٣مزي)ضم٣مسمؿفمٌد فمٝم٣مض زمـ فمٚمرو زمـ 

 (.5/627فمٝم٣مض زمـ فمٝم٣مض )ضم٤م

 (.37/623()فم٣ًمىمر6/653( )ؽمغم0/084فمٝم٣مض زمـ نمٛمٝمؿ ايمٖمٜمري)صح٣ميب زمدري وم٣ميمف ازمـ فم٣ًمىمر ونمغمه( )طمط

 (.5/622فمٝم٣مض زمـ همراس )ضم٤م

 (.2/319فمٝم٣مض زمـ َمرة فمـ أيب ايمٖمٝمض )ضم٣مسمؿ 

 (.3/0849()ضم٣ٌمن5/479فمٝم٣مض زمـ َم٣ًمهمع )ٓ ئمرف( )يم٣ًمن

 (.37/685فمٝم٣مض زمـ َمًٙمؿ ايم٘م٣مسم٤م )فم٣ًمىمر 

 (.2/319فمٝم٣مض زمـ َمًٙمؿ فمـ ازمـ فمٚمر )ضم٣مسمؿ

)وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: فمٛمل زمٙمٗم٣مء ايمُمٝمقخ وإطمذ فمٛمٜمؿ ومجع  ايمٗم٣م  فمٝم٣مض زمـ َمقؽمك زمـ فمٝم٣مض ايمٝمحِمٌل أزمق همّمؾ ايمًٌتل

ووم٣مل ، َمـ احلدي٧م ايم٘مثغم، ويمف فمٛم٣مي٥م ىمثغمة زمف واهتامم زمجٚمٔمف وسمٗمٝمٝمده وهق َمـ أهؾ ايمتٖمٛمـ دم ايمٔمٙمؿ وايمذىم٣مء وايمٝمٗمٓم٥م وايمٖمٜمؿ

 .(941)حتٖم٥م/ (975( )صف/احل٣مهمظ: اإلَم٣مم اظمُمٜمقر زم٣محلدي٧م اظمٔمدود دم ضمٖم٣مـمف اظمِمٛمػ دم  ذضمف

 (.5/621( )ضم٤م 2/318فمٝم٣مض زمـ ٞمّمٙم٥م ؽمٚمع فمٙمٝم٣ًم )ضم٣مسمؿ 

 (.2/318فمٝم٣مض زمـ وه٤م زمـ فمٌٝمد اهلل زمـ أيب ضمٌٝم٥ٌم )ضم٣مسمؿ 

 (.2/319فمٝم٣مض زمـ يزيد ايم٘مٙمٌل )ضم٣مسمؿ  

 (.٣ً5/479من فمٝم٣مض زمـ يزيد سم٣مزمٔمل )جمٜمقل( )يم 

 (.2/317( )ضم٣مسمؿ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿاهلل زمـ فمٝم٣مض )يمف صح٥ٌم فمٌد فمٝم٣مض وايمد  

 (.467( )سمؿ 7/47ايمٔمٝمزار زمـ صمرول احليَمل )شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم( )ضم٣مسمؿ 

 (.5/311)يم٣ًمن  (ٓ أدري َمـ هق وم٣ميمف ازمـ ضم٣ٌمن)يب ؽمٙمٚم٥م أفمٝمًك إٞمِم٣مري فمـ 

 (.417فمٝمًك ايمٌٗم٣مل )َمٌم 

 (.394فمٝمًك اجلرصم٣مين )صمر 
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 (.2/694فمٝمًك ايمٗمرر اظمٔمٝمْمل فمـ فمثامن زمـ فمٖم٣من )ضم٣مسمؿ  

 (.5/311فمٝمًك اظمالئل فمـ فمقم زمـ ضمًكم )سمرىمقن وم٣ميمف إزدي( )يم٣ًمن  

 (.5/479( )يم٣ًمن01/331( )ؽمغم 660فمٝمًك زمـ أزم٣من زمـ صدوم٥م أزمق حمٚمد ايمٗم٣م  )ت 

 (.5/480ي ايم٘مقدم )يمٝمس زم٣مظمٔمروف وم٣ميمف ازمـ فمدي( )يم٣ًمنٔمٌد فمٝمًك زمـ إزمراهٝمؿ ايم 

 (.37/687فمٝمًك زمـ إزمراهٝمؿ ايم٘م٣مسم٤م أزمق ٞمقح)فم٣ًمىمر

، ووم٣مل احل٣مهمظ: ضم٣مسمؿ َمؼموكزمقأ: ووم٣مل وايمٌٝمٜمٗمل ن اهل٣مؾمٚمل )َمٛم٘مر احلدي٧م وم٣ميمف ايمٌخ٣مري وايمٛم٣ًمئلامفمٝمًك زمـ إزمراهٝمؿ زمـ ؿمٜم

 .(01/042( )ؽمٛمـ ايمٌٝمٜمٗمل 940)حتٖم٥م/ (5/481( )يم٣ًمن ؤمٝمػ صمداً 

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمـ أهؾ ايمٛمٌؾ وايمذىم٣مء وايمٖمٜمؿ 567ايمٗمٝمز أزمق وم٣مؽمؿ )ترزمف زمـ صمٜمقر فمٌد فمٝمًك زمـ إزمراهٝمؿ زمـ 

 (.932ويمف َمُم٣مرىم٥م دم ايمٖمٗمف واحلدي٧م شمٗم٥م همٝمام رواه وفمٛمل زمف..( )صف/

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمـ أهؾ اظمٔمرهم٥م وايمٔمٙمؿ 384فمٝمًك زمـ إزمراهٝمؿ زمـ فمٝمًك إَمقي أزمق إصٌغ ايمنومًْمل )ت

 (.930وإدب وايمٖمٜمؿ( )صف/

 (.939فمٝمًك زمـ إزمراهٝمؿ زمـ فمٝمًك زمـ إزمراهٝمؿ ايمديٛمقري.. )صف/

 (.347اهلل )نمرزم٣مء/فمٌد فمٝمًك زمـ إزمراهٝمؿ زمـ َمقؽمك ايمٗمٚمل أزمق 

فمٝمًك زمـ إزمراهٝمؿ فمـ َمٗم٣مسمؾ )وم٣مل أمحد وأزمق داود: يمٝمس زمًمء ووم٣مل ايم٣ًمصمل: َمٛم٘مر احلدي٧م همٝمف ٞمٓمر ووم٣مل ازمـ فمدي: فم٣مَم٥م  

 (.5/480روايتف ٓ يت٣مزمع فمٙمٝمف( )يم٣ًمن 

 (00/056فمٝمًك زمـ أيب صمٔمٖمر اظمٛمِمقر )طمط 

 (.2/672فمٝمًك زمـ أيب زيد اظمدين )ضم٣مسمؿ 

 (.37/467( )فم٣ًمىمرفمٝمًك زمـ أيب فمْم٣مء ايمُم٣مَمل )روى فمٛمف مج٣مفم٥م

 (.2/683()ضم٣مسمؿ 5/496فمٝمًك زمـ أيب فمٚمران ايمرَمقم ايمٌزاز )سمرىمف ازمـ أيب ضم٣مسمؿ( )يم٣ًمن 

 اهلل إٞمِم٣مري )سمٗمدم(.فمٌد فمٝمًك زمـ أيب فمقن: هق  

 (.37/445فمٝمًك زمـ ايب فمٝمًك زمـ زمزاز أزمق َمقؽمك ايمٗم٣مزمز احل٣مهمظ )روى فمٛمف مج٣مفم٥م( )فم٣ًمىمر 

 (.8/395 زمـ صٌٝما )ضم٤مافمٝمًك زمـ أيب هم٣مؿمٚم٥م هق 

 (.931( )صف/386فمٝمًك زمـ أيب يقٞمس زمـ أؽمد ايمٙمخٚمل أزمق إصٌغ ايم٣ًمظمل )ت
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 (.0046)صمر  -فمٝمًك ايمٗمِم٣مر  -أزمق َمقؽمك اإلؽمؼمازم٣مذي زمـ أمحد فمٝمًك 

 (.00/072اخلراز )طمطزمـ أمحد فمٝمًك  

 (.940وايمثٗم٥م( )صف/ أهؾ ايمٖمّمؾايم٣ًٌمين أزمق إصٌغ اإلؾمٌٝمقم )وم٣مل ازمـ طمزرج: ىم٣من َمـ زمـ أمحد فمٝمًك 

 (.332زمـ داود زمـ ه٣مرون اظمٔم٣مهمري: )فمٙمامء زمـ أمحد فمٝمًك 

 (.511زمـ فم٣ٌمس ايمٗم٣مري أزمق ذر ايمٌزاز اجلرصم٣مين )صمر زمـ أمحد فمٝمًك 

ٖمرات : مل سمٓمٜمر يمف أصقل ومل ي٘مـ زمذاك وطمٙمط ايم( ) وم٣مل ازمـ 421زمـ حمٚمد زمـ فمٚمرو أزمق فمقم ايمْمقَم٣مري )ت زمـ أمحد فمٝمًك 

( 00/072يٟميت )طمط -صم٣مءوا هب٣م مل ي٘مـ هب٣م أصقل( وهق: فمٝمًك زمـ حمٚمد زمـ أمحد دم آطمر أَمره وضمدث زمٟمؾمٝم٣مء َمـ ىمت٤م

 (.5/494)يم٣ًمن

 (.37/691( )فم٣ًمىمر00/074فمٝمًك زمـ إدريس زمـ فمٝمًك أزمق َمقؽمك ايمٌٕمدادي )صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )طمط 

( 5/486ن)أضم٣مديثف سمدل فمعم ؤمٖمف وهق نمغم َمُمٜمقر: وم٣ميمف ازمـ فم٣ًمىمر( )يم٣ًم -زمٙمٌؾ -فمٝمًك زمـ أزهر ايمدَمُمٗمل 

 (.37/694)فم٣ًمىمر

 (.5/486فمٝمًك زمـ أزهر فمـ ايمزهري )رزمام أنمرب فمعم ومٙم٥م روايتف وم٣ميمف ازمـ ضم٣ٌمن( )يم٣ًمن  

 (.5/480)يم٣ًمن  -وهق آول ايمدَمُمٗمل –فمٝمًك زمـ أزهر فمٛمف أزمق فمقم زمـ ه٣مرون 

 (.00/025فمٝمًك زمـ إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ زمـ نمزوان ايمٌٕمدادي اظمزي )وشمٗمف اخلْمٝم٤م( )طمط 

 (.00/07فمٝمًك زمـ إؽمح٣مق زمـ َمقؽمك أزمق فم٣ٌمس اخلْمٚمل)وشمٗمف اخلْمٝم٤م( )طمط 

 (.0/530فمٝمًك زمـ أؽمٝمد فمٛمف أزمق َمٔممم )دفم٣مء 

 (.2/676( )ضم٣مسمؿ  وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿفمٝمًك زمـ أؾمٔم٧م فمـ وح٣مك )جمٜمقل  

 (.348( )نمرزم٣مء/409فمٝمًك زمـ أيقب زمـ يمٌٝم٤م زمـ َمْمرف ايمٕم٣ًمين )ت

 (.2/696سمؿ اهلل )ضم٣مفمٌد فمٝمًك زمـ زمزاز فمٛمف حيٝمك زمـ 

 (.2/676فمٝمًك زمـ زممم أزمق هريرة احلٚميص )وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ : ي٘مت٤م ضمديثف( )ضم٣مسمؿ  

 (2/676فمٝمًك زمـ زممم ايمِمٝمدٞم٣مين ازمق َمقؽمك ايمرازي )صدوق شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ أيب ضم٣مسمؿ ( )ضم٣مسمؿ 

 (0636هبرام )ذىمر زمـ فمٝمًك 

 (2/674وأزمق زرفم٥م ( )ضم٣مسمؿ  وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿفمٝمًك زمـ صمٔمٖمر ايمري٣مضمل ايمٗم٣م  )صدوق 
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 (00/023فمٝمًك زمـ صمٔمٖمر ايمٔم٘مػمي ) طمط 

 (.37/693( )فم٣ًمىمر00/028( )أشمٛمقا وروى فمٛمف مج٣مفم٥م( )طمط 676فمٝمًك زمـ صمٔمٖمر ايمقراق أزمق َمقؽمك ايمٌٕمدادي )ت

 (.395فمٝمًك زمـ صمٔمٖمر فمـ َمٛمدل )صمر 

 (.8/392فمٝمًك زمـ صمٛمٝمد ايم٘مُمٚمل )ضم٤م

 (8/390فمٝمًك زمـ ضم٣مزم٣من ) ضم٤م 

 (.2/673فمٛمف ازمق ؾمٝمٌف )ٓ زمٟمس زمف وم٣ميمف ازمق زرفم٥م( )ضم٣مسمؿ فمٝمًك زمـ ضم٣مرث 

 (.00/078فمٝمًك زمـ ضم٣مَمد زمـ زممم زمـ فمٝمًك أزمق ضمًكم )وشمٗمف ايمزهري( )طمط

 (.969زمـ ضمج٣مج إٞمِم٣مري أزمق إصٌغ ايمْمٙمٝمْمقم شمؿ ايمٗمرؿمٌل )فمٛمف ايمِم٣مضم٣ٌمن ()صف/زمـ أمحد فمٝمًك زمـ ضمج٣مج 

 (.946احل٣مهمظ( )حتٖم٥م/فمٝمًك زمـ ضم٣ًمس زمـ همّمٝمؾ احلٛمٓمقم )جمٜمقل وم٣ميمف 

 (.2/673فمٝمًك زمـ ضمِمكم ايمػمصمل )ضم٣مسمؿ

 (.2/673( )ضم٣مسمؿوم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿفمٝمًك زمـ ضميَمل اظمِمْمٙمٗمل )ٓزمٟمس زمف 

 (.5/486ايمػم: يمٝمس ممـ حيت٨م زمف( )يم٣ًمنفمٌد زمـ اايمٔمزيز زمـ َمًٙمؿ )وم٣مل فمٌد فمٝمًك زمـ ضمْم٣من فمٛمف 

 (.37/692اهلل ايمتٝمٛم٣مئل )فم٣ًمىمر فمٌد فمٝمًك زمـ مح٣مد زمـ 

 (.2/673ـ محٝمد أزمق مه٣مم ايمراؽمٌل )ضم٣مسمؿ فمٝمًك زم 

 (.2/673فمٝمًك زمـ ضمٛمٝمٖم٥م أزمق فمٚمرو ايم٘مٛمدي )ضم٣مسمؿ

 (.2/675فمٝمًك زمـ طم٣ميمد اخلراؽم٣مين )شمٗم٥م وم٣ميمف ايمٖمالس( )ضم٣مسمؿ  

 (.37/698(.) فم٣ًمىمر 2/675( )ضم٣مسمؿ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿفمٝمًك زمـ طم٣ميمد ايمٝمامَمل ايمٗمرر )ٓ زمٟمس زمحديثف حمٙم٥م ايمِمدق  

 (.841همع أزمق ذضمٌٝمؾ احلٚميص )جمٜمقل ضم٣مل( )ومط فمٝمًك زمـ طم٣ميمد زمـ ٞم٣م 

 (.2/673()ضم٣مسمؿ 5/605فمٝمًك زمـ طمتثٝمؿ احلٛمٖمل )جمٜمقل ضم٣مل( )صم٤م 

 (.37/697فمٝمًك زمـ طمداش أزمق َمقؽمك إزدي )روى فمٛمف مج٣مفم٥م( )فم٣ًمىمر 

 (.415فمٝمًك زمـ طمممم ايمٌٛم٣مء )َمٌم 

 (.5/684( )يم٣ًمن 00/076)سم٘مٙمؿ همٝمف( )طمط  -أسمرصمف -ـ طمُمٛم٣مم اظمدائٛملزمفمٝمًك 

 (.942فمٛمف أزمق ويمٝمد ايم٣ٌمصمل )صف/ -ازمـ أيب درهؿ -فمٝمًك زمـ طمٙمػ زمـ فمٝمًك ايمقؾمٗمل أزمق إصٌغ
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 عـ زمُم٘مقال: ىم٣من يٗمرئ ايمٗمرآن زم٣ميمًٌفمٝمًك زمـ طِمغمة ايمٗمرؿمٌل َمقلم ازمـ زمرد اظمٗمرئ وومٝمؾ: َمقلم ازمـ أمحر ايمٗمرر )وم٣مل ازم

 (.934( )387وجيقده٣م وىم٣من هم٣مواًل زاهدًا ورفم٣ًم ديٛم٣ًم...( )ت

 .-يٟميت -ًك زمـ داب: هق ازمـ يزيدفمٝم 

 (.349( )أشمٛمقا فمٙمٝمف( )نمرزم٣مء/606اهلل )تفمٌد فمٝمًك زمـ ديٛم٣مر زمـ واومد ايمٕم٣مهمٗمل أزمق 

 (.2/675( )ضم٣مسمؿ5/484فمٝمًك زمـ راؾمد فمـ ازمـ ؾمػمؽمف )جمٜمقل وم٣ميمف ايمٌخ٣مري()يم٣ًمن 

 (.00/023( )طمط2/672)ضم٣مسمؿ( وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿفمٝمًك زمـ رزق اهلل ايمٛمٜمرواين أزمق َمقؽمك )صدوق ٓ زمٟمس زمف 

 (.2/675( )ضم٣مسمؿ 5/483فمٝمًك زمـ رؽمتؿ أزمق ايمٔمالئل إؽمدي ايم٘مقدم )يم٣ًمن  

 (.8/390فمٝمًك زمـ زاذان إيقم )ضم٤م 

 (.2/672( )ضم٣مسمؿ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿفمٝمًك زمـ زي٣مد زمـ إزمراهٝمؿ ايمرازي )صدوق 

 (.2/672فمٝمًك زمـ زيد ايمٔمٙمقي أزمق يقٞمس )جمٜمقل ضم٣مل( )ضم٣مسمؿ 

 (.5/483اهل٣مؾمٚمل ايمٔمٗمٝمقم )وم٣مل ايمذهٌل: ىمذاب( )يم٣ًمن  فمٝمًك زمـ زيد 

 (.2/694فمٝمًك زمـ زيد زمـ أرؿمٟمة )ضم٣مسمؿ 

( )اهتٚمف احل٣مىمؿ وىمذزمف ايمذهٌل( 447فمٝمًك زمـ زيد زمـ فمٝمًك ايمْم٣ميمٌل أزمق ضمًـ ايمٔمٗمٝمقم ايمٔمٙمقي ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ت

 (.5/683( )يم٣ًمن562)ٞمٝم٣ًمزمقر/

 (.392أزمق ضمًـ )صمر  اهلل زمـ َمًٙمؿ ايمٖم٣مردفمٌد فمٝمًك زمـ زيد زمـ فمٝمًك زمـ 

 (.8/393()ضم٤م 2/678)جمٜمقل ضم٣مل( )ضم٣مسمؿ  -فمقيس  -زمق ؽمٔمٝمد ايمُم٣مر أفمٝمًك زمـ ؽم٣ممل  

 (.944فمٝمًك زمـ ؽمػمة زمـ ضمٝم٣من )حتٖم٥م/

 (.0/530فمٝمًك زمـ ؽمػمة َمقلم ومريش )دفم٣مء 

 (.951..( )صف/فمٝمًك زمـ ؽمٔم٣مدة ايمزاهد ايمٖمٗمٝمف ايمًٙمجامد أزمق َمقؽمك )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمـ ىم٣ٌمر ايمٔمٙمامء وهمّمالئٜمؿ

 (.2/678( )ضم٣مسمؿ  وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿفمٝمًك زمـ ؽمٔمٝمد أزمق فمامر فمـ فمقم )جمٜمقل 

 (.5/483فمٝمًك زمـ ؽمٔمٝمد ايمدَمُمٗمل )ضمديثف يمٝمس زم٣ميمٗم٣مئؿ وم٣ميمف أزمق أمحد احل٣مىمؿ، ووم٣مل ايمذهٌل: ٓ يدري َمـ هق ( )يم٣ًمن  

 (.2/678فمٝمًك زمـ ؽمٔمٝمد ايمرازي أزمق زممم اظمرادي )صدوق( )ضم٣مسمؿ 

 (.5/485فمـ ايب وائؾ )ٓ أفمرهمف وم٣ميمف امحد( )يم٣ًمن فمٝمًك زمـ ؽمٙمٝمؿ 
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  .-يٟميت -اؽمؿ صمده: ديٛم٣مر : فمٝمًك زمـ ؽمٙمٝمامن ايمدارَمل اجلرصم٣مين أزمق ؿمٝم٥ٌم

ووم٣مل ازمـ فمدي ، وؤمٖمف ازمـ َمٔمكم، )وم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن: خيْمئ (054)ت فمٝمًك زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ ديٛم٣مر أزمق ؿمٝم٥ٌم ايمدارَمل اجلرصم٣مين

 (2/678رصمؾ ص٣ميما ٓ أفمٙمؿ أٞمف ىم٣من يتٔمٚمد ايم٘مذب يم٘مـ يمٔمٙمف ؾمٌف فمٙمٝمف( )ضم٣مسمؿ : وأزمق ؿمٝم٥ٌم -زمٔمد أن ؽم٣مق يمف َمٛم٣مىمغم -

 .(396)صمر  (5/485)يم٣ًمن 

وشمٗمف اخلْمٝم٤م( و، وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿاظمٙمؽ ايمٗمرر ازمق وم٣مؽمؿ احلٚميص ايمٖمٜمري )ضمديثف يدل فمقم ايمِمدق فمٌد فمٝمًك زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ  

 (.2/678( )ضم٣مسمؿ00/073)طمط

 (.2/677فمٝمًك زمـ ؽمٚمرة زمـ ضمٝم٣من )ضم٣مسمؿ 

( )وأشمٛمك فمٙمٝمف أزمق ضمًـ ؾمٝمخٛم٣م وم٣ميمف ازمـ زمُم٘مقال( 382اهلل إؽمدي أزمق إصٌغ ؽم٘مـ ومرؿم٥ٌم )تفمٌد فمٝمًك زمـ ؽمٜمؾ زمـ 

 (.936)صف/

 (.5/482فمٝمًك زمـ ؽمقاء فمـ إؽمامفمٝمؾ ازمـ أيب طم٣ميمد )َمٛم٘مر احلدي٧م وم٣ميمف ايمٌخ٣مري( )ضم٣مسمؿ 

 .يتفمٝمًك زمـ ؽمقادة زمـ أيب صمٔمد ايمرازي وهق أ

( 5/485وىمذزمف ازمـ َمٔمكم( )يم٣ًمن  وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿد ايمٛمخٔمل ىمقدم رازي )َمٛم٘مر احلدي٧م ؤمٝمػ فمٝمًك زمـ ؽمقادة زمـ صمٔم

 (.00/052)طمط (2/677)ضم٣مسمؿ 

 (.06/580فمٝمًك زمـ ؾم٣مذان )ؽمغم  

 (.5/482فمٝمًك زمـ ؾمٌٝم٤م فمـ ازمـ َمٛم٘مدر )يم٣ًمن  

هم٣مواًل ممـ ؽمٚمع ايمٔمٙمؿ ومدياًم..( ( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من ؾمٝمخ٣مً 361فمٝمًك زمـ ص٣ميما زمـ َمروان ايمْم٣مئل أزمق وم٣مؽمؿ )ت ٞمحق

 (.946)صف/

ازمـ فمدي واهتٚمف، وصم٣مهمع )يمٝمس زمٚمٔمروف وم٣ميمف  (678)ت اظم٠مذن زمـ ويمٝمد زمـ ىم٣مَمؾ َمقلم إزدي أزمق َمقؽمك فمٝمًك زمـ ص٣ميما

 (.5/482()يم٣ًمن 678( )تفمٛمف احل٣مهمظ

 (.01/538زمق َمقؽمك )ؽمغم أفمٝمًك زمـ صٌٝما 

 .(8/395)ضم٤م (2/679وأزمق زرفم٥م( )ضم٣مسمؿ  ق ضم٣مسمؿوم٣ميمف أزمفمٝمًك زمـ صٌٝما أيب هم٣مؿمٚم٥م أزمق ضمًـ )صدوق 

 (.5/478()يم٣ًمن 662فمٝمًك زمـ صٌٝما اظم٘مت٤م َمدرار )ت 
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فمٝمًك زمـ صدوم٥م أزمق حمرز فمـ اٞمس )َمؼموك وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل ووم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: ؤمٝمػ، ووه٣مه ازمـ ضم٣ٌمن ()ضم٣مسمؿ 

 (.5/487()يم٣ًمن2/678

 (.2/679()ضم٣مسمؿ7/647أزمقضم٣مسمؿ()ضم٤مفمٝمًك زمـ وح٣مك ايم٘مٛمدي )ٓزمٟمس زمف وم٣ميمف 

 (.945فمٝمًك زمـ ؿم٣مرق ايمٌٙمٗم٣مين ) ٓزمٟمس زمف وم٣مل ايمراوي فمٛمف، ووم٣مل احل٣مهمظ: جمٜمقل( )حتٖم٥م/

 (.2/679فمٝمًك زمـ ؿمٙمح٥م ايمػمادوري)ضم٣مسمؿ  

 (.5/487)يم٣ًمن  -سمٗمدم –فمٝمًك زمـ فم٣ٌمد زمـ صدوم٥م : هق ازمـ صدوم٥م 

 (.5/491ايمرمحـ آؾمٔمري )ؤمٖمف إزدي( )يم٣ًمن فمٌد فمٝمًك زمـ  

 (.5/491)ٓ ئمرف وم٣ميمف ايمذهٌل( )يم٣ًمن ويمٔمٙمف ازمـ فمٌد اهلل زمـ ضم٘مؿ ايمرمحـ زمـ ضم٘مؿ زمـ ٞمٔمامنفمٌد فمٝمًك زمـ 

ايمرمحـ زمـ ؽمٔمٝمد إَمقي أزمق إصٌغ اظمٗمرئ ايم٣ًمظمل )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمـ أهؾ ايمٔمٙمؿ ضم٣مهمٓم٣م يمف( )ت فمٌد فمٝمًك زمـ 

 (.933( )صف/398

 (.00/072ن ايمدٞمٝمقري )طمط ايمرضمٝمؿ أزمق وم٣مؽمؿ ايمٗمْم٣مفمٌد فمٝمًك زمـ 

 (.00/072ايمرضمٝمؿ ايمٗمْم٣من أزمق وم٣مؽمؿ ايمديٛمقري فمٛمف ايمدارومْمٛمل. )طمطفمٌد فمٝمًك زمـ 

 (.435اهلل أزمق ضم٣ًمن ) ٓي٣ًموي ؾمٝمئ٣مً وم٣ميمف حمٚمد زمـ يقؽمػ اجلرصم٣مين( )ؽمٜمؿ فمٌد فمٝمًك زمـ 

 (.0631اهلل إصٌٜم٣مين )ذىمر فمٌد فمٝمًك زمـ  

ضم٣ٌمن همٗم٣مل : ٓيٛمٌٕمل أن حيت٨م زمام اٞمٖمرد زمف ووم٣مل ازمـ فمدي: فم٣مَم٥م َم٣م يرويف ٓ يت٣مزمع  اهلل إٞمِم٣مري )سم٘مٙمؿ همٝمف ازمـفمٌد فمٝمًك زمـ  

 (.2/481()ضم٣مسمؿ 5/489فمٙمٝمف( ) يم٣ًمن 

 ( .5/491اهلل ايمٔمثامين )َمتٜمؿ زم٣ميم٘مذب وم٣ميمف ايمذهٌل( )يم٣ًمن فمٌد فمٝمًك زمـ  

 (.0473اهلل ايمٕمزٞمقي )خم٤م فمٌد فمٝمًك زمـ 

 (.432هـ( )ؽمٜمؿفمٌد اهلل زمـ ضمراز )وافمٝمًك زمـ 

 (.37/460اهلل زمـ ضم٘مؿ زمـ ٞمٔمامن آٞمِم٣مري )جمٜمقل ضم٣مل( )فم٣ًمىمرفمٌد فمٝمًك زمـ  

 اهلل زمـ ؽمٙمامن: صقازمف ؽمٙمٝمامن .فمٌد فمٝمًك زمـ  

 (.030اهلل زمـ ؽمٙمٝمامن أزمق َمقؽمك )شمٗم٥م وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل( )ىمؼ فمٌد فمٝمًك زمـ  
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ف زمكم وم٣ميمف ازمـ فمدي وذىمر احل٣مىمؿ فمـ اهلل زمـ ؽمٙمٝمامن ايمٔمًٗمالين ايمٗمرر )ينق احلدي٧م وايمّمٔمػ فمقم ضمديثفمٌد زمـ  كفمٝمً

 .(942)حتٖم٥م/ (5/489( )يم٣ًمن00/025( )طمط ، ووم٣مل احل٣مهمظ: ؤمٝمػايمدارومْمٛمل سمقشمٝمٗمف

 (.00/071()طمط 06/208اهلل زمـ ؽمٛم٣من زمـ ديمقي٥م ايمْمٝم٣ميمز )وشمٗمف ايمدارومْمٛمل( )ؽمغم فمٌد فمٝمًك زمـ  

 (.2/679كم وأزمق ضم٣مسمؿ، وؤمٖمف أمحد( )ضم٣مسمؿ اهلل زمـ َم٣مه٣من ايمتٚمٝمٚمل أزمق صمٔمٖمر ايمرازي )وشمٗمف ازمـ َمٔمفمٌد فمٝمًك زمـ  

 (.5/488اهلل زمـ حمٚمد زمـ فمٚمر ايمٔمٙمقي )َمؼموك وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل( )يم٣ًمن فمٌد فمٝمًك زمـ  

اهلل زمـ حمٚمد فمـ أزمٝمف )وم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن: دم ضمديثف زمٔمض اظمٛم٣مىمغم ووم٣مل أزمق ٞمٔمٝمؿ: روى فمـ آزم٣مئف أضم٣مدي٧م َمٛم٣مىمغم فمٌد فمٝمًك زمـ 

 (.5/488ٞمحقه ازمـ فمدي ووم٣مل: ويمف نمغم َم٣مذ ىمرت مم٣م ٓ يت٣مزمع فمٙمٝمف()يم٣ًمن ٓي٘مت٤م ضمديثف ٓرء وذىمر 

 (.840ايمقه٣مب زمـ أيب ضمٝم٥م )ومط فمٌد فمٝمًك زمـ 

 (.944( )وم٣مل ازمـ طمزرج: ىم٣من َمـ أهؾ ايمثٗم٥م وايمْمٙم٤م يمٙمٔمٙمؿ ومدياًم..( )صف/341رزمف اخلقٓين )ت ٞمحقفمٌد فمٝمًك زمـ 

 (.4/698()أصٌٜم٣من 0635ف ازمق ايمُمٝمخ( )ذىمرويف زمـ صمػميؾ أزمق وم٣مؽمؿ إصٌٜم٣مين )وشمٗمفمٌد فمٝمًك زمـ 

 (.37/462فمٝمًك زمـ فمٌٝمد اجلٌٝمقم )فم٣ًمىمر  

 (.2/686فمٝمًك زمـ فمٌٝمد فمٛمف فمٚمر زمـ ؽمٔمٝمد )ضم٣مسمؿ 

 (.7/640فمٝمًك زمـ فمت٥ٌم )ضم٤م  

 (.00/022( )طمط 671فمٝمًك زمـ فمٖم٣من زمـ َمًٙمؿ أزمق َمقؽمك ايمِمٖم٣مر )ت 

 (.2/684فمٝمًك زمـ فمٗم٣مل ايمٌجقم ىمقدم )روى فمٛمف مج٣مفم٥م أئٚم٥م( )ضم٣مسمؿ 

 (.935فمٝمًك زمـ فمالء ايمٌٙمًم ضمدث فمٛمف ازمٛمف حمٚمد )وىم٣مٞم٦م فمٛمده رواي٥م َمٔمروهم٥م( )صف/

 (.02/539()ؽمغم 5/496فمٝمًك زمـ فمقم زمـ صمراح أزمق وم٣مؽمؿ ايمقزير )شم٦ٌم ايمًامع صحٝما ايم٘مت٣مب وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )يم٣ًمن 

 (.945( )صف/345فمٝمًك زمـ فمقم زمـ ؽمٔمٝمد إَمقي أزمق إصٌغ ايمْمٙمٝمْمقم )ت

 (.2/686فمـ راهمع زمـ زمُمغم )ضم٣مسمؿ  فمٝمًك زمـ فمقم

 (.03/387فمٝمًك زمـ فمٚمر زمـ فم٣ٌمس زمـ محزة )ؽمغم  

 (.2/683فمٝمًك زمـ فمٚمران اظمٜمري أزمق ويمٝمد )ضم٣مسمؿ 

 (.646فمٝمًك زمـ فمٚمرو ؾمٝمخ يمٙمْمػمي )ؿمػمي

 (.2/684فمٝمًك زمـ فمقن زمـ فمٚمر زمـ ضمٖمص احلٛمٖمل )شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم( )ضم٣مسمؿ  
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 (.5/496)ؤمٖمف إزدي( )يم٣ًمن اظمٙمؽ زمـ زرارة فمٌد فمٝمًك زمـ فمقن فمـ  

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من فم٣مظم٣ًم زم٣ميمٗمراءات روى فمٛمف ازمٛمف 353فمٝمًك زمـ همرج زمـ أيب فم٣ٌمس ايمتجٝمٌل اظمٖم٣مَمل أزمق إصٌغ )ت

 (.948اهلل( )صف/فمٌد أزمق 

 (. 2/683( )ضم٣مسمؿ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿفمٝمًك زمـ همرومد اظمروزي )ؾمٝمخ  

 (.٣2/683مسمؿ فمٝمًك زمـ همّمؾ زمـ َمٔمٗمؾ زمـ ؽمٛم٣من آؾمجٔمل )ضم

 (.351فمٝمًك زمـ همّمؾ وم٣م  ؽمٚمًْم٣م: )فمٙمامء 

 (.00/026فمٝمًك زمـ همغمزان )طمط 

 (.5/496( )يم٣ًمن 00/076فمٝمًك زمـ همغموز إٞم٣ٌمري )يمٝمس زمثٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )طمط 

 (.352( )إرؾم٣مد/ص00/074فمٝمًك زمـ وم٣مؽمؿ أزمق َمقؽمك ايمِمٝمدٓين )طمط 

 (.2/683فمٝمًك زمـ ومٝمس ايمًٙمٚمل )ضم٣مسمؿ 

()يم٣ًمن 2/683( وروى فمٛمف ازمـ هلٝمٔم٥م وأزمق زم٘مر زمـ ايب َمريؿ )ضم٣مسمؿ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿزمـ َمًٝم٤م )جمٜمقل فمٝمًك زمـ ومٝمس فمـ ا

5/496.) 

 (.2/685فمٝمًك زمـ ىمٛم٣مٞم٥م َمديٛمل )ضم٣مسمؿ  

 (.00/074()طمط 416زمـ ىمقج أزمق َمقؽمك )ت كفمٝمً

 (.5/694فمٝمًك زمـ هلٝمٔم٥م )ؤمٝمػ وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل ووم٣مل ايمٔمٗمٝمقم: ٓ حيت٨م زمخػمه()يم٣ًمن 

 (334َم٣ميمؽ زمـ زممم إرَمٝمٛمل )نمرزم٣مء/فمٝمًك زمـ 

 (.2/682( )ضم٣مسمؿ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿفمٝمًك زمـ حمٚمد إٞمِم٣مري أزمق فمٚمر )شمٗم٥م 

 (.767فمٝمًك زمـ حمٚمد ايمًٚم٣ًمر ايمقاؽمْمل )إرؾم٣مد/

 (.00/076( )طمط768فمٝمًك زمـ حمٚمد ايمِمٝمدٓين )إرؾم٣مد/

 (.02/23)ؽمغم  -اؽمؿ صمده أمحد–فمٝمًك زمـ حمٚمد ايمْمقَم٣مري  

ووم٣مل ايمٔمٗمٝمقم : جمٜمقل ضم٣مل ٓئمرف وٓيت٣مزمع فمٙمٝمف()يم٣ًمن  وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿفمٝمز زمـ حمٚمد ايمٗمرر )يمٝمس زمٗمقي 

 (.2/682)ضم٣مسمؿ(5/494
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)طمط -زمـ حمٚمد زمق فمقم )سم٘مٙمؿ همٝمف ازمـ َم٣مىمقٓ و نمغمه ( سمٗمدم دم فمٝمًك زمـ أمحدأزمـ أمحد ايمْمقَم٣مري فمٝمًك زمـ حمٚمد 

 (.5/494()يم٣ًمن 00/072

زمـ َمٜمدي ايمٙمخٚمل أزمق إصٌغ اإلؾمٌٝمقم )وم٣مل ازمـ طمزرج: ىم٣من رصماًل هم٣موالً َمتٖمٛمٛم٣مً ضم٣مهمٓم٣مً د زمـ أمحفمٝمًك زمـ حمٚمد 

 (.941( )صف/361يمألطم٣ٌمر..( فمٛمف اخلقٓين )ت 

 (.393فمٝمًك زمـ حمٚمد زمـ زم٘مغم ايمًٙمٚمل اجلرصم٣مين )صمر 

 (.37/431اهلل إٞمديمز )جمٜمقل ضم٣مل( )فم٣ًمىمرفمٌد فمٝمًك زمـ حمٚمد زمـ ضمٌٝم٤م أزمق 

 (.335زمـ ضمٌٝم٤م زمـ أيب ؽمٙمٝمامن إٞمديمز: )فمٙمامء فمٝمًك زمـ حمٚمد 

 (.00/082فمٝمًك زمـ حمٚمد زمـ ؽمٔمٝمد أزمق َمقؽمك َمقلم زمٛمل ه٣مؾمؿ )طمط  

 (.37/436فمٝمًك زمـ حمٚمد زمـ ؽمٚمط أزمق حمٚمد ايمُم٣مهد )فم٣ًمىمر

 (.37/434فمٝمًك زمـ حمٚمد زمـ ؿمٝم٤م زمـ فمقم ازمق ؿم٣ميم٤م ايمٌٕمدادي )جمٜمقل ضم٣مل( )فم٣ًمىمر 

)وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من ورفم٣ًم َمـ أهؾ ايمٔمٙمؿ راؽمخ٣ًم دم  -ازمـ ضمُم٣م -ٗمرؿمٌل أزمق اإلصٌغايمرمحـ ايمفمٌد فمٝمًك زمـ حمٚمد زمـ 

 (.968( )صف/316ضمٖمظ ايمرأي وايمٖمتقى...( )ت

 (.37/435ايمٔمزيز ايمٗمرر )فم٣ًمىمرفمٌد فمٝمًك زمـ حمٚمد زمـ  

 (.37/433(.)فم٣ًمىمر00/074ازمـ ؾمٜمري٨م أزمق َمقؽمك )جمٜمقل ضم٣مل( )طمط  –اهلل فمٌد أو  –اهلل فمٌد فمٝمًك زمـ حمٚمد زمـ 

 (.937( )أطمذ ايمٛم٣مس فمٛمف: وم٣ميمف ازمـ زمُم٘مقال( )صف/541اهلل زمـ فمٝمًك ايمزهري ايمُمٛمؼمين )تفمٌد فمٝمًك زمـ حمٚمد زمـ 

)وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمـ صمٙم٥م ايمٔمٙمامء  -ازمـ ص٣مضم٤م إضم٣ٌمس -فمٝمًك زمـ حمٚمد زمـ فمٝمًك ايمرفمٝمٛمل أزمق زم٘مر ايمٗمرؿمٌل اظمري

 (.949( )صف/371هؾ ايمذىم٣مء وايمٖمٜمؿ، روى ايمٛم٣مس فمٛمف ىمثغمًا( )توىم٣ٌمر اظمحدشمكم وإدزم٣مء َمـ أ

 (.0632فمٝمًك زمـ حمٚمد زمـ فمٝمًك اظمذىمر أزمق فمٗمٝمؾ )ذىمر 

 (.398فمٝمًك زمـ حمٚمد زمـ فمٝمًك اظمروزي )صمر 

 (.00/071فمٝمًك زمـ حمٚمد زمـ فمٝمًك اظمروزي أزمق فم٣ٌمس ايمْمٜمامين )وشمٗمف اخلْمٝم٤م( )طمط 

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من رصمالً هم٣مواًل، وأشمٛمك ٣347مدم أزمق إصٌغ ايمٗمرؿمٌل )تاهلل ايمرصفمٌد فمٝمًك زمـ حمٚمد زمـ َمًٙمؿ زمـ 

 (.947فمٙمٝمف ازمـ طمزرج( )صف/

 (.00/029فمٝمًك زمـ حمٚمد زمـ َمٛمِمقر أزمق َمقؽمك اإلؽم٘م٣مدم )روى أضم٣مدي٧م َمًتٗمٝمٚم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )طمط 
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٘مقال: َمـ ايمٔم٣ٌمد همّمؾ اء وايمزه٣مد وممـ فمٝمًك زمـ حمٚمد زمـ َمقؽمك زمـ طمٙمػ ايم٘مٛم٣مين أزمق إصٌغ ايمٔم٣مزمد ايمت٣مىمرين )وم٣مل ازمـ زمُم

 (.943فمٛمك زمْمٙم٤م ايمٔمٙمؿ..( فمٛمف مج٣مفم٥م )صف/

فمٝمًك زمـ حمٚمد زمـ ه٣مرون زمـ فمّت٣مب ايمٛمًٖمل أزمق َمقؽمك إؽمت٣مذ )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمـ أضمٖمظ ايمٛم٣مس ٕطم٣ٌمر ايمٔمٙمامء 

 (.938وأَمٝمزهؿ زم٣ميمتٔمديؾ وايمتجريا شمٗم٥م همٝمام رواه، وصٖمف زمذيمؽ طمٙمٝمؾ ايمًٌتل( )صف/

 (.5/493فمٝمًك زمـ خم٣مرق زمـ َمٝمنة فمـ أزمٝمف )جمٜمقٓن( )يم٣ًمن  

 ايمٔمزيز ايمٔمْم٣مر ايمٌٌمي صقازمف فمٌٝمس سمٗمدم وهق )شمٗم٥م(.فمٌد فمٝمًك زمـ َمرضمقم زمـ 

 (.04/574فمٝمًك زمـ َمً٘مكم )ؽمغم  

فمٝمًك زمـ َمًٙمؿ ايمِمٖم٣مر : إمحر )َمٛم٘مر احلدي٧م وم٣ميمف ايمذهٌل وؤمٖمف ايمٔمٗمٝمقم وايم٣ًمصمل ووم٣مل اخلْمٝم٤م: روى فمـ َم٣ميمؽ 

 (.5/493()يم٣ًمن00/0201نمغمه َمٛم٣مىمغم( )طمطو

 ،وأزمق داود ايمٛم٣ًمئل، )ؤمٝمػ احلدي٧م يمٝمس زمُمئ وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم وؤمٖمف أزمق ضم٣مسمؿ وأزمق زرفم٥م ايم٘مقدم فمٝمًك زمـ َمًٝم٤م ايمٌجقم

 (5/493( )يم٣ًمن وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: يمٝمس زمٗمقي، ووم٣مل أزمق زرفم٥م: يمٝمس زم٣ميمٗمقي ؾمٝمخ، ووم٣مل احل٣مهمظ: ؤمٝمػ فمٛمد أهؾ احلدي٧م

 . (947)حتٖم٥م/ (3/0855()ضم٣ٌمن2/688)ضم٣مسمؿ 

 (.5/495فمٝمًك زمـ َمْم٣مع زمـ زائدة يـ َمًٔمقد ايمٙمخٚمل )يم٣ًمن 

 (.5/495(.)يم٣ًمن 2/689فمٝمًك زمـ َمْمٙم٤م أزمق ه٣مرون ايمزهري )ؤمٖمف ايمدارومْمٛمل( )ضم٣مسمؿ  

 (.2/689زمـ ىمٔم٤م ازمـ َم٣ميمؽ إٞمِم٣مري )ضم٣مسمؿ ٔمٌد فمٝمًك زمـ َمٔم٣موي٥م زمـ َم

 (.38/5ازمـ فم٣ًمىمر( )فم٣ًمىمر زمـ همّمؾ اظمقصقم )وشمٗمف ٔمٌد فمٝمًك زمـ َم 

 (.2/687فمٝمًك زمـ َمٔمدان )وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ : َمّمْمرب احلدي٧م( )ضم٣مسمؿ 

 (.0157فمٝمًك زمـ َمٛم٘مدر زمـ حمٚمد زمـ َمٛم٘مدر ايمٗمرر ايمتٝمٚمل أزمق حمٚمد اظمٛم٘مدري َمٌمي )يقٞمس 

 (.2/688()ضم٣مسمؿ 7/647ي )ضم٤م ٔمٌد فمٝمًك زمـ َمٛمٜم٣مل زمٌمي ايم

 (.5/495()يم٣ًمن ٣2/691مسمؿ( )ضم٣مسمؿ فمٝمًك زمـ َمٜمران ايمرازي اظمًتٔمْمػ )ىمذزمف أزمق ضم

 (.2/685( )ضم٣مسمؿوم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿفمٝمًك زمـ َمقؽمك أزمق َمقؽمك ؽمٚمع أزم٣م ضم٣مزم )شمٗم٥م َم٣م زمف زمٟمس ص٣ميما احلدي٧م 

 (.00/025فمٝمًك زمـ َمقؽمك زمـ أيب ضمرب ايمٌٌمي أزمق حيٝمك ايمِمٖم٣مر )شمٗم٥م وم٣ميمف ازمق زرفم٥م ( )طمط 
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ٖمرات ايم)شمٗم٥م ىمثغم ايم٘مت٣مب: وم٣ميمف ازمـ  (424)ت ايمٌٕمدادي ٣مدايمٔمٌفمٝمًك زمـ َمقؽمك زمـ أيب حمٚمد زمـ َمتقىمؾ اهل٣مؾمٚمل أزمق همّمؾ 

 (.00/078( )طمط455. ووم٣مل اخلْمٝم٤م: ىم٣من شمٗم٥م شمٌت٣ًم ضمًـ إطمالق مجٝمؾ اظمذه٤م. ووشمٗمف ازمـ صمقزي( )ايمديمٝمؾ/

 (.00/022فمٝمًك زمـ َمقؽمك زمـ ص٣ميما زمـ ؾمٝمخ أزمق صٖمقان إؽمدي )طمط  

 (. 2/685() ضم٣مسمؿ زمق ضم٣مسمؿوم٣ميمف أفمٝمًك زمـ َمقؽمك زمـ حمٚمد زمـ إي٣مس ايم٘مٌغم )ؤمٝمػ 

 (.00/074زمـ خمٙمد أزمق َمقؽمك اخلتقم )طمط فمٝمًك زمـ َمقؽمك 

 (.5/492فمٝمًك زمـ َمقؽمك فمـ إزمراهٝمؿ زمـ أؾمٔم٧م )جمٜمقل( )يم٣ًمن 

 (.2/685فمٝمًك زمـ َمقؽمك فمـ صمٛمدب )ضم٣مسمؿ  

 (.2/682فمٝمًك زمـ َمقؽمك فمـ فمْمٝم٥م )ضم٣مسمؿ 

 .(5/497فمٝمًك زمـ َمٝمٚمقن ايمٌٌمي )َمؼموك وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل( )يم٣ًمن  

( ، ووم٣مل احل٣مهمظ: َمؼموكفمٝمًك زمـ َمٝمٚمقن اخلقاص )َمؼموك وم٣ميمف ايمدوٓيب ووم٣مل ايم٣ًمصمل: َمٛم٘مر احلدي٧م ووه٣مه ازمـ ضم٣ٌمن 

 .(948)حتٖم٥م/ (5/492)يم٣ًمن 

 (.5/497فمٝمًك زمـ َمٝمٚمقن دَمُمٗمل )يم٣ًمن  

 .(949)حتٖم٥م/ (2/691()ضم٣مسمؿ 5/607( )يم٣ًمن  ، ووم٣مل احل٣مهمظ: صدوقفمٝمًك زمـ َمٝمٛم٣مء اظمديٛمل )سم٘مٙمؿ همٝمف 

 (.2/691فمٝمًك زمـ ٞمٔمامن زمـ رهم٣مفم٥م ازمـ راهمع ايمزرومل )ضم٣مسمؿ 

 (.00/075فمٝمًك زمـ ه٣مرون زمـ زمري٥م اهل٣مؾمٚمل )طمط  

 (.5/497فمٝمًك زمـ ه٣مؾمؿ أزمق َمٔم٣موي٥م اظمري )ؤمٖمف ايمدراومْمٛمل( )يم٣ًمن 

 (.00/021فمٝمًك زمـ ه٣مؾمؿ ايمٛمخ٣مس )طمط 

 (.5/497()ٓرء( )يم٣ًمن 635فمٝمًك زمـ هٝمثؿ ازمق َمقؽمك ايمِمقدم )ت 

 .-سمٗمدم  1ايمٔمزيز فمٌد فمٝمًك زمـ وصمٝمف: هق ازمـ 

 ( سمٗمدم.00/079فمٝمًك زمـ وزير فمقم زمـ فمٝمًك أزمق وم٣مؽمؿ )شم٦ٌم ايمًامع صحٝما ايم٘مت٣مب وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )طمط 

 (.0158)يقٞمس  -َمٙمقل  -فمٝمًك زمـ حيٝمك َمٌمي 

 (.38/63()فم٣ًمىمر5/499فمٝمًك زمـ يزيد إفمرج )ضمديثف يمٝمس زم٣ميمٗم٣مئؿ وم٣ميمف ازمق أمحد احل٣مىمؿ( )يم٣ًمن

 (.2/690فمٝمًك زمـ يزيد ايمُم٣مَمل )ضم٣مسمؿ  
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يّمع احلدي٧م(  ، ووم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ:فمٝمًك زمـ يزيد زمـ زم٘مر زمـ داب ايمٙمٝمثل اظمدين )ووم٣مل ايمٌخ٣مري : َمٛم٘مر احلدي٧م

 (.5/457()يم٣ًمن00/038طمط)

 (.931فمٝمًك زمـ يزيد فمـ ؿم٣موس وفمٛمف ايمززمٝمدي )وم٣مل احل٣مهمظ: إن ىم٣من ازمـ زم٘مر زمـ داب همٜمق ؤمٝمػ وإٓ همٚمجٜمقل( )حتٖم٥م/

 (.2/690فمٝمًك زمـ يزيد فمـ فمٝمًك زمـ ؽمقادة)ضم٣مسمؿ  

 (.00/075فمٝمًك زمـ ئمٗمقب زمـ صم٣مزمر أزمق َمقؽمك ايمزصم٣مج)طمط 

 (.00/026()طمط 633فمٝمًك زمـ يقؽمػ زمـ فمٝمًك زمـ ؿم٣ٌمع أزمق حيٝمك جمٜمقل ضم٣مل)ت 

 (.399فمٝمًك زمـ يقٞمس اجلرصم٣مين )صمر 

 (.2/696( )ضم٣مسمؿ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿفمٝمًك زمـ يقٞمس ايمرَمقم )صدوق 

 (.00/499زمـ يقٞمس فمـ َم٣ميمؽ )جمٜمقل وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل( )ضم٣مسمؿ  فمٝمًك 

 (.5/311فمٝمًك َمقلم ضمذيٖم٥م فمـ ضمذيٖم٥م )ؤمٝمػ وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل ()يم٣ًمن  

 (.2/33ايمرمحـ )ضم٣مسمؿ فمٌد فمٝمِم٣م زمـ أيب زم٘مر زمـ  

 (.00/021فمٝمك زمـ طمالد زمـ زمقي٤م )طمط 

 (.7/40)ضم٣مسمؿ  فمٝمٝمٛم٥مزمـ أيب فمٚمران وايمد ؽمٖمٝم٣من زمـ  ٥مفمٝمٝمٛم 

 (.5/311زمـ محٝمد فمـ يزيد زمـ أيب حيٝمك )جمٜمقل َمٛم٘مر احلدي٧م وم٣ميمف ايمٌخ٣مري()يم٣ًمن  فمٝمٝمٛم٥م

 (.38/37زمـ فم٣مئُم٥م اظمرائل )صح٣ميب وم٣ميمف ازمـ فم٣ًمىمر( )فم٣ًمىمر  فمٝمٝمٛم٥م 

 (.7/40)ضم٣مسمؿ(042( ) ذيؾ  وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿفمٝمٝمٛم٥م زمـ فم٣مصؿ زمـ ؽمٔمر زمـ ٞمٗم٣مدة إؽمدي )جمٜمقل 

( )ضم٣مسمؿ ، ووم٣مل احل٣مهمظ: ؤمٝمػ صمداً وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿٚمر ايمٔمٚمري )ؤمٝمػ احلدي٧م ـ فمفمٌد ايمرمحـ فمـ فمٌٝمد اهلل زمزمـ  فمٝمٝمٛم٥م

 .(930)حتٖم٥م/ (7/40

 (.544فمٝمٝمٛم٥م زمـ فمقم ايمٌُمتل أزمق زم٘مر ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ٞمٝم٣ًمزمقر/

 (.7/40زمـ نمِمـ فمـ ضمًـ )جمٜمقل ضم٣مل( )ضم٣مسمؿ  فمٝمٝمٛم٥م 
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 ضمرف ايمٕمكم

 

 (.38/51()فم٣ًمىمر 5/623ايمٕم٣مز زمـ رزمٝمٔم٥م احلٚمغمي )جمٜمقل ضم٣مل( )ضم٤م  

نم٣مزي زمـ صمٌٙم٥م )ووم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ : َمٛم٘مر احلدي٧م ووم٣مل ايمٌخ٣مري : ضمديثف َمٛم٘مر دم ؿمالق اظم٘مره ووم٣مل ازمـ فمدي : يمٝمس يمف إٓ  

 (.7/58()ضم٣مسمؿ 5/314هذا احلدي٧م( )يم٣ًمن

 (.5/314نم٣مزي زمـ فم٣مَمر )ىمذزمف إزدي( )يم٣ًمن  

 (.38/50ـ حمٚمد أزمق ضمًـ ايمقؾم٣مء )فم٣ًمىمر نم٣مزي زم 

 (.333ايمرضمٝمؿ أٞمِم٣مري أٞمديمز أزمق حمٚمد )نمرزم٣مء/فمٌد ايمٕم٣مزي زمـ ي٣مؽمكم زمـ حمٚمد زمـ 

 (.7/52نم٣مرضة زمـ ؽمٚمرة ايمٔمٛمػمي ) ضم٣مسمؿ  

 (.5/314(.)يم٣ًمن 7/52نم٣مرضة زمـ فمروة ايمٖمٗمٝمٚمل زمٌمي )جمٜمقل وم٣ميمف زم٣من اظمديٛمل( )ضم٣مسمؿ  

 (.0063(. )آصمري 7/52يمف زمـ َمٔمكم وازمق داود، ووم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ، ؾمٝمخ()ضم٣مسمؿ نم٣مرضة زمـ همرهد )يمٝمس زمف زمٟمس وم٣م 

 (.7/51ايمرمحـ اظمتٔمٙمؿ )ضم٣مسمؿ فمٌد نم٣ميم٤م أزمق 

 (.7/39نم٣ميم٤م احلٛمٖمل فمٛمف يقٞمس زمـ ايب إؽمح٣مق )ضم٣مسمؿ 

 (.7/37نم٣ميم٤م ايمري٣مضمل زمٌمي فمـ ازمـ فمٚمر )ضم٣مسمؿ

 (.7/39نم٣ميم٤م ايمقراق فمـ ازمـ ؽمغميـ )ضم٣مسمؿ 

 (.0043ازم٣مذي )صمر نم٣ميم٤م زمـ أيب زىم٣مر اإلؽمؼم

 (.38/56أدَمل اظمِمٌا )فم٣ًمىمر)زمـ أمحد نم٣ميم٤م  

 (.977( )صف/311اهلل اظمح٣مريب ايمٕمرٞم٣مؿمل )ت ومٌؾفمٌد ايمروؤف زمـ فمٌد نم٣ميم٤م زمـ مت٣مم زمـ 

 (.592نم٣ميم٤م زمـ متٝمؿ زمـ حمٚمد أزمق متٝمؿ ايمٗمْم٣من صمرصم٣مين )صمر 

 .(7/39()ضم٣مسمؿ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿنم٣ميم٤م زمـ ضمٌٝم٤م ايمٝمُم٘مري )جمٜمقل  

 (.38/39احل٣مرشمل )فم٣ًمىمر زمـ أمحد ـ ضمًكم نم٣ميم٤م زم 

 (.7/51( )ضم٣مسمؿ  وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿنم٣ميم٤م زمـ ضمٙمٌس زمـ حمٚمد ايم٘مٙمٌل )ؾمٝمخ  
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 (.38/54نم٣ميم٤م زمـ ؽمٙمٝمامن ايمٗمرر )فم٣ًمىمر  

 (.5/691نم٣ميم٤م زمـ ؽمقيد ايمدَمُمٗمل )ضم٤م 

 (.5/313نم٣ميم٤م زمـ ؾمٔمقذ فمـ أيب هريرة )ٓ يدري َمـ هق وم٣ميمف ايمذهٌل( )يم٣ًمن  

 (.7/419نم٣ميم٤م زمـ ص٣ميما ايمتٝمٚمل )ضم٤م  

 (.5/313)جمٜمقل وم٣ميمف ايمٔمٗمٝمقم()يم٣ًمن  فمٝمٝمٛم٥منم٣ميم٤م زمـ صٔم٤م فمـ ؽمٖمٝم٣من زمـ 

ـ مت٣مم اظمح٣مريب أزمق زم٘مر ايمٕمرٞم٣مؿمل )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من ضم٣مهمٓم٣ًم يمٙمحدي٧م وؿمرومف وفمٙمٙمف زمايمرمحـ زمـ نم٣ميم٤م فمٌد نم٣ميم٤م زمـ 

 (.980( )صف/501ايمٛم٣مس فمٛمف ىمثغمًا( )ت فم٣مرهم٣ًم زمٟمؽمامء رصم٣ميمف وٞمٗمٙمتف َمٛمًقزم٣ًم إلم همٜمٚمف أطمذ 

 (.0( )همٜمرس/508ايمرؤوف إٞمديمز أزمق زم٘مر ايمٖمٗمٝمف )َمُمٜمقر( )تفمٌد ايمرمحـ زمـ نم٣ميم٤م زمـ فمٌد نم٣ميم٤م زمـ 

)وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمـ أهؾ ايمدراي٥م  -ازمـ ومالس -ايمٗم٣مهر زمـ يقؽمػ زمـ ضم٘مؿ ايمٌْمٙمٝمقد أزمق زم٘مرفمٌد نم٣ميم٤م زمـ 

 (.979وايمرواي٥م..( )صف/

( )وم٣مل احلٚمٝمدي: َمٗمرئ ؾم٣مفمر أدي٤م، ووم٣مل ازمـ ؽم٘مرة: ىم٣من رصماًل 322ايمٗمْمٝمٛمل اظمٗمرئ أزمق مت٣مم )ت اهلل ايمٗمٝمزٌد فمنم٣ميم٤م زمـ 

 (.981زاهدًا هم٣مواًل( )صف/

 (.0658اهلل ايمقراق )ذىمرفمٌد نم٣ميم٤م زمـ 

 (.7/37( )ضم٣مسمؿ 0431اهلل زمـ ؽمٔمد زمٌمي )وشمٗمف ايمٔمجقم( )فم٨مفمٌد نم٣ميم٤م زمـ  

 (.7/37()ضم٣مسمؿ4/467)ضم٤م  (صح٣ميب)ٝمثل اهلل زمـ همّم٣ميم٥م ايمٙمفمٌد نم٣ميم٤م زمـ 

 (.0479اهلل زمـ حمٚمد ايمرازي احل٣مهمظ )وشمٗمف ايمٖم٣مرد( )خم٤م فمٌد نم٣ميم٤م زمـ 

 (.0480اهلل زمـ حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ ايمْمٌز )خم٤م فمٌد نم٣ميم٤م زمـ  

 (.518اهلل زمـ َمقؽمك زمـ همٙمٝما اظمقائدي ايمٌزاز: )فمٙمامء فمٌد نم٣ميم٤م زمـ 

 (.5/313ازمـ ضمزم()يم٣ًمن اهلل فمـ أزمٝمف )جمٜمقل وم٣ميمف فمٌد نم٣ميم٤م زمـ 

 (.0657نم٣ميم٤م زمـ فمٌٝمد اهلل ايمًٔمدي ايمٌٌمي)ذىمر 

( )يم٣ًمن ، ووم٣مل احل٣مهمظ: َمٔمروف زمقوع احلدي٧موايمدارومْمٛمل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿنم٣ميم٤م زمـ فمٌٝمد اهلل ايمٔمٗمٝمقم اجلزري )َمؼموك  

 .(936)حتٖم٥م/ (5/313

 (.7/37نم٣ميم٤م زمـ فمجرد زمٌمي )ضم٣مسمؿ  



1412 
 

 (.597ايمِمقدم )صمر  نم٣ميم٤م زمـ فمقم زمـ حمٚمد أزمق َمًٙمؿ ايمرازي

 (.992ٛمف مت٣مم أزمق نم٣ميم٤م إدي٤م )صف/ازمفمٛمف  -تّٝم٣مينايمازمـ  -ـ فمٚمر ايمٗمرؿمٌلنم٣ميم٤م زم

 (.5/315نم٣ميم٤م زمـ نم٣ميم٤م فمـ أزمٝمف فمـ صمده )إؽمٛم٣مده جمٜمقل وم٣ميمف ايمٔمٗمٝمقم( )يم٣ًمن  

 (.5/315( )يم٣ًمن 38/55نم٣ميم٤م زمـ نمزوان ايمدَمُمٗمل )فم٣ًمىمر  

 (.7/37نم٣ميم٤م زمـ نمٝمالن إٞمِم٣مري )ضم٣مسمؿ  

ايمٔمٗمٝمقم: خي٣ميمػ دم ضمديثف ص٣مضم٤م وهؿ ، ووم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ:يمٝمس زمف زمٟمس  ووم٣مل ،٤م زمـ هم٣مئد إؽمدي )ؾمٝمخ وم٣ميمف أزمق زرفم٥منم٣ميم 

 (. 2/39()ضم٣مسمؿ 5/315ووم٣مل إزدي : يت٘مٙمٚمقن همٝمف()يم٣ًمن 

 (6/016()أصٌٜم٣من 0652نم٣ميم٤م زمـ همرومد أزمق حيٝمك إصٌٜم٣مين )جمٜمقل ضم٣مل( )ذىمر 

 (.9/4نم٣ميم٤م زمـ همٜمٝمد أزمق ضمًـ )ضم٤م 

 (.7/39( )ضم٣مسمؿ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ٣ميم٤م زمـ ومرار اهلذرم )ؾمٝمخ نم 

 (.5/317نم٣ميم٤م زمـ ومران فمٛمف ٞمٌم زمـ فمقم )وشمٗمف ايمٔمجقم وؤمٖمف إزدي( )يم٣ًمن  

 (.06/446نم٣ميم٤م زمـ حمٚمد ايمػمدفمل )طمط  

 (.517نم٣ميم٤م زمـ حمٚمد زمـ إؽمامفمٝمؾ ايمٔمِمٖمري: )فمٙمامء 

٣مم إؾُمقين )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من ؾمٝمخ٣مً ص٣محل٣ًم َمٛمٗمٌّم٣ًم َمٔمتٛمٝم٣ًم اهلل اهلقاري أزمق متفمٌد ايمرمحـ زمـ فمٌد نم٣ميم٤م زمـ حمٚمد زمـ 

 (.978( )صف/331زمْمٙم٤م ايمٔمٙمؿ َمـ صٕمره..( )ت

 (.5/317أو ايمػمزمري )ؤمٖمف إزدي( )يم٣ًمن  -نم٣ميم٤م زمـ هالل ايمؼمَمذي

 (.00/446نم٣ميم٤م زمـ هالل زمـ حمٚمد زمـ ؽمٔمدان أزمق فمالء احلٖم٣مر )طمط  

 (.3/0822()ضم٣ٌمن5/317احلدي٧م صمداً ُ وم٣ميمف زمـ ضم٣ٌمن ، وؤمٖمف ايمٔمٗمٝمقم()يم٣ًمن نم٣ميم٤م زمـ وزير فمـ ازمـ وه٤م )َمًتٗمٝمؿ 

 (.7/39نم٣ميم٤م فمـ ايمًدي )وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ ٓ أدري َمـ هق( )ضم٣مسمؿ 

 (.0481نم٣مٞمؿ زمـ ايب ؽمٜمٝمؾ ايمٛمًقي )خم٤م 

 .ضمقصإنم٣مٞمؿ زمـ أيب نم٣مٞمؿ: هق ازمـ 

 (.5/317نم٣مٞمؿ زمـ أضمقص فمـ أيب ص٣ميما )وم٣مل ايمدارومْمٛمل: يمٝمس زمٗمقي( )يم٣ًمن  

 (.06/440اهلل زمـ حمٚمد زمـ أزم٣من ايمٌزاز )وشمٗمف اخلْمٝم٤م()طمطفمٌد نم٣مٞمؿ زمـ 
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 (.0620اجلرواءاين )ذىمر زمـ أمحد نم٣مٞمؿ زمـ فمٚمر زمـ حمٚمد 

 (.06/440نم٣مٞمؿ زمـ حمٚمد ايمقراق )طمط 

( )وم٣مل احلٚمٝمدي: همٗمٝمف َمدرس وأؽمت٣مذ دم أداب 371َمل أزمق حمٚمد اظم٣ميمٗمل )تايمرمحـ اظمخزوفمٌد نم٣مٞمؿ زمـ ويمٝمد زمـ حمٚمد زمـ 

 (.986وهمٛمقهن٣م جمقد َمع همّمؾ وضمًـ ؿمريٗم٥م أشمٛمك فمٙمٝمف أزمق ضمًـ ايمٔم٣مئذي وأهمرط دم وصٖمف زم٣ميمٔمٙمؿ وايمديـ..( )صف/

 (.519نمدق زمـ ضمًـ زمـ زممم زمـ نمدق: )فمٙمامء 

 (.05نمراس زمـ طمقرم إؽمدي )رومف/ 

 (.0159أزمق ضم٣مرث )وهمد فمعم رؽمقل اهلل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( )يقٞمس نمرهم٥م زمـ ضم٣مرث ايم٘مٛمدي 

 (.06/446اهلل اخل٣مدم )طمط فمٌد نمري٤م زمـ 

 (.5/318ايمقاضمد فمـ حيٝمك زمـ ؽمٔمٝمد )جمٜمقل وم٣ميمف ازمـ صمقزي( )يم٣ًمنفمٌد نمري٤م زمـ 

 (.06/440نمري٤م َمقلم ويمد فمقم زمـ ص٣ميما )طمط 

 (.7/58أزمق ضم٣مسمؿ: يمف صح٥ٌم( )ضم٣مسمؿ  نمري٥م زمـ ضم٣مرث إٞمِم٣مري )وم٣مل

 (.5/318()يم٣ًمن 0040ايمذهٌل( )ك  وم٣ميمفزمـ صمح٣مدة)ٓ ئمرف وطمػمه َمٛم٘مر دم احلج٣مَم٥م زمـ أمحد نمزال زمـ حمٚمد 

 (.849نمزوان زمـ ضمجغم ايمًدود )ومط  

 (.7/55 ()ضم٣مسمؿ5/318)يم٣ًمن (وم٣مل ايمٔمٗمٝمقم : ٓ ئمرف إٓ هبذا وٓ يت٣مزمع فمٙمٝمف)نمزوان زمـ فمت٥ٌم زمـ نمزوان اظم٣مزين 

 (.7/55()ضم٣مسمؿ 5/318( )يم٣ًمن وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿنمزوان زمـ يقؽمػ ايمٔم٣مَمري ايمٌٌمي )َمؼموك 

 (.5/300ايمرمحـ فمـ فمقن زمـ ذىمقان )جمٜمقل وم٣ميمف ايمٔمٗمٝمقم()يم٣ًمن فمٌد نم٣ًمن ايمًٙمٚمل أزمق 

 (.5/318نم٣ًمن زمـ أزم٣من أزمق روح ايمٝمامَمل / وم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن: يروي ايمٔمج٣مئ٤م، ووم٣مل ايمذهٌل، َمٛم٘مر احلدي٧م()يم٣ًمن 

 (.5/301ي )يم٣ًمن ٔمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ يقؽمػ ايمفمٌد نم٣ًمن زمـ أيب نم٣ًمن ايمٔم٘مػمي: هق حمٚمد زمـ 

 (.595نم٣ًمن زمـ صمٔمٖمر ايمدهًت٣مين أزمق فم٣ٌمد )صمر 

: ص٣ميما ، ووم٣مل اخلٙمٝمقم : شمٗم٥م  أيّم٣مً  نم٣ًمن زمـ رزمٝمع زمـ َمٛمِمقر إزدي أزمق حمٚمد اظمقصقم )ؤمٝمػ وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل ووم٣مل 

 (.5/319()يم٣ًمن 06/469، ووم٣مل اخلْمٝم٤م : ىم٣من ٞمٌٝمالً ورفم٣ًم هم٣مواًل( )طمط  اهلٝمثٚملص٣ميما وؤمٖمف 

 (.06/441نم٣ًمن زمـ روقان زمـ ؾمٔمٝم٤م أزمق ضمًـ ايمٌزاز )طمط  

 (.9/0نم٣ًمن زمـ ؽمٙمٝمامن اهلروي )ضم٤م  
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 (.7/51نم٣ًمن زمـ ؽمٝم٣مر أزمق َم٣ميمؽ ايمٔمقذي ايمٌٌمي )ضم٣مسمؿ 

 (.7/50( )ضم٣مسمؿ أزمق ضم٣مسمؿوم٣ميمف احلٚمٝمد زمـ فمٌٝمد زمـ ؽمٝم٣مر ايم٘مٛم٣مين )جمٜمقل فمٌد نم٣ًمن زمـ 

 (.06/467نم٣ًمن زمـ فمٌٝمد إزدي )طمط

 (.06/467نم٣ًمن زمـ فمٌٝمد ايمرومل )وشمٗمف ايمٔمتٝمٗمل( )طمط

 (.5/319نم٣ًمن زمـ فمٌٝمد اظمقصقم )وم٣مل أمحد: ىمتٌٛم٣م فمٛمف شمؿ ضمرومٛم٣م ضمديثف ووم٣مل ازمـ َمٔمكم: ؤمٝمػ احلدي٧م()يم٣ًمن 

 (.7/50()ضم٣مسمؿ5/301()يم٣ًمن ق ضم٣مسمؿوم٣ميمف أزمنم٣ًمن زمـ فمٚمر أزمق اهلذيؾ ايمٔمجقم ايم٘مقدم )َمٛم٘مر احلدي٧م 

 (.3/0886نم٣ًمن زمـ فمٚمر زمـ فمٌٝمد اهلل ايمٔمدين )ضم٣ٌمن 

 (.0626نم٣ًمن زمـ همّمؾ زمـ نم٣ًمن )ذىمر

()يم٣ًمن 7/51ايمرمحـ ايمًٙمٚمل ايمٌٌمي )وم٣مل ازمـ أيب ضم٣مسمؿ: يمٝمس زم٣ميمٗمقي()ضم٣مسمؿ فمٌد نم٣ًمن زمـ َم٣ميمؽ زمـ فم٣ٌمد أزمق 

5/301.) 

 (.593ين )روى فمٛمف مج٣مفم٥م وم٣ميمف ايمًٜمٚمل( )صمر نم٣ًمن زمـ حمٚمد زمـ نم٣ًمن ايمٗمزاز أزمق فمقم اجلرصم٣م

 (.0624نم٣ًمن زمـ حمٚمد زمـ نم٣ًمن زمـ َمقؽمك ايمٔم٘مقم )ذىمر

 (.7/56()ضم٣مسمؿ 06/468نم٣ًمن زمـ َمٖمّمؾ ايمٕماليب ايمٌٌمي أزمق َمٔم٣موي٥م )جمٜمقل ضم٣مل()طمط 

 (.7/56()ضم٣مسمؿ 5/300نم٣ًمن زمـ ٞم٣مومد فمـ أيب إؾمٜم٤م )وم٣مل ازمـ َمٔمكم :يمٝمس زمًمء: ووم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: جمٜمقل( )يم٣ًمن 

 (.7/51نم٣ًمن فمـ ازمـ رؽمٝمؿ )يٛمٓمر()ضم٣مسمؿ 

 (.5/300نمِمـ زمـ إؽمامفمٝمؾ إٞمْم٣مىمل )رزمام طم٣ميمػ وم٣ميمف ازمـ ضم٣ٌمن()يم٣ًمن 

 (.20نمِمـ زمـ إؽمامفمٝمؾ ايمرومل )جمٜمقل ضم٣مل( )رومف/

 (.06/446نمِمكم زمـ زمراق أزمق هالل إضمدب )طمط 

 (.38/26()فم٣ًمىمر7/52نمّم٣ٌمن ايمٗمٔمٌثري ايمُمٝم٣ٌمين )ضم٣مسمؿ 

 (.7/52ٞمٔمٝمؿ ايمٕمٛمقي )جمٜمقل ضم٣مل()ضم٣مسمؿ  نمّم٣ٌمن زمـ ضمٛمٓمٙم٥م أزمق

 (.7/52زمٝمف )ضم٣مسمؿ أنمّم٣ٌمن زمـ يزيد فمـ 

 (.32/28نمّمقر زمـ فمتٝمؼ ايم٘مٙمٌل ايمٛم٣مصمل)فم٣ًمىمر 

 (.7/59()ضم٣مسمؿ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿنمّمغم زمـ ؽمٛم٣من ايمّمٌل )ٓ زمٟمس زمف 
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 (.7/55اهلل زمـ فمٚمرو )ضم٣مسمؿ فمٌد ايم٘مريؿ فمـ فمٌد نمّمٝمػ أزمق 

 (.5/300ايمدارومْمٛمل( )يم٣ًمن  نمّمٝمػ زمـ أفمكم فمـ َمِمٔم٤م زمـ ؽمٔمد )ؤمٖمف

 (.7/55نمّمٝمػ زمـ ؽمٖمٝم٣من )ضم٣مسمؿ 

 (.7/404()ضم٤م7/58ايمٔمزيز ىمقدم )ضم٣مسمؿ فمٌد نمّمكم زمـ 

 (.5/300نمْمريػ زمـ ؽم٣ممل )ٓ ئمرف وم٣ميمف ايمٔمالئل:/ دم سمرمج٥م إزمراهٝمؿ زمـ نمْمريػ()يم٣ًمن 

 (.5/300نمْمٝمػ ايمْم٣مئٖمل اظمزين )َمؼموك وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل()يم٣ًمن  

 (.5/696ايمثٗمٖمل )ضم٤م نمْمٝمػ زمـ أيب ؽمٖمٝم٣من 

 (.5/696اهلل اهلٚمداين )ضم٤م فمٌد نمْمٝمػ زمـ 

 (.7/59نمالق زمـ َمًٙمؿ )ضم٣مسمؿ 

 (.5/306نمالم طمٙمٝمؾ: هق أمحد زمـ حمٚمد زمـ نم٣ميم٤م سمٗمدم وهق ىمذاب/ )يم٣ًمن

 (.0120( )يقٞمس 612ايمٕمٚمر زمـ ضمِمكم ايمٕم٣ًمين )ت 

 (.06/444ايمرمحـ أزمق أمحد ايم٣ٌمرودي )طمط فمٌد ايمٕمٚمر زمـ حمٚمد زمـ 

 (.38/91اخلٝم٣مط)جمٜمقل ضم٣مل()فم٣ًمىمر أمحد  زمـنمٛم٣مئؿ 

 (.7/58نمٛم٣مم فمـ ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ )ضم٣مسمؿ 

 (.7/58نمٛمل زمـ أيب ضم٣مزم زمٌمي )ضم٣مسمؿ 

 (.0124نمٛمل زمـ ومْمٝم٤م )ذىمر دم ايمِمح٣مزم٥م وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( )يقٞمس 

 (.934نمٛمٝمؿ زمـ ؽم٣ممل فمـ أٞمس )ؤمٖمف احل٣مهمظ( )حتٖم٥م/

 (.0126 سمِما يمف رواي٥م وٓ صح٥ٌم وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( )يقٞمس نمٛمٝمؿ زمـ ومٝمس اظم٣مزين فمٛمف ازمٛمف صمٛم٣مح )ٓ

 (.7/57نمقث زمـ صم٣مزمر زمـ نمٝمالن ايمِمٛمٔم٣مين )مل ي٘مـ زمف زمٟمس وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم( )ضم٣مسمؿ 

ووم٣مل ئمٗمقب زمـ  وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿنمقث زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ زي٣مد احليَمل اظمٌمي أزمقحيٝمك ايمِمقراين )ٓ زمٟمس زمف صحٝما احلدي٧م 

 (.7/57()ضم٣مسمؿ 38/93ؽمٖمٝم٣من : ٓزمٟمس زمف()فم٣ًمىمر 

 (.5/306()يم٣ًمن 830نمقرك زمـ طميم ايمًٔمدي )ؤمٝمػ صمدًا وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل()ومط 

 (.5/303نمٝم٣مث اجلريري فمـ ازمـ َمًٔمقد )يم٣ًمن 
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 (.7/57نمٝم٣مث احلػماين فمـ ؽمٖمٝم٣من زمـ وه٤م )ضم٣مسمؿ 

 (.0/337()أصٌٜم٣من 0659نمٝم٣مث زمـ إزمراهٝمؿ ايم٘مقدم ايمتٚمٝمٚمل )جمٜمقل ضم٣مل( )ذىمر 

()ضم٣مسمؿ 5/304()يم٣ًمن ، ووم٣مل احل٣مهمظ: ؽم٣مومط ٞم٤ًم إلم ووع احلدي٧مايمٛمخٔمل )ىمذزمف أزمق ضم٣مسمؿ ونمغمهنمٝم٣مث زمـ إزمراهٝمؿ 

 .(933)حتٖم٥م/ (7/57

 (.9/4نمٝم٣مث زمـ صمٔمٖمر )ضم٤م 

 (.7/404نمٝم٣مث زمـ ضم٘مؿ )ضم٤م 

 (.9/4نمٝم٣مث زمـ محزة )ضم٤م  

 (.5/304نمٝم٣مث زمـ ضمقط )يم٣ًمن  

 (.5/304ن احلٚمٝمد فمـ ازمـ فمجالن )جمٜمقل وم٣ميمف ايمٔمٗمٝمقم()يم٣ًمفمٌد نمٝم٣مث زمـ 

 (.5/303)ؤمٖمف ايمدارومْمٛمل ووم٣مل ايمٌٝمٜمٗمل: جمٜمقل()يم٣ًمن نمٝم٣مث زمـ ىمٙمقب زمـ همٝمٜمس ايمٌجقم

 (.3/615()أصٌٜم٣من0621نمٝم٣مث أزمق حمٚمد اظمٔمدل )جمٜمقل ضم٣مل( )ذىمر زمـ نمٝم٣مث زمـ حمٚمد 

 (.5/303نمٝم٣مث زمـ َمًٝم٤م ايمراؽمٌل )جمٜمقل()يم٣ًمن 

 (. .5/305( )يم٣ًمن دم ايمٗمدر ، ومتؾ صٙم٣ٌمً يمٗمقيمفنمٝمالن زمـ أيب نمٝمالن ايمٗمدري )سم٣ميمػ زمٚمرة

 (.7/400نمٝمالن زمـ زممم )ضم٤م 

 (.38/044نمٝمالن زمـ ؽمٙمٚم٥م ايمثٗمٖمل )صح٣ميب وم٣ميمف ازمـ فم٣ًمىمر()فم٣ًمىمر  

 (.7/53نمٝمالن زمـ صٜمٝم٤م )ضم٣مسمؿ  

 (.7/54اهلل ايمٔم٣مَمري )ضم٣مسمؿ فمٌد نمٝمالن زمـ 

 (.7/54اهلل ايمقاؽمْمل )جمٜمقل ضم٣مل( )ضم٣مسمؿ فمٌد نمٝمالن زمـ  

 (.5/303اهلل()يم٣ًمن فمٌد )ٓ ئمرهم٣من وم٣ميمف ايمٔمالئل/ دم سمرمج٥م  فمـ أزمٝمف ءاهلل زمـ أؽمامفمٌد نمٝمالن زمـ  

 (.7/53نمٝمالن زمـ فمدي فمـ أزمٝمف )ضم٣مسمؿ 

 (.38/036نمٝمالن زمـ فمٗم٥ٌم ايمٔمدوي ايمُم٣مفمر اظمٔمروف زمذي ايمرَم٥م)فم٣ًمىمر 

 (.7/54نمٝمالن زمـ فمٚمغمة ؽمٚمع ازمـ فمٚمر )ضم٣مسمؿ 

 (.7/53نمٝمالن زمـ نم٣ميم٤م فمـ فمْم٣مء )ضم٣مسمؿ 
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 ( 9/676( )سم٣مريخ اإلؽمالم302زمراهٝمؿ زمـ نمٝمالن أزمق وم٣مؽمؿ اهلٚمداين ايمٌزاز ايمٕمٝمالين)وشمٗمف اخلْمٝم٤م( )تنمٝمالن زمـ حمٚمد زمـ إ

( 7/54( )ضم٣مسمؿ، ووم٣مل احل٣مهمظ دم ؽمٛمد هذا همٝمف: رصم٣ميمف شمٗم٣متنمٝمالن زمـ َمٔممم اظمٗمراي )روى فمٛمف ضمريز زمـ فمثامن وآطمرون

 .(935)حتٖم٥م/ (06/444( )طمط 068)إحت٣مف/

 (.7/53)ضم٣مسمؿنمٝمالن زمـ َمٝمنة زمٌمي 

 (.7/53نمٝمالن زمـ يزيد فمـ ايب فمٌٝمدة )ضم٣مسمؿ  
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 ضمرف ايمٖم٣مء

 

 -يب هٛمد ايمرازي )ذىمر يمف ازمـ ضم٣ٌمن ضمديث٣ًم ووم٣مل: ٓ أدري ممـ ايمٌٙمٝم٥م َمـ ؽمٔمٝمد أو َمـ أزمٝمف أو َمـ صمدهأهم٣مئد زمـ أيب زي٣مد زمـ 

 (.2/5( )يم٣ًمن اً هم٣مئد -ئمٛمل 

 (.7/84هم٣مئد زمـ زم٘مغم ىمقدم )ضم٣مسمؿ 

 ( 047هم٣مئد زمـ ضمٌٝم٤م ) ؤمٝمػ وم٣ميمف أمحد ( ) ذيؾ 

 (.7/83هم٣مئد َمقلم فمٌٝمد اهلل )وشمٗمف ازمـ َمٔمكم ووم٣مل أمحد: ٓ زمٟمس زمف( )ضم٣مسمؿ  

 (.549اهلل ايمروَمل اخل٣مّص٥م )ٞمٝم٣ًمزمقر/فمٌد هم٣مئؼ زمـ 

 (.0116ايمػم )صف/فمٌد هم٣مئؼ فمـ َمقٓه أمحد زمـ ؽمٔمٝمد وفمٛمف ازمـ 

 (.06/499همٗمل )طمط اهلل أزمق ؾمج٣مع اظمقفمٌد هم٣مسمؽ زمـ ي٣مٞمس زمـ 

 (.06/499اهلل أزمق طمغم )طمط فمٌد هم٣مسمـ زمـ  

 (.0365هم٣مطمر زمـ أيب زم٘مرايمًجزي )خم٤م

 (.38/602زمـ َمقؽمك اظمٗمرئ احلٚميص )فم٣ًمىمرزمـ أمحد هم٣مرس 

 (.06/491هم٣مرس زمـ ضمًـ أزمق وم٣مؽمؿ ايمٌزاز )طمط 

 (.38/607هم٣مرس زمـ ضمًـ زمـ َمٛمِمقر ايمٌٙمخل )فم٣ًمىمر

 (2/5ري )ٓ يدري َمـ هق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )يم٣ًمن ٔمٌد ايمرمحـ ايمفمٌد هم٣مرس زمـ محدان زمـ 

 (.06/489هم٣مرس زمـ ؽمٙمٝمامن أزمق ضمًـ اجلٜمٌذ )طمط 

 (.500هم٣مرس زمـ ؾم٣مىمر اإلَم٣مم ايمٔمً٘مري: )فمٙمامء 

 (.06/490هم٣مرس زمـ ص٣مدم أزمق ؾمج٣مع ايمقراق )طمط 

 (.0687اهلل )ذىمر فمٌد هم٣مرس زمـ 

 (.2/5ن) هم٣مرس زمـ فمٚمرو ايمًٚمرومٛمدي )وم٣مل اخلٝمقم: ٓ ئمتٚمد فمٙمٝمف( يم٣ًم

 (.06/491هم٣مرس زمـ فمٝمًك أزمق ؿمٝم٤م ايمِمقدم )طمط 



1419 
 

 (.06/491هم٣مرس زمـ حمٚمد زمـ فمٚمر ايمٌزاز )طمط 

 (.0114هم٣مرس زمـ حمٚمد زمـ وم٣مدم اإلؾمٌٝمقم أزمق وم٣مؽمؿ )صف/

 (.06/490هم٣مرس زمـ حمٚمد زمـ حمٚمقد زمـ فمٝمًك أزمق وم٣مؽمؿ ايمقافمظ ايمٖمقري )وشمٗمف اخلْمٝم٤م( )طمط 

 (.0367َمٓمٖمر زمـ نم٣ميم٤م ايمٖم٣مرد )خم٤م زمـ هم٣مرس 

 (.38/608اهلل ايمٌزار )فم٣ًمىمر فمٌد هم٣مرس زمـ َمٛمِمقر زمـ 

 (.2/5هم٣مرس زمـ َمقؽمك ايمٗم٣م  )صمّٜمٙمف ازمـ ٞمج٣مر( )يم٣ًمن 

 (.06/490أزمق وم٣مؽمؿ اخلٝم٣مر )صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )طمط زمـ أمحد هم٣مرس زمـ ٞمٌم زمـ ضمًـ 

 (.0144هم٣مؿمٚم٥م ايمٖم٣مرؽمٝم٥م فمـ ازمـ فمدي )صمر 

 (.06/480همتا اظمقصقم ازمق ٞمٌم ايمزاهد )طمط

٣مري -همتا زمـ إزمراهٝمؿ إَمقي أزمق ٞمٌم ايمْمٙمٝمْمقم )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من ؾمٝمخ٣مً ص٣محل٣ًم هم٣مواًل جمتٜمدًا دم ؿمٙم٤م  -ازمـ همُمَّ

 (.984( )صف/314ايمٔمٙمؿ.. ضمدث فمٛمف مج٣مفم٥م َمـ ايمٔمٙمامء( )ت

 (.4/570()أصٌٜم٣من 0683همتا زمـ إدريس زمـ ٞمٌم ايم٘م٣مسم٤م )ذىمر  

 (.7/90همتا زمـ صمراح أزمق حمٚمد )ضم٣مسمؿ 

 (.38/666طم٣موم٣من ايمؼمىمل )فم٣ًمىمرهمتا زمـ  

 (.503همتا زمـ دوي٥ًم إمخٝمٚمل: )فمٙمامء 

 (. 7/451همتا زمـ ؽمٔمٝمد اظمقصقم ايمِمٕمغم )ؽمغم  

 (.213همتا زمـ ؽمٔمٝمد زمـ فمثامن اإلؽمؼمازم٣مذي أزمق ٞمٌم )فمٛمف مج٣مفم٥م( )صمر 

 (.2/2()ؤمٝمػ وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل( )يم٣ًمن 651همتا زمـ ؽمٙمٚمقيف زمـ محران أزمق زم٘مر اجلزري )ت 

 (.38/668()فم٣ًمىمر 06/483همتا زمـ ؾمخرف زمـ داود )روى فمٛمف مجع( )طمط 

 (.548( )ٞمٝم٣ًمزمقر/459اهلل ايمٖمٗمٝمف أزمق ٞمٌم ايمًٛمدي ايمٛمٝم٣ًمزمقري )تفمٌد همتا زمـ 

 (.7/90( )ضم٣مسمؿ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿهمتا زمـ فمٚمرو ايم٘مز أزمق ٞمٌم ايمتٚمٝمٚمل )صدوق  

 (.06/488همتا زمـ ومرة ؽمٚمرومٛمدي )طمط  

 (.215زمق ٞمٌم )صمر همتا زمـ حمٚمد اجلرصم٣مين أ
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 (.7/439همتا زمـ حمٚمد اظمقصقم ايم٘مٌغم )ؽمغم 

 (.0362همتا زمـ َمٓمٖمر زمـ ضمًكم ايمػمَم٘مل )خم٤م  

 (.2/2( )يم٣ًمن 7/90()ضم٣مسمؿ  وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿهمتا زمـ ٞمٌم اظمٌمي أزمق ٞمٌم ايم٘مٛم٣مين )سم٘مٙمٚمقا همٝمف وؤمٖمقه 

 (.7/96همتا زمـ ٞمقح ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ضم٣مسمؿ 

 (.06/488( )طمط2/2ضم٣ٌمن: يٕمرب( )يم٣ًمن همتا زمـ هُم٣مم ايمؼممج٣مين )وم٣مل ازمـ 

 (.0369همتا زمـ يقؽمػ ايمُم٣مر )خم٤م 

 (.983زمـ زمدر )صف/زمـ أمحد فمٛمف أزمق حمٚمد  -ازمـ ريقرم -همتا زمـ يقؽمػ زمـ حمٚمد ايمٖمرصمل أزمق ٞمٌم

ايمرمحـ زمـ همتحقن ايمٗمٝمز أزمق ٞمٌم ايمْمٙمٝمْمقم )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من رصماًل َمٕمٖمالً ضمًـ إطمالق( فمٌد همتحقن زمـ 

 (.993( )صف/323)ت

( ضمدث فمٛمف ايمِم٣مضم٣ٌمن أزمق صمٔمٖمر وأزمق 494ايمقارث زمـ همتحقن ايمتجٝمٌل أزمق ٞمٌم ايمْمٙمٝمْمقم )تفمٌد همتحقن زمـ حمٚمد زمـ 

 (.996إؽمح٣مق )صف/

 (.0363ايمٖمتقح زمـ ر  ايمٔمٙمقي )خم٤م  

 (.0111ايمرمحـ زمـ حمٚمد إٞمِم٣مري أزمق ٞمٌم َمـ أهؾ ؿمٙمٌغمة فمٛمف أزمق ويمٝمد زمـ َمرزوق )صف/فمٌد همتقح زمـ 

ايمقاضمد ايمٖمٜمري أزمق ٞمٌم أٞمديمز )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمٔمتٛمٝم٣مً زم٣ميمٔمٙمؿ وومد أطمذ فمٛمف ازمٛمف فمٌد همتقح زمـ َمقؽمك زمـ أيب همتا زمـ 

 (.0110اهلل( )صف/فمٌد 

 (.2/8( )يم٣ًمن212همخر زمـ طمْمٝم٤م ايمرازي اظمت٘مٙمؿ إؾمٔمري ايمٕم٣مل ص٣مضم٤م ايمتٖمًغم وىمت٤م ايمّمالل وومٝمؾ: إٞمف سم٣مب )ت

 (.3/0893()ضم٣ٌمن7/89 ص٣مضم٤م ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ )ضم٣مسمؿ اهلل ايمٔمٗمٝمقمفمٌد همديؽ زمـ  

()آصمري 2/06زمـ َمٔمكم: يمٝمس زمف زمٟمس()يم٣ًمن واووم٣مل أزمق داود  وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿهمرات زمـ أيب همرات ايمٗمرر ايمٌٌمي )صدوق 

759.) 

 (.2/00همرات زمـ أيب همرات زمٌمي )يمٝمس زمًمء وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم( )يم٣ًمن

ف ايمٛم٣ًمئل ووم٣مل ازمق ضم٣مسمؿ: ص٣ميما احلدي٧م ووشمٗم٥م ازمـ َمٔمكم وايمٔمجقم وسم٘مٙمؿ همٝمف ؽمٖمٝم٣من همرات زمـ أضمٛمػ ىمقدم فمـ أزمٝمف )ؤمٖم

 (.2/8ووم٣مل أزمق داود : ؤمٝمػ ووم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن: ٓحتؾ ايمرواي٥م فمٛمف وٓ آضمتج٣مج زمف ()يم٣ًمن 

 (.7/89()ضم٣مسمؿ5/694همرات زمـ شمٔمٙم٥ٌم ايمٌٜمراين ؾم٣مَمل )جمٜمقل ضم٣مل( )ضم٤م 



1421 
 

 (.2/9: ٓحتؾ ايمرواي٥م فمٛمف ووم٣مل ايمدارومْمٛمل ؤمٝمػ( )يم٣ًمن  همرات زمـ زهغم فمـ َم٣ميمؽ )وم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن 

، ووم٣مل احل٣مهمظ: َمؼموك، همرات زمـ ؽم٣مئ٤م أزمق ؽمٙمٝمامن اجلزري )َمٛم٘مر احلدي٧م وم٣ميمف ايمٌخ٣مري : ووم٣مل ازمـ َمٔمكم: يمٝمس زمًمء

 .(937)حتٖم٥م/ (2/9( )يم٣ًمن ووم٣مل: واه  ؤمٝمػ

، ووشمٗمف أمحد، ووم٣مل ازمـ فمدي: مل أرهؿ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿي٧م همرات زمـ ؽمٙمامن اجلزري ايمرومل )ٓ زمٟمس زمف حمٙمف ايمِمدق ص٣ميما احلد

 (.7/81()ضم٣مسمؿ 2/01سضمقا زمّمٔمٖمف وأرصمق أٞمف ٓ زمٟمس زمف ( )يم٣ًمن 

 (.2/00همرات زمـ ؽمٙمٝمؿ فمـ فمٚمرو زمـ فم٣مسم٘م٥م )َمٛم٘مر احلدي٧م صمدًا يٟميت زمام ٓ يُمؽ أٞمف َمٔمٚمقل وم٣ميمف ازمـ ضم٣ٌمن( )يم٣ًمن  

 (.68( )رومف/051)شمٗم٥م صدوق وم٣ميمف ايمٔمُمغمي( )ت  ظمتٗمدميُمٌف أٞمف ازمـ ؽمٙمٝمامن ا همرات زمـ ؽمٙمٝمامن ايمرومل 

 (.7/85همرات زمـ حمٌقب أزمق زمحر ايم٘مقين زمٌمي )ضم٣مسمؿ 

 (.2/06ي ايمٗمغماوين )َمتٜمؿ زم٣ميم٘مذب أوَمٔمروهم٣ًم زمف وم٣ميمف ازمـ ضم٣مرث( )يم٣ًمن ٔمٌد همرات زمـ حمٚمد زمـ همرات ايم

 (.38/633همرات زمـ َمًٙمؿ اجلزري )فم٣ًمىمر

 (.9/03همرات زمـ ٞمٌم أزمق ضمٖمص )ضم٤م 

 (.0115همرات زمـ ه٥ٌم اهلل أزمق اظمجد فمٛمف ازمـ ضمزم )صف/ 

 (.7/81همرات زمـ يزيد زمـ وردان )ضم٣مسمؿ 

 (.606همراسم٘مكم ايمؼمىمل ايمقزيري ايمزاهد )َمٌم 

 (.7/90()ضم٣مسمؿ 2/06همراس ايمُمٔم٣ٌمين فمـ أيب ؽمٔمٝمد اخلغم )يم٣ًمن 

 (.38/637همراس زمـ محٝمد احليَمل )فم٣ًمىمر  

 (.4/446همراس زمـ فمٚمرو ايم٘مٛم٣مين )ضم٤م 

 (.38/638همراس زمـ ٞمي ايمٗمرر )صح٣ميب( )فم٣ًمىمر 

 (.7/96همراهمِم٥م زمـ فمٚمغم )ضم٣مسمؿ 

 (.38/656زمـ إزمراهٝمؿ إفمٚمش ايمِمقدم )روى فمٛمف مج٣مفم٥م()فم٣ًمىمر  -أو همري٨م –همرج 

 (.988( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من رصماًل ص٣محل٣ًم شمٗم٥م همٝمام رواه..( )صف/372همرج ايمْمٙمٝمْمقم أزمق ؽمٔمٝمد َمقلم أمحد ايمٕم٣مهمٗمل )ت

ايمرضمٝمؿ ايمٝمحِمٌل أزمق ضمًـ ايمْمٙمٝمْمقم )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من ومد أهم٣مق أهؾ زَم٣مٞمف فمٌد ايمرمحـ زمـ فمٌد أيب ضم٘مؿ زمـ  همرج زمـ

 (.982( )صف/338دم ايمٔمٙمؿ وايمٖمّمؾ وىم٣من حيٖمظ اظمًتخرصمف ضمٖمٓم٣ًم صمٝمدًا( )ت
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وومقرًا ضمٙمٝماًم فم٣موماًل...(  ( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من ديٛم٣ًم هم٣موالً 371همرج زمـ أيب همرج زمـ ئمعم ايمتجٝمٌل أزمق ؽمٔمٝمد ايمْمٙمٝمْمقم )ت

 (.991)صف/

 (.990( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من فم٣مظم٣ًم زم٣ميمٗمراءات..( )صف/381همرج زمـ ضمديدة اظمٗمرئ ايمٓم٣مهري )ت

 (.06/497همرج زمـ طمي زمـ صم٣مَمع زمـ َمٜمدي أزمق طمغم اجلقهري )صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م()طمط 

 (.38/653همرج زمـ راؾمد ايمدَمُمٗمل )فم٣ًمىمر 

 (.3/0895( )ضم٣ٌمن 640همرج زمـ رواضم٥م اظمٛمٌجل )ت 

 (.7/87همرج زمـ زي٣مد ايمرازي )ضم٣مسمؿ 

 (.7/92همرج زمـ ؽمٜمؾ اظمٌمي )ضم٣مسمؿ 

 (.0685اهلل إصٌٜم٣مين )ذىمر فمٌد همرج زمـ 

 (.06/497أزمق همتا ايمقاؽمْمل اظمٗمرئ )طمط زمـ أمحد همرج زمـ فمٚمر زمـ ضمًـ 

 (.987همرج زمـ نمزيمقن زمـ طم٣ميمد إٞمِم٣مري ايمْمٙمٝمْمقم فمـ همتا زمـ إزمراهٝمؿ )صف/

 (.985اهلل زمـ همرج ازمٛمف )صف/فمٌد نمزيمقن زمـ فم٣ًمل ايمٝمحِمٌل فمٛمف أزمق حمٚمد  همرج زمـ

 (.335همرج زمـ ىمٛم٣مٞم٥م زمـ ٞمزار ايم٘مٛم٣مين )نمرزم٣مء/

 (.7/82همرج زمـ حمٚمد ايم٘مالفمل ؾم٣مَمل )ضم٣مسمؿ 

 (.7/463همرج زمـ حيٚمد ايم٘مالفمل )ضم٤م 

 (.2/06همرج زمـ حيٝمك زمـ أيب ذئ٤م)وم٣مل ايمٔمٗمٝمقم: َمّمْمرب احلدي٧م( )يم٣ًمن 

 (.7/82()ضم٣مسمؿ38/629ايم٘مالفمل ايمُم٣مَمل )جمٜمقل ضم٣مل()فم٣ًمىمر همرج زمـ يزيد 

 (.989اهلل زمـ ؽمٗم٣مط )صف/فمٌد همرج زمـ يقؽمػ ايمنيت أزمق فمٚمر فمٛمف ايمٗم٣م  أزمق 

 (.06/499همرطم٣من زمـ روززم٥م )وم٣مل اخلْمٝم٤م نمغم شمٗم٥م()طمط 

 (.7/94()ضم٣مسمؿ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿهمردوس إؾمٔمري )ؾمٝمخ 

 (.504ايمٌزار: )فمٙمامء زمـ حمٚمد زمـ ؽمٔمٝمد زمـ همردوس زمـ أمحد همردوس 

 (.2/06مه٣مم زمـ نم٣ميم٤م )واهـ()يم٣ًمن  :ايمٖمرزدق أزمق همراس ايمُم٣مفمر

 (.7/80همرومد أدرك ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ )ضم٣مسمؿ 
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 (.7/80همرومد احلٛم٣مط َمقلم ايممميد زمٌمي )ضم٣مسمؿ

 (7/86()ضم٣مسمؿ ه ضمًـ، و وم٣مل احل٣مهمظ دم ؽمٛمد هذا همٝمف: إؽمٛم٣مدوم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿهمرومد زمـ ضمج٣مج ايمٗمرر أزمق ٞمٌم ايمٌٌمي )ؾمٝمخ 

 .(938)حتٖم٥م/

 (.7/80همرومد زمـ ضمذَمر ايمٔمٛمػمي )ضم٣مسمؿ 

 (.332همرومد زمـ فمقن ايمٔمدواين )نمرزم٣مء/

 (.7/80همرومد َمقلم فمٚمر زمـ فمٚمر )ضم٣مسمؿ 

 (.7/86( )ضم٣مسمؿ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿهمروة ايمُم٣مَمل )يمف صح٥ٌم 

 (.7/84()ضم٣مسمؿ 9/00همروة زمـ ززمٝمد اظمديٛمل )جمٜمقل ضم٣مل()ضم٤م 

 (.38/671)فم٣ًمىمر  -يٛمٓمر-اجلذاَمل )صح٣ميب(  -روأزمق فمٚم –همروة زمـ فم٣مَمر 

 (.4/446همروة زمـ فمٚمرو زمـ ودوم٥م )ضم٤م 

 (.7/86همروة زمـ جم٣ميمد همٙمًْمٝمٛمل)ضم٣مسمؿ 

 (.939همروة زمـ ٞمقهمؾ زمـ همروة ) وم٣مل احل٣مهمظ دم ؽمٛمد هذا همٝمف: رواسمف شمٗم٣مت( )حتٖم٥م/

 (.7/84همروة زمـ وه٤م فمـ ذيا )ضم٣مسمؿ 

 (.7/88همروخ أزمق فمٛم٣من فمـ ازمـ فم٣ٌمس )ضم٣مسمؿ 

 (.0122همروخ زمـ ٞمٔمامن اظمٔم٣مهمري أزمق فمٝم٣مش )جمٜمقل ضم٣مل( )يقٞمس 

 (.7/88همروخ َمقلم إؾمؼم فمـ فمقم )ضم٣مسمؿ 

 (.7/87همروخ َمقرم فمٚمر فمـ فمٚمر )ضم٣مسمؿ  

 همري٨م زمـ إزمراهٝمؿ : سمٗمدم دم همرج. 

 (.38/679زمـ حمٚمد ايمٗمرر )فم٣ًمىمر زمـ أمحد همري٨م  

 (.7/96()ضم٣مسمؿ 5/699همريس يـ صٔمِمٔم٥م ىمقدم )جمٜمقل ضم٣مل( )ضم٤م 

 (.2/04()يم٣ًمن 7/94همزع ؾمٜمد ايمٗم٣مدؽمٝم٥م فمـ اظمٗمٛمع )جمٜمقل وم٣مل ايمدارومْمٛمل( )ضم٣مسمؿ 

 (.38/681زمـ همّم٣مل ايمٙمخٚمل )فم٣ًمىمر زمـ أمحد همّم٣مل 

 (.2/04ضم٣مديثف نمغم حمٖمقـم٥م وم٣ميمف ازمـ فمدي ( )يم٣ًمن أ٣مل زمـ صمٌغم أزمق اظمٜمٛمد ايمٕمداين )همّم
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 .فمٌد اظمٙمؽ همّم٣ميم٥م ايمُمح٣مم: هق ازمـ 

 (.7/79همّم٣ميم٥م اظمروزي ص٣مضم٤م َم٣ٌمرك )ضم٣مسمؿ  

 (.7/461همّم٣ميم٥م زمـ أيب محزة )ضم٤م 

 (.7/77()ضم٣مسمؿ 38/686ايمٔمزيز )جمٜمقل ضم٣مل( )فم٣ًمىمر فمٌد همّم٣ميم٥م زمـ أيب ؽمٔمٝمد فمـ فمٚمر زمـ 

 (.2/05()يم٣ًمن 7/77همّم٣ميم٥م زمـ أيب همّم٣ميم٥م إٞمِم٣مري ىمقدم )جمٜمقل وم٣ميمف ازمـ طمراش ووم٣مل ايمذهٌل ٓ يدري َمـ ذا ()ضم٣مسمؿ 

 (.٥2/02م زمـ متٝمٚمل فمـ طمٙمٝمٖم٥م زمـ دفمٙم٨م)يروي اظمراؽمٝمؾ وم٣ميمف ازمـ ضم٣ٌمن()يم٣ًمن همّم٣ميم

 (.2/03همّم٣ميم٥م زمـ ضمرب ايمٌجقم )ٓ ئمرف وم٣ميمف ايمذهٌل( )يم٣ًمن 

 (.9/01همّم٣ميم٥م زمـ ضمًكم ايمٔمْم٣مر )ضم٤م  

صدوق همٝمف ؤمػ : ٌخ٣مري َمّمْمرب احلدي٧م ووم٣مل ايم٣ًمصملهمّم٣ميم٥م زمـ ضمِمكم أزمق َمٔم٣موي٥م ايمّمٌل زمٌمي )وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ وايم

 (7/78()ضم٣مسمؿ 2/03( )يم٣ًمن  ، ووم٣مل احل٣مهمظ: َمتٜمؿ زم٣ميمقوعروى اظمٛم٣مىمغم ٓ رء: فمٛمده َمٛم٣مىمغم ووم٣مل أزمق ٞمٔمٝمؿو

 .(951)حتٖم٥م/

 .(2/05اظمٙمؽ أيت )يم٣ًمن فمٌد همّم٣ميم٥م زمـ ديٛم٣مر فمـ شم٣مزم٦م ايمٌٛم٣مين )َمٛم٘مر احلدي٧م وم٣ميمف ايمٔمٗمٝمقم( وومٝمؾ هق ازمـ  

، ووم٣مل احل٣مهمظ: ضمديثف نمغم حمٖمقظ ووم٣مل أزمق ٞمٔمٝمؿ: روى اظمٛم٣مىمغم ٓ رءهمّم٣ميم٥م زمـ ؽمٔمٝمد زمـ زَمٝمؾ اظم٣مزين )وم٣مل ايمٔمٗمٝمقم: 

 .(950)حتٖم٥م/ (2/05( )يم٣ًمن ؤمٝمػ

 (.7/78()ضم٣مسمؿ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿهمّم٣ميم٥م زمـ ذيؽ فمـ طم٣ميمد زمـ َمٔمدان )ٓ أفمرهمف 

 (.38/689همّم٣ميم٥م زمـ صٗمر ايمٙمخٚمل )فم٣ًمىمر

 (.4/441اهلل ايمٙمٝمثل )ضم٤م فمٌد همّم٣ميم٥م زمـ 

ووم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن: يروي اظمٛم٣مىمغم فمـ اظمُم٣مهغم ٓ ئمجٌٛمل آضمتج٣مج زمف إٓ  وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿُمح٣مم )ؾمٝمخ اظمٙمؽ ايمفمٌد همّم٣ميم٥م زمـ 

 (.2/02()يم٣ًمن 7/78همٝمام واهمؼ ايمثٗم٣مت وصمٔمٙمف ايمٔمٗمٝمقم: ازمـ ديٛم٣مر ومل يٖمرق زمٝمٛمٜمام()ضم٣مسمؿ 

 (.7/77همّم٣ميم٥م زمـ فمٚمغم ايمزهراين )ضم٣مسمؿ 

 (.7/77همّم٣ميم٥م زمـ حمٚمد إٞمِم٣مري )ضم٣مسمؿ  

ٖمّمؾ زمـ همّم٣ميم٥م اظمٌمي أزمق شمقازم٥م )وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: مل ي٘مـ أهالً أن يروى فمٛمف ووم٣مل ايمٔمٗمٝمقم: دم ضمديثف ٞمٓمر ووم٣مل همّم٣ميم٥م زمـ َم

 (.2/05()يم٣ًمن 7/79ع( )ضم٣مسمؿ قؽمٔمٝمد زمـ سمٙمٝمد: احلدي٧م ايمذي حيدث زمف َمقو
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 (.7/77()ضم٣مسمؿ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿهمّم٣ميم٥م زمـ َمٛمذر فمـ رصمؾ )جمٜمقل  

 (.7/78همّم٣ميم٥م زمـ ٞم٣مهمع اهلذرم زمٌمي )ضم٣مسمؿ 

 (.7/77()ضم٣مسمؿ 7784يب أَمٝم٥م )جمٜمقل ضم٣مل( )أصمري أهمّم٣ميمف زمـ 

 (.7/94()ضم٣مسمؿ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿهمّم٥م أزمق َمقدود ايمٌٌمي )ؤمٝمػ  

 (.7/71()ضم٣مسمؿ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿايمٖمّمؾ أزمق حمٚمد ؽمٚمع ضمًـ )جمٜمقل 

 (.2/46طم٦م َمٗم٣مسمؾ زمـ ؽمٙمٝمامن )سم٘مٙمؿ همٝمف وم٣ميمف ايمذهٌل()يم٣ًمن أايمٖمّمؾ ايمٌٙمخل ازمـ 

 (.2/46ايمرمحـ اظمٗمري )اطمتؾ دم أطمر فمٚمره واطمتٙمط وم٣ميمف ايمٖم٣مرد ( )يم٣ًمن فمٌد همّمؾ اهلل زمـ 

 (.2/44همّمؾ اهلل زمـ حمٚمد اخلقزي )ؤمٝمػ صمدًا وم٣ميمف ايمدزمٝمثل()يم٣ًمن 

( 563همّمؾ اهلل زمـ حمٚمد زمـ وه٤م زمـ حمٚمد إٞمِم٣مري أزمق وم٣مؽمؿ ايمٗمرؿمٌل اظمٗمرئ أومرأ زم٣مجل٣مَمع زمٗمرؿم٥ٌم إلم أن سمقدم )

 (.999)صف/

 (.998صٜمر ايمٗم٣م  َمٛمذر زمـ ؽمٔمٝمد فمٛمف حمٚمد زمـ َمّم٣م إدي٤م )صف/همّمؾ اهلل 

 (.7/20( )ضم٣مسمؿ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿايمٖمّمؾ زمـ أيب ضم٣ًمن أزمق فم٣ٌمس ايمتٕمٙمٌل )صدوق 

 (.06/424همّمؾ زمـ أيب ضم٣ًمن ايمٌ٘م٣مئل ايمقراق )وشمٗمف اخلْمٝم٤م()طمط  

 (.743ايمٖمّمؾ زمـ أيب روح ايمٌٌمي )إرؾم٣مد/

 (.7/22همّمؾ زمـ أيب همّمؾ )ضم٣مسمؿ  

 (.06/472أزمق وم٣مؽمؿ ايمناج )طمط زمـ أمحد ايمٖمّمؾ 

 (.0673إصٌٜم٣مين )ذىمر زمـ أمحد ايمٖمّمؾ 

 (.06/473ايمٌٕمدادي )طمط زمـ أمحد ايمٖمّمؾ 

ايمٙم٠ميم٠مي)ؤمٝمػ وم٣ميمف ازمـ َمردويف ووم٣مل أزمق ايمُمٝمخ: اسمٖمؼ أزمق أمحد وأزمق اؽمح٣مق وَمُم٣مخيٛم٣م فمعم سمرك ضمديثف زمـ أمحد ايمٖمّمؾ 

 (.2/02وأٞمف ىمذاب( )يم٣ًمن 

 (.0671)ىمذاب( )ذىمر  -هق إول  –ديٛمل اظمزمـ أمحد ايمٖمّمؾ 

 (.0493اظمٜمٝمٛمل )خم٤م زمـ أمحد همّمؾ  

 (.3/620()أصٌٜم٣من 0676ايمقراق )جمٜمقل ضم٣مل( )ذىمر زمـ أمحد همّمؾ  



1426 
 

 (.06/475ايمقزان )طمط زمـ أمحد ايمٖمّمؾ 

 (.06/475زمـ ؽمٝم٣مر ايمٌٕمدادي )طمطزمـ أمحد همّمؾ  

 (.217( )صمر 492زمـ همّمؾ ايمٖم٣مرد أزمق فم٣ٌمس )ت زمـ أمحد همّمؾ 

 (.0499زمـ حمٚمد أزمق وم٣مؽمؿ اجلرصم٣مين )وشمٗمف ايمٖم٣مرد( )خم٤م زمـ أمحد ايمٖمّمؾ 

 (.0316زمـ حمٚمد ايمِم٣مفمدي )خم٤م زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ أمحد ايمٖمّمؾ 

 (.992زمـ حمٚمد زمـ دراج ايمٗمًْمقم )وم٣مل احلٚمٝمدي: أدي٤م ؾم٣مفمر..( )صف/زمـ أمحد ايمٖمّمؾ 

 (.0312زمـ حمٚمد زمـ حمٚمقد آصٌٜم٣مين )خم٤م زمـ أمحد ايمٖمّمؾ 

 (.06/477زمـ َمٛمِمقر زمـ ذي٣مل أزمق فم٣ٌمس ايمززمٝمدي )شمٗم٥م َمٟمَمقن وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل( )طمطزمـ أمحد ايمٖمّمؾ 

 (.2/46زدي فمـ أزمٝمف )ٓ ئمرف وم٣ميمف ايمٔمالئل()يم٣ًمن أايمٖمّمؾ زمـ 

 (.9/2همّمؾ زمـ إؽمح٣مق ايمٔم٣ٌمداين )ضم٤م  

 (.06/421()شمٗم٥م َمٟمَمقن وم٣ميمف ايمناج( )طمط 636همّمؾ زمـ إؽمح٣مق زمـ ضمٝم٣من أزمق فم٣ٌمس ايمٌزار )ت  

 (.7/21همّمؾ زمـ أؽمٙمؿ زمـ ايب راهمع َمقلم ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ )ضم٣مسمؿ  

 همّمؾ زمـ إؽمامفمٝمؾ أزمق فم٣مَمر ايمتٚمٝمٚمل. 

ايمٖمّمؾ زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ إزمراهٝمؿ زمـ نم٣مٞمؿ ايمٔمٙمٖمل ]أو ايمُٕمٙمٖمل[ ايمرازي ايمٌٕمدادي )روى فمٛمف ايمدارومْمٛمل وايمٗمقاس 

 (.06/472ونمغممه٣م()طمط 

 (.0305ؿم٣مهر ايمٌُمتٗم٣مين )خم٤م ايمٖمّمؾ زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ فمقم أزمق 

 (.0314ايمٖمّمؾ زمـ آَم٣مل زمـ همّمؾ أزمق ضمًـ ايمٌْم٣مَمل)خم٤م 

 (.06/477ايمٖمّمؾ زمـ زمُم٣مر هق زمـ حمٚمد زمـ زمُم٣مر )طمط 

 (.7/71( )ضم٣مسمؿ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿايمٖمّمؾ زمـ زمٌمي فمـ ايمثقري )جمٜمقل 

 (.7/21ي فمـ ومت٣مدة )ضم٣مسمؿٔمٌد ايمٖمّمؾ زمـ زم٘مر ايم

 (.2/07 ايمٖمّمؾ زمـ صمٌغم ايمقاؽمْمل ايمقراق )يم٣ًمن

 (.06/428ايمٖمّمؾ زمـ صمٔمٖمر أزمق فم٣ٌمس اخلقاص اظمخرَمل )طمط 

 (.740ايمٖمّمؾ زمـ صمٔمٖمر ايمٌٌمي )إرؾم٣مد/
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 (.06/452ايمٖمّمؾ زمـ صمٔمٖمر ايمٌٕمدادي )طمط 

 (.06/479ايمٖمّمؾ زمـ صمٔمٖمر اظمدائٛمل )طمط

 (.482، 489همّمؾ زمـ صمٔمٖمر زمـ أيب ايم٘مرام )َمٌم 

 (.38/418)فم٣ًمىمر  ايمٖمّمؾ زمـ صمٔمٖمر زمـ همّمؾ زمـ حمٚمد اجلقزصم٣مين )جمٜمقل ضم٣مل(

 (.2/07ايمٖمّمؾ زمـ صمٔمٖمر زمـ همّمؾ زمـ يقٞمس ايمٛمخٔمل أزمق فمقم ايمٌِمغم ايمُم٣مفمر )يم٣ًمن 

 (.02/448()ؽمغم 38/419ايمٖمّمؾ زمـ صمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ أيب فم٣مصؿ ايمتٚمٝمٚمل اظم٠مذن )شمٗم٥م َمٟمَمقن وم٣ميمف ايم٘مت٣مين()فم٣ًمىمر 

 (.38/401()فم٣ًمىمر 0680)ذىمر ايمٖمّمؾ زمـ صمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ زٞم٘مٙم٥م أزمق همتا اخل٣مين إصٌٜم٣مين )جمٜمقل ضم٣مل(

 (.06/473ايمٖمّمؾ زمـ صمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ فمٌٝمد اهلل اظمٛم٣مدي )طمط 

ٙمٝمقم: اضمؼموم٦م ىمتٌف ()وشمٗمف َمًٙمٚمف وايمذهٌل ووم٣مل اخل415ايمٖمّمؾ زمـ ضم٣ٌمب زمـ حمٚمد زمـ ؾمٔمٝم٤م أزمق طمٙمٝمٖم٥م اجلٚمحل )ت

 (0625()ذىمر ووم٣مل احل٣مهمظ دم ؽمٛمد هذا همٝمف: إؽمٛم٣مده صحٝما وَمٛمٜمؿ َمـ سم٘مٙمؿ همٝمف وهق إلم ايمتقشمٝمؼ أومرب فَمٛمٜمؿ َمـ و شمٗم

 .(956)حتٖم٥م/ (3/0892()ضم٣ٌمن2/08)يم٣ًمن 

 (.7/21( )ضم٣مسمؿ 06/449ايمٖمّمؾ زمـ ضمٌٝم٤م ايمناج اظمدائٛمل )طمط 

 (.2/09همّمؾ زمـ ضمرب ايمٌجقم )جمٜمقل وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل()يم٣ًمن  

 (.٤06/470م()طمط ايمٖمّمؾ زمـ ضمًـ زمـ حمٚمد إٞمِم٣مري أزمق فم٣ٌمس إهقازي )وشمٗمف اخلْمٝم

 (.0628()ذىمر4/664ايمٖمّمؾ زمـ ضمًكم زمـ همّمؾ زمـ زيد ايمتٚمٝمٚمل )أصٌٜم٣من 

 (.06/457ايمٖمّمؾ زمـ ضم٘مٝمؿ فمـ مح٣مد زمـ ؽمٙمٚم٥م )طمط 

 (.7/21ايمٖمّمؾ زمـ مح٣مد ايمقاؽمْمل )ضم٣مسمؿ 

 (.7/09ايمٖمّمؾ زمـ مح٣مد فمٛمف فمقم زمـ زمحر ايمٗمْم٣من)همٝمف صمٜم٣ميمف وم٣ميمف ايمذهٌل( )يم٣ًمن 

 (.06/489همتا )طمط  فايمٖمّمؾ زمـ طم٣موم٣من صقازم

 (.7/20ايمٖمّمؾ زمـ طم٣ميمد ايم٣ٌمهقم )ضم٣مسمؿ 

 (.7/20ايمٖمّمؾ زمـ طم٣ميمد اظمروزي أزمق َمٔم٣مذ ايمٛمحقي )جمٜمقل ضم٣مل( )ضم٣مسمؿ 

 (.2/61()يم٣ًمن 0670( )سم٘مٙمؿ همٝمف أزمق ايمُمٝمخ( )ذىمر409ايمٖمّمؾ زمـ طمِمٝمػ أزمق فم٣ٌمس )ت

 (.06/428ايمٖمّمؾ زمـ طمٙمػ زمـ داود زمـ ؽمٔمٝمد اجلقرايب )طمط 
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 (.06/489همتا )طمط  ايمٖمّمؾ زمـ طمٙمػ زمـ َم٣مهؽ صقازمف

 (.3/0902()ضم٣ٌمن7/26ايمٖمّمؾ زمـ داود أزمق ضمًـ ايمقاؽمْمل ايمْمرازي )روى فمٛمف أزمق زرفم٥م ومج٣مفم٥م ()ضم٣مسمؿ 

 همّمؾ زمـ درهؿ: هق ازمـ داود، وإٞمام ٞم٤ًم إرم صمده إفمعم.

 (.744ايمٖمّمؾ زمـ رزمٝمع ايمالذومل ايم٘مٛمدي )إرؾم٣مد/

 (.06/434ايمٖمّمؾ زمـ رزمٝمع زمـ يقٞمس زمـ حمٚمد أزمق فم٣ٌمس زمٕمدادي )طمط 

 (.2/61ايمٖمّمؾ زمـ رزمٝمع فمـ ازمـ صمري٨م )يم٣ًمن 

 (.0129همّمؾ زمـ ره٤م ايمِمٝم٣مد ايمِمقدم )يقٞمس 

 (.3/0908()ضم٣ٌمن06/421ايمٖمّمؾ زمـ زي٣مد أزمق فم٣ٌمس ايمْمًتل )وشمٗمف اخلْمٝم٤م وأزمقزرفم٥م()طمط

 (.2/61ايمٖمّمؾ زمـ زي٣مد ايمٌٕمدادي فمـ ؾمٝم٣ٌمن ايمٛمحقي )وشمٗمف أزمق زرفم٥م ووم٣مل ايمٔمٗمٝمقم: همٝمف ٞمٓمر()يم٣ًمن 

 (.3/0961()ضم٣ٌمن06/424ي٣مد ايمٗمْم٣من ايمٌٕمدادي )فمٛمف مج٣مفم٥م / وأشمٛمك فمٙمٝمف اخلالل()طمط ايمٖمّمؾ زمـ ز

 (.647همّمؾ زمـ زي٣مد ايمقاؽمْمل ؾمٝمخ يمٙمْمػمي )ؿمػمي

 (.2/61ايمٖمّمؾ زمـ ؽم٣ممل )جمٜمقل( )يم٣ًمن 

 ايمٖمّمؾ زمـ ؽمخٝم٦م أزمق فم٣ٌمس ايمًٛمدي )وه٣مه ازمـ َمٔمكم(هق ازمـ ؽم٘مكم.

 (.7/71()ضم٣مسمؿ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿايمٖمّمؾ زمـ ؽمٖمٝم٣من )جمٜمقل 

 (.2/60همّمؾ زمـ ؽم٘مـ ايم٘مقدم )ؤمٖمف ايمدارومْمٛمل()يم٣ًمن  

 (.2/60)يم٣ًمن 06/426ؽمقد )ىمذزمف ازمـ َمٔمكم()طمط إايمٖمّمؾ زمـ ؽم٘مكم زمـ ؽمحٝم٦م ايمًٛمدي أزمق فم٣ٌمس ايمٗمْمٝمٔمل 

 (.2/60)يم٣ًمن  (ايمٔمٗمٝمقم فٛم٘مر احلدي٧م وم٣ميمَم)ايمٖمّمؾ زمـ ؽمالم فمـ َمٔم٣موي٥م زمـ ضمٖمص 

 (.338ايمٌج٣مين أزمق ؽمٙمٚم٥م أٞمديمز همٗمٝمف )نمرزم٣مء/همّمؾ زمـ ؽمٙمٚم٥م زمـ صمرير زمـ َمٛمخؾ اجلٜمٛمل َمقٓهؿ 

 (.7/24ي )ضم٣مسمؿ ٔمٌد ايمٖمّمؾ زمـ ؽمٙمٝمؿ ايم

 (.2/60ايمٖمّمؾ زمـ ؽمٜمؾ إؽمٖمرايٛمل ايمدَمُمٗمل )َمتٜمؿ زم٣ميم٘مذب وم٣ميمف ازمـ صمقزي()يم٣ًمن 

 (.0491ايمِمٖم٣مر اظمروزي )خم٤م زمـ أمحد ايمٖمّمؾ زمـ ؽمٜمؾ 

 (.06/449اهلل أزمق فم٣ٌمس ذايمري٣مؽمتكم )طمط فمٌد ايمٖمّمؾ زمـ ؽمٜمؾ زمـ 

 (.38/402يمٖمّمؾ زمـ ؽمٜمؾ زمـ حمٚمد أزمق فم٣ٌمس اظمروزي ايمِمٖم٣مر )جمٜمقل ضم٣مل()فم٣ًمىمر ا



1429 
 

 (.0686ايمٖمّمؾ زمـ ؽمٜمؾ زمـ َمٜمرزم٣من أزمق وم٣مؽمؿ ايمقافمظ )ذىمر

 (.7/24( )ضم٣مسمؿ  وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿايمٖمّمؾ زمـ ؾم٣مذان زمـ فمٝمًك أزمق فم٣ٌمس اظمٗمري )صدوق 

 (.38/407ايمٖمّمؾ زمـ ؾمديد ايمدَمُمٗمل )فم٣ًمىمر 

 (.2/66ي٨م )ىمذزمف زمـ َمٔمكم()يم٣ًمن ايمٖمّمؾ زمـ ؾمٜم٣مب فمـ ازمـ صمر

 (.7/24ايمٖمّمؾ زمـ ص٣ميما أزمق ضمٖمص )ضم٣مسمؿ 

 (.2/66ايمٖمّمؾ زمـ ص٣ميما ايمٗمغمواين )جمٜمقل وم٣ميمف اخلْمٝم٤م()يم٣ًمن 

 (.06/471ايمٖمّمؾ زمـ ص٣ميما اظمخرَمل )طمط 

 (.452، 421همّمؾ زمـ ص٣ميما زمـ فمقم )َمٌم 

 ايمٖمّمؾ زمـ ص٣ميما زمـ فمقم زمـ فمٝمًك اظمٛمِمقري: يٟميت همٝمٚمـ صمده: فمٝمًك.

 (.06/473( )طمط 411زمـ ص٣ميما زمـ فمٝمًك أزمق فم٣ٌمس اظمٛمِمقري )وشمٗمف اخلْمٝم٤م( )ت  ايمٖمّمؾ

 (.2/66ايمٖمّمؾ زمـ ص٣ميما فمـ فمْم٣مء زمـ ؽم٣مئ٤م )يمٝمس زم٣مظمٔمروف وم٣ميمف ايمٔمٗمٝمقم( )يم٣ًمن 

 (.0300ايمٖمّمؾ زمـ صخر زمـ حمٚمد ايمْمقد )خم٤م 

 (.214همّمؾ زمـ صدوم٥م زمـ ص٣مدق زمـ طم٣ميمد أزمق فم٣ٌمس ايمٌٌمي )صمر 

 (.5/692ايمٖمّمؾ زمـ ؿمٙمح٥م )ضم٤م 

 (.2/64ايمٖمّمؾ زمـ فم٣مصؿ زمـ فمٚمر زمـ ومت٣مدة إٞمِم٣مري )جمٜمقل()يم٣ًمن 

 (.38/434()فم٣ًمىمر06/427()طمط0622همّمٙمؽ ايمرازي )شمٗم٥م شم٦ٌم وم٣ميمف اخلْمٝم٤م()ذىمر  –ايمٖمّمؾ زمـ فم٣ٌمس 

 (.2/64ايمٖمّمؾ زمـ فم٣ٌمس ايمٌٌمي )جمٜمقل وم٣ميمف ايمٔمٗمٝمقم()يم٣ًمن 

 (.2/64ايمٖمّمؾ زمـ فم٣ٌمس اخلراؽم٣مين )يم٣ًمن 

 (.599اخلٙمٛمجل اجلرصم٣مين )صمر همّمؾ زمـ فم٣ٌمس 

 (.598همّمؾ زمـ فم٣ٌمس ايمٔمدوي )صمر 

 (.327ايمٖمّمؾ زمـ فم٣ٌمس ايمٗمرؿمٌل )ؿم٤م 

 (.06/470ايمٖمّمؾ زمـ فم٣ٌمس ايمٗمزؿمٚمل ايمٌٕمدادي)طمط 

 (.06/429احل٣مهمظ فمـ ازمٝمف()طمط زمـ أمحد ايم٘مريؿ فمٌد ايمٖمّمؾ زمـ فم٣ٌمس زمـ إزمراهٝمؿ أزمق ايمٔم٣ٌم س )شمٗمف وم٣ميمف 
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 روي .ايمٖمّمؾ زمـ فم٣ٌمس زمـ فمقم زمـ ضم٣مرث اهل

 (.06/478ايمٖمّمؾ زمـ فم٣ٌمس زمـ فمقم زمـ يزيد ايمقراق ايمٌٕمدادي)وشمٗمف اخلْمٝم٤م()طمط 

 (.0674ايمٖمّمؾ زمـ فم٣ٌمس زمـ حمٚمد أزمق فم٣ٌمس اظمديٛمل )ذىمر/

()أصٌٜم٣من 0627()ذىمر 322ايمٖمّمؾ زمـ فم٣ٌمس زمـ َمٜمران أزمق فم٣ٌمس إصٌٜم٣مين )شمٗم٥م َمٟمَمقن وم٣ميمف أزمق ايمُمٝمخ()ؿم٤م 

4/533.) 

( 06/476()طمط690وم٣مؽمؿ ايمٌزوري ايمًٗمْمل )وم٣مل ايمدارومْمٛمل: َمـ ايمثٗم٣مت( )ت ايمٖمّمؾ زمـ فم٣ٌمس زمـ ويمٝمد أزمق 

 (.748)إرؾم٣مد/

 (.06/480ايمٖمّمؾ زمـ فم٣ٌمس زمـ حيٝمك زمـ ضمًكم أزمق فم٣ٌمس ايمِم٣منم٣مين )طمط

 (.9/8اجل٣ٌمر اظمروزي )جمٜمقل ضم٣مل()ضم٤م فمٌد ايمٖمّمؾ زمـ 

 (.7/25()ضم٣مسمؿ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿاحلٚمٝمد اظمقصقم )ٓ أفمرهمف فمٌد ايمٖمّمؾ زمـ 

 (.0318أزمق فمقم ايمندادي )خم٤م زمـ أمحد ايمرمحـ فمٌد ؾ زمـ ايمٖمّم

 (..0483ايمرمحـ زمـ محدان ايمٛمٌموي )خم٤م فمٌد همّمؾ زمـ  

 (.06/481( )طمط 308أزمق فم٣ٌمس إهبري )تزمـ أمحد ايمرمحـ زمـ همّمؾ فمٌد همّمؾ زمـ  

 (.0629ايمِمٚمد أزمق حيٝمك إصٌٜم٣مين )ذىمر /فمٌد ايمٖمّمؾ زمـ 

 (.06/435فم٣ٌمس ايمروم٣مر )طمط ايمِمٚمد زمـ همّمؾ أزمق فمٌد ايمٖمّمؾ زمـ 

 (.0488ايمُم٣مر )خم٤م زمـ أمحد ايمٔمزيز زمـ حمٚمد فمٌد ايمٖمّمؾ زمـ 

 (.7/25اهلل أزمق َمٔم٣مذ ايمقاؽمْمل فمٛمف أزمق زرفم٥م )ضم٣مسمؿ فمٌد ايمٖمّمؾ زمـ 

 (.0/551اهلل ايمره٣موي )دفم٣مء فمٌد همّمؾ زمـ 

ايمذهٌل: ايمُمٝمخ اإلَم٣مم اظمًٛمد( )ؽمغم  ( )أشمٛمك فمٙمٝمف ايمًٚمٔم٣مين/ ووم٣مل374اهلل زمـ حم٤م ايمٛمٝم٣ًمزمقري أزمق وم٣مؽمؿ )ت فمٌد همّمؾ زمـ 

08/478.) 

 (.0313اهلل زمـ حمٚمد ازمق اظمٔم٣مرم إرىم٣مين )خم٤م فمٌد همّمؾ زمـ  

 (.211اهلل زمـ خمٙمد زمـ رزمٝمٔم٥م ايمتٚمٝمٚمل أزمق ٞمٔمٝمؿ ايمٗم٣م  اجلرصم٣مين )صدوق صمٙمٝمؾ وم٣ميمف اإلؽمامفمٝمقم( )صمر فمٌد همّمؾ زمـ 

 (.06/478اهلل زمـ َمرزوق أزمق رزمٝمع ايمٛمٜمرواين )طمط فمٌد ايمٖمّمؾ زمـ 
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 (.3/0960()ضم٣ٌمن7/407اهلل زمـ َمٔمٗمؾ إؾمجٔمل )جمٜمقل ضم٣مل( )ضم٤م فمٌد ايمٖمّمؾ زمـ 

( )ىم٣من رصمالً ص٣محل٣ًم وىم٣مٞم٦م ايمٗمّم٣مة سمٗمٌٙمف وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( )يقٞمس 448اهلل زمـ ه٣مؾمؿ ايمٛمح٣مس أزمق فم٣ٌمس )ت فمٌد همّمؾ زمـ 

0171.) 

 (06/475)طمط 417اهلل اهل٣مؾمٚمل )ت فمٌد اظمٙمؽ أزمق فمٌد ايمٖمّمؾ زمـ 

 (.0310ايمت٣مصمر )خم٤م زمـ أمحد ايمقاضمد فمٌد زمـ ايمٖمّمؾ 

 (.06/475( )417وس زمـ حمٚمد أزمق فم٣ٌمس اهل٣مؾمٚمل )تفمٌد ايمٖمّمؾ زمـ 

 (.06/475ويف زمـ ىمثغم أزمق فم٣ٌمس اظم٠مدب )طمط فمٌد ايمٖمّمؾ زمـ 

 (.210همّمؾ زمـ فمٌٝمد اهلل أزمق فم٣ٌمس احلٚمغمي اإلؽمؼمازم٣مذي )صمر 

 (.07/498( )ؽمغم0684)روى فمٛمف مجع نمٖمغم( )ذىمر/ايمٖمّمؾ زمـ فمٌٝمد اهلل ايمت٣مصمر إصٌٜم٣مين ازمـ ؾمٜمري٣مر 

 (.2/64ايمٖمّمؾ زمـ فمٌٝمد اهلل احلٚمغم ي )َمتٜمؿ زم٣ميم٘مذب وم٣ميمف ايمذهٌل()يم٣ًمن 

( 04/574()ؽمغم 38/432ايمٖمّمؾ زمـ فمٌٝمد اهلل زمـ خمٙمد أزمق ٞمٔمٝمؿ اجلرصم٣مين )صدوق وم٣ميمف اإلؽمامفمٝمقم( )فم٣ًمىمر

 (.455)ؽمٜمؿ

 (.2/64)ؤمٖمف ايمدارومْمٛمل وازمـ ضم٣ٌمن( )يم٣ًمن زمـ َمًٔمقد ايمٝمُم٘مري اهلروي  فمٌٝمد اهللايمٖمّمؾ زمـ 

 (.0495اظمٜمراين )خم٤م زمـ أمحد ايمٖمّمؾ زمـ فمْم٣مء زمـ حمٚمد 

 (.2/63)صمّٜمٙمف ازمـ ؽم٘مـ()يم٣ًمن  -أو فمْم٣مء -ايمٖمّمؾ زمـ فمْم٣مرد

 (.9/8ايمٖمّمؾ زمـ فم٘مرَم٥م زمـ ؿم٣مرق ايمنطمز )ضم٤م 

 (.9/5ايمٖمّمؾ زمـ فمالء ايم٘مقدم )ضم٤م 

 (.0364ايمٖمّمؾ زمـ فمقم أزمق ؿمٝم٤م اإلؽمٖمرايٝمٛمل )خم٤م 

)وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىمت٤م زمخْمف فمٙماًم ىمثغمًا وىم٣من فمٛمده  -ازمـ ضمزم -زمـ ؽمٔمٝمد ايمٗمرؿمٌل ويمد احل٣مهمظزمـ أمحد ايمٖمّمؾ زمـ فمقم 

 (.997( )صف/379أدب وٞم٣ٌمه٥م ويٗمٓم٥م وذىم٣مء( )ت

 (.2/65)يم٣ًمن  -ايمٖمّمؾ زمـ فمقم زمـ طمٙمػ آظمٔمل ايم٘م٣مؾمٕمري سمٗمدم همٝمٚمـ يٗم٣مل يمف: ضمًكم 
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اإلؽمٖمرايٝمٛمل أزمق فم٣ٌمس احل٣مىمؿ ايمرئٝمس ؾمٝمخ يمٙمٌٝمٜمٗمل وأمحد زمـ أيب ؽمٔمد اظمٗمرئ )وم٣مل ايمٖم٣مرد: َمـ ايمٖمّمؾ زمـ فمقم زمـ حمٚمد 

همّم٣مل ؽمٚمع ايم٘مثغم( رًا ىم٣مسم٣ًٌم فم٣مرهم٣ًم زم٣ميمْم٤م ىمثغم اإلىم٣ٌمر َمُم٣ميخ ايمٛمقاضمل وَمـ وصمقه إهم٣موؾ وىم٣من أدي٣ًٌم ؾم٣مفم

 (.069( )إحت٣مف/0487)خم٤م/

 (.06/481ؿ )طمطايمٖمّمؾ زمـ فمقم زمـ ه٣مرون زمـ فمقم أزمق َمٛمِمقر اظمٛمج

 (.38/439ايمٛمًقي )فم٣ًمىمرزمـ أمحد ايمٖمّمؾ زمـ فمٚمر 

 (.2/65ايمٖمّمؾ زمـ فمٚمرو أزمق طمٙمٝمٖم٥م زمـ ضم٣ٌمب )سمٗمدم دم ازمـ ضم٣ٌمب ()يم٣ًمن 

 (.3/0964()ضم٣ٌمن7/23ايمٖمّمؾ زمـ فمٚمرو زمـ أَمٝم٥م ايمّمٚمغمي أو ايمّمٚمري )فمٛمف مج٣مفم٥م()ضم٣مسمؿ 

 ـ ضم٣ٌمب سمٗمدم(.همّمؾ زمـ فمٚمرو زمـ حمٚمد زمـ ؾمٔمٝم٤م اجلٚمحل ايمٌٌمي أزمق طمٙمٝمٖم٥م )هق ازم 

 (.339( )نمرزم٣مء/097اهلل ايم٘مٛم٣مين شمؿ ايمٔمتٗمل أزمق ايمٔم٣مهمٝمف )تفمٌد همّمؾ زمـ فمٚمغمة زمـ راؾمد زمـ 

 (.5/692ايمٖمّمؾ زمـ فمٝمًك )ضم٤م 

 (.2/65ايمٖمّمؾ زمـ نم٣مٞمؿ ايمٌٕمدادي اخلزافمل )ؤمٖمف ايمدارومْمٛمل ووم٣مل ازمـ َمٔمكم: يمٝمس زمًمء ووم٣مل اخلْمٝم٤م: ؤمٝمػ()يم٣ًمن 

 (.0051همّمؾ زمـ نم٣ًمن إٞمِم٣مري )ك  

 (.2/67همّمؾ زمـ همرومد فمـ حمٚمد زمـ فمٚمرو )خي٣ميمػ دم ضمديثف وم٣ميمف ايمٔمٗمٝمقم( )يم٣ًمن  

 (.350( )نمرزم٣مء/625همّمؾ زمـ همّمؾ زمـ فمٚمغمة زمـ راؾمد ايمٔمتٗمل أزمق ايمٔم٣مهمٝم٥م )ت

 (.2/67ايمٖمّمؾ زمـ وم٣مؽمؿ فمـ ايمثقري)يم٣ًمن 

 (.7/407ايمٖمّمؾ زمـ ومت٣مدة )ضم٤م 

 (.0678همّمؾ زمـ ىمقؾم٣مذ )ذىمر  

 (.2/40()يم٣ًمن 7/27()ضم٣مسمؿ 0455ايمٔمجقم( )فم٨م همّمؾ زمـ َم٠ممتـ ايمٔمت٘مل )وشمٗمف  

 (.7/28()ضم٣مسمؿ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿهمّمؾ زمـ حمرز اخلزافمل )جمٜمقل  

 (.453()ؽمٜمؿ2/68اهلل )يم٣ًمن فمٌد ايمٖمّمؾ زمـ حمٚمد إٞمْم٣مىمل إضمدب )ىمذاب( اؽمؿ صمده 

 ايمٖمّمؾ زمـ حمٚمد ايم٣ٌمهقم هق إٞمْم٣مىمل.

 اؽمؿ صمده َمًٝم٤م. ايمٖمّمؾ زمـ حمٚمد ايمٌٝمٜمٗمل أزمق حمٚمد ايمُمٔمراين ايمٛمٝم٣ًمزمقري

 اهلل.فمٌد همّمؾ زمـ حمٚمد ايمٔمْم٣مر وهق آضمدب همٝمٚمـ صمده  
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 (.08/525)فمٛمف مج٣مفم٥م وأشمٛمك فمٙمٝمف( )ؽمغم  -صقدم  -همّمؾ زمـ حمٚمد ايمٖم٣مرَمذي اخلراؽم٣مين 

 (.3/694()أصٌٜم٣من 0677ايمٖمّمؾ زمـ حمٚمد اظمروزي )ذىمر 

 (.38/422همّمؾ زمـ حمٚمد اهلروي )فم٣ًمىمر  

 (.536اظمٔمدل أزمق فم٣ٌمس ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ٞمٝم٣ًمزمقر/ايمٖمّمؾ زمـ حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ 

 (.06/471()روى فمٛمف مج٣مفم٥م()طمط 678ايمٖمّمؾ زمـ حمٚمد زمـ أيب حمٚمد حيٝمك زمـ َم٣ٌمرك أزمق فم٣ٌمس ايمٝمزيدي )ت

 (.216زمـ ٞمٌمويف أزمق فم٣ٌمس اهلروي )صمر زمـ أمحد همّمؾ زمـ حمٚمد 

 (.06/477همّمؾ زمـ حمٚمد زمـ زمُم٣مر أزمق وم٣مؽمؿ )طمط  

 (.0303أزمق ؽمٔمد ايمٛمٝم٣ًمزمقري )خم٤م ايمٖمّمؾ زمـ حمٚمد زمـ ضمًكم 

 (.06/478ايمٖمّمؾ زمـ حمٚمد زمـ ضمًكم أزمق فمٝمًك اخلقاص )طمط 

 (.218( )صمر 300همّمؾ زمـ حمٚمد زمـ ضمًكم زمـ إزمراهٝمؿ أزمق زممم )ت 

 (.731ايمٖمّمؾ زمـ حمٚمد زمـ مح٣مد زمـ َمقدود أزمق َمٔممم ايمًٙمٚمل احلراين فمٛمف ايمْمػماين ونمغمه )إرؾم٣مد/

 (.471/.06)مل ي٘مـ زمف زمٟمس وم٣ميمف اخلْمٝم٤م()طمط  ايمٖمّمؾ زمـ حمٚمد زمـ روَمل أزمق فم٣ٌمس

 (.0492ايمٖمّمؾ زمـ حمٚمد زمـ ؽمٔمٝمد ايمٗمرر )خم٤م 

 (.0672ايمٖمّمؾ زمـ حمٚمد زمـ ؾم٣مذويف )ذىمر 

 ايمٖمّمؾ زمـ حمٚمد زمـ ؾمٔمٝم٤م هق ازمـ ضم٣ٌمب.

 (.531ايمٖمّمؾ زمـ حمٚمد زمـ فم٣ٌمس ايمقافمظ أزمق فم٣ٌمس اهلروي )ٞمٝم٣ًمزمقر/

يم٣ٌمهقم إضمدب )ؤمٝمػ وم٣ميمف ازمـ فم٣ًمىمر ونمغمه ووم٣مل ازمـ فمدي: ينق اهلل زمـ ضم٣مرث ايمٔمْم٣مر افمٌد ايمٖمّمؾ زمـ حمٚمد زمـ 

 (.2/68()يم٣ًمن 38/421احلدي٧م وىمذزمف ايمدارومْمٛمل وازمـ فمدي( )فم٣ًمىمر 

 (.06/476ايمٖمّمؾ زمـ حمٚمد زمـ فمٗمٝمؾ زمـ طمقيٙمد ايمٛمٝم٣ًمزمقري همّمالن )جمٜمق ضم٣مل( )طمط 

 (.0317ايمٖمّمؾ زمـ حمٚمد زمـ فمقم ايمْمقد )خم٤م 

 (.06/478يزيد اخلردرم ايمقراق ايمٌٕمدادي )وشمٗمف اخلْمٝم٤م()طمط ايمٖمّمؾ زمـ حمٚمد زمـ فمقم زمـ 

 (.06/480( )طمط 2/68همّمؾ زمـ حمٚمد زمـ همّمؾ أزمق وم٣مؽمؿ ايمت٣مصمر ايمٛمٝم٣ًمزمقري ايمْمػمي )وشمٗمف اخلْمٝم٤م( )يم٣ًمن  

 (.0483همّمؾ زمـ حمٚمد زمـ همّمؾ اجلالب ايمٛمًقي )خم٤م  
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 (.995ف أزمق َمروان ايمْمٌٛمل( )صف/ايمٖمّمؾ زمـ حمٚمد زمـ همّمؾ ايمٗمرؿمٌل أزمق زم٘مر) ىم٣من أدي٣ٌمً ىم٣مسم٣ًٌم ضمدث فمٛم

 (.0679ايمٖمّمؾ زمـ حمٚمد زمـ همّمؾ زمـ ويمٝمد ازمق فم٣ٌمس )ذىمر 

 (.730ايمٖمّمؾ زمـ حمٚمد زمـ يمٝم٧م ايمٛمحقي أزمق وم٣مؽمؿ ايمٔمً٘مري )إرؾم٣مد/

 (.0483ايمٖمّمؾ زمـ حمٚمد زمـ حمٚمد أزمق َمٓمٖمر احل٣مىمؿ )خم٤م 

 (.0482ايمٖمّمؾ زمـ حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ إؽمح٣مق ايمًٙمٚمل )خم٤م 

 (.212)صمر  هق ايمذي زمٔمده ٤م ايمٌٝمٜمٗملهمّمؾ زمـ حمٚمد زمـ َمًٝم

)وشمٗمف احل٣مىمؿ ووم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ:سم٘مٙمٚمقا همٝمف ورَم٣مه ضمًكم  أزمق حمٚمد ايمٌٝمٜمٗمل ايمٛمٝم٣ًمزمقري همّمؾ زمـ حمٚمد زمـ َمًٝم٤م ايمُمٔمراين 

 (.2/29)ضم٣مسمؿ  (38/424()فم٣ًمىمر 2/67ايمٗمت٣ٌمين زم٣ميم٘مذب()يم٣ًمن 

 (.530ايمٖمّمؾ زمـ حمٚمد زمـ ٞمِمغم إصٌٜم٣مين )ٞمٝم٣ًمزمقر/

 (.954)ؤمٝمػ صمدًا، َمؼموك وم٣ميمف احل٣مهمظ( )حتٖم٥م/همّمؾ زمـ خمت٣مر 

 (.7/29()ضم٣مسمؿ 2/69( )يم٣ًمن وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿايمٖمّمؾ زمـ خمت٣مر أزمق ؽمٜمؾ ايمٌٌمي )َمٛم٘مر احلدي٧م 

 (.2/69ايمٖمّمؾ زمـ خمت٣مر فمـ أزم٣من )َمٛم٘مر احلدي٧م وم٣ميمف ايمٔمٗمٝمقم()يم٣ًمن 

 (.06/470اهلل )طمط فمٌد همّمؾ زمـ خمٙمد زمـ  

 (.7/28ًـ )ضم٣مسمؿ احلهمّمؾ زمـ َمرزوق ؽمٚمع  

 (.734ايمٖمّمؾ زمـ َمروان ايمٌٕمدادي )إرؾم٣مد/

 (.0675ايمٖمّمؾ زمـ َمزديـ ازمق وم٣مؽمؿ )ذىمر 

 (.0055()ك 686ايمٖمّمؾ زمـ َمًٝم٤م زمـ َمقؽمك أزمق حمٚمد ايمُمٔمراين اخلراؽم٣مين ) سمٗمدم دم ازمـ حمٚمد زمـ َمًٝم٤م ()ت 

 (.2/41()يم٣ًمن 7/29ايمٖمّمؾ زمـ َمٔمدان احلراين زمٌمي )ضم٣مسمؿ 

 (.2/41 زم٘مر اظمٗمدَمل )ؤمٖمف ايمٔمٗمٝمقم()يم٣ًمن همّمؾ زمـ َمٔمروف ؾمٝمخ ظمحٚمد زمـ أيب 

 اهلل زمـ َمٔمٗمؾ.فمٌد همّمؾ زمـ َمٔمٗمؾ: هق ازمـ 

 (.01همّمؾ زمـ َمٖمّمؾ اظمٕمريب: )فمٙمامء 

 (2/41همّمؾ زمـ َمٛمِمقر فمـ َم٣ميمؽ )جمٜمقل وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل()يم٣ًمن  

 (.2/41()يم٣ًمن 2/27()ضم٣مسمؿ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿهمّمؾ زمـ َمٜمٙمٜمؾ ايمًٔمدي فمـ َمٛمِمقر )ي٘مت٤م ضمديثف  
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 (.0045قؽمك زمـ فم٣ٌمس زمـ َمقؽمك ايمٔمدوي أزمق ٞمٔمٝمؿ ايمُمٜمٝمد اإلؽمؼمازم٣مذي )ىم٣من همٗمٝمٜم٣مً شمٗم٥م دم احلدي٧م( )صمر همّمؾ زمـ َم

ايمٖمّمؾ زمـ َمقؽمك زمـ فمٝمًك زمـ ؽمٖمٝم٣من أزمق فم٣ٌمس ايمٌٌمي )فمٛمف مج٣مفم٥م ووم٣مل اخلْمٝم٤م : َم٣مفمٙمٚم٦م َمـ ضم٣ميمف 

 (.3/0965()ضم٣ٌمن06/422()طمط 623إٓطمغمًا()ت

( 7/27ديٛمل وايمدارومْمٛمل( )ضم٣مسمؿاظموؤمٖمف ازمـ  ،أزمق ضم٣مسمؿ ف)َمٛم٘مر احلدي٧م وم٣ميمايمٖمّمؾ زمـ َمٝمٚمقن أزمق ؽمٙمٚم٥م ص٣مضم٤م ايمْمٔم٣مم 

 (.2/40)يم٣ًمن

 (.7/27( )ضم٣مسمؿ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿايمٖمّمؾ زمـ َمٝمٚمقن أزمق يمٝم٧م )جمٜمقل 

 (.7/27()ضم٣مسمؿ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿايمٖمّمؾ زمـ َمٝمٚمقن فمـ ايمُمٔمٌل )ؾمٝمخ 

 (.0048)جمٜمقل ضم٣مل( )صمر  -همّمالن  -همّمؾ زمـ ٞمٔمٝمؿ اإلؽمؼمازم٣مذي أزمق فم٣ٌمس 

 (.734( )إرؾم٣مد/06/476( )طمط 691ايمٖمّمؾ زمـ ه٣مرون ايمٌٕمدادي ص٣مضم٤م أيب شمقر )فمٛمف ايمْمػماين ونمغمه( )ت زمٔمد

 (.7/29ايمٖمّمؾ زمـ هٛم٣مد ايمٌقؽمٛمجل )ضم٣مسمؿ 

 (.2/46ـ يّمٌط احلدي٧م( )يم٣ًمن ممأو ايمًٌخل )ؤمٖمف ايمٔمٗمٝمقم همٗم٣مل: يمٝمس هق  -ايمٖمّمؾ زمـ حيٝمك ايمًٛمجل

 (.06/443)طمط ايمٖمّمؾ زمـ حيٝمك زمـ طم٣ميمد ايمػمَم٘مل 

 (.06/426ـ ؾم٣مهل آٞم٣ٌمري اظمٗمرئ)طمطزمهمّمؾ زمـ حيٝمك  

 (.2/46ايمٖمّمؾ زمـ حيٝمك زمـ ومٝمقم )جمٜمقل()يم٣ًمن 

 (.06/457ايمٖمّمؾ زمـ حيٝمك زمـ َمروح )طمط

 (.2/46()يم٣ًمن 7/29ايمٖمّمؾ زمـ ي٣ًمر فمـ ايب صمٔمٖمر ونمغمه )سم٘مٙمؿ همٝمف()ضم٣مسمؿ 

 (.0681همّمؾ زمـ يقؽمػ زمـ زي٣مد )ذىمر / 

 (.9/8يب )ضم٤مايمٖمّمؾ زمـ يقصػ ايمٗمِم٣م

 (.2/46()يم٣ًمن 7/71()ضم٣مسمؿ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿايمٖمّمؾ ؾمٝمخ يمِمٖمقان زمـ ؽمٙمٝمؿ )جمٜمقل 

 (.2/46ايمٖمّمؾ فمـ أٞمس )جمٜمقل()يم٣ًمن 

 (.7/71( )ضم٣مسمؿ  وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿايمٖمّمؾ فمـ َمٔم٣موي٥م )جمٜمقل 

 (.7/71()ضم٣مسمؿ  وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿهمّمؾ فمـ وه٤م زمـ صمرير )ٓ أفمرهمف  

 (.2/43ايمٖمّمٝمؾ أزمق حمٚمد فمـ ضمًـ )ٓ ئمرف وم٣ميمف ايمذهٌل()يم٣ًمن  
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 (.7/76يب رهمٝمدة )ضم٣مسمؿ أهمّمٝمؾ زمـ 

 (.7/70همّمٝمؾ زمـ زمزوان فمٛمف َمًٔمقد أزمق رزيـ )ضم٣مسمؿ 

 (. 7/70همّمٝمؾ زمـ شمٔمٙم٥ٌم فمٛمف وىمٝمع )ضم٣مسمؿ

 (.7/70همّمٝمؾ زمـ صمرير أزمق فمٚمر ايمْمح٣من ايمٔم٣مَمري )ؾمٝمخ وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ 

 (.7/70()ضم٣مسمؿ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿزي )صدوق همّمٝمؾ زمـ ضم٣ًمن اظمرو

 (.506همّمٝمؾ زمـ ضمًـ اظمٔم٣مهمري: )فمٙمامء 

 (.7/75همّمٝمؾ زمـ ضمِمكم ايمّمٌل أزمق َمٔم٣موي٥م ايمٌٌمي )ضم٣مسمؿ

 (.7/70اهلل )ضم٣مسمؿ فمٌد همّمٝمؾ زمـ ضمٖمص فمـ حمٚمد زمـ  

 (.7/76()ضم٣مسمؿ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿهمّمٝمؾ زمـ طمدي٨م )جمٜمقل 

 . -يٟميت  –() يمٔمٙمف ازمـ وآن 2/44ـ دآن ؾمٝمخ حلامد زمـ ؽمٙمٚم٥م)جمٜمقل( )يم٣ًمن زمهمّمٝمؾ 

 (.7/76ايمٖمّمٝمؾ زمـ زيد أزمق ضم٣ًمن ايمروم٣مر )شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم()ضم٣مسمؿ 

 (.2/44()يم٣ًمن 7/74ايمٖمّمٝمؾ زمـ ؿمٙمح٥م إٞمِم٣مري زمٌمي )روى فمٛمف مج٣مفم٥م()ضم٣مسمؿ 

 .(0682ايمٔمزيز زمـ طمْم٣مب أزمق فمٚمر اظمٔمٚمري )ذىمر فمٌد همّمٝمؾ زمـ 

 (.0/556( )دفم٣مء 7/061( )ضم٤م7/74همّمٝمؾ زمـ فمٚمرو ايمٖمٗمٝمٚمل )شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ ؽمٔمد ووم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: ٓ زمٟمس زمف( )ضم٣مسمؿ 

 (.7/75همّمٝمؾ زمـ ىمثغم زمـ ديٛم٣مر فمـ اٞمس )ضم٣مسمؿ 

 (.2/44)يم٣ًمن  (ضمدث زمحدي٧م َمٛم٘مر دم صم٣مَمع اظمٛمِمقر وم٣ميمف ازمـ ٞمج٣مر)همّمٝمؾ زمـ حمٚمد اهلروي 

وم٣مل احل٣مهمظ دم ؽمٛمد هذا همٝمف: إؽمٛم٣مده صحٝما رصم٣ميمف ()683ظمٙمْمل )تهمّمٝمؾ زمـ حمٚمد زمـ همّمٝمؾ أزمق حيٝمك ا

 .(953)حتٖم٥م/ (7/72()ضم٣مسمؿشمٗم٣مت

 (.7/75همّمٝمؾ زمـ َمرة زمـ فمْمٝم٥م )شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم()ضم٣مسمؿ  

 (.2/44همّمٝمؾ زمـ َمٔم٣موي٥م فمٛمف صٖمقان زمـ ؽمٙمٝمؿ )ٓ أدري َمـ هق وم٣ميمف ازمـ ضم٣ٌمن()يم٣ًمن

 (.06/496()طمط 7/72همّمٝمؾ زمـ َمٛمٌقذ اظمدائٛمل )ضم٣مسمؿ  

 (.7/72()ضم٣مسمؿ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿهمّمٝمؾ زمـ وآن )جمٜمقل 

 (.7/72()ضم٣مسمؿ 2/44همّمٝمؾ زمـ حيٝمك زمـ أيب حمٌقزم٥م )ٓ أفمرهمف وم٣ميمف ازمق زرفم٥م()يم٣ًمن 
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( )ؽمغم 370همّمٝمؾ زمـ حيٝمك زمـ همّمٝمؾ اهلروي همّمٝمقم أزمق فم٣مصؿ )وم٣مل ايمًٚمٔم٣مين: ىم٣من همٗمٝمٜم٣مً َمزىمٝم٣مً شمٗم٥م صدووم٣ًم( )ت 

08/497.) 

 يب حمٌقزم٥م.أٔمٌد اهلل زمـ ويمٝمد سمٗمدم همٝمٚمـ صمده همّمٝمؾ زمـ حيٝمك ؾمٝمخ يم

 (.2/44)يم٣ًمن ( دم إؽمٛم٣مده ٞمٓمر وم٣ميمف ايمٔمٗمٝمقم)همّمٝمؾ زمـ حيٝمك فمـ فم٘مرَم٥م 

 (.2/43همّمٝمؾ زمـ ي٣ًمر فمـ ايب صمٔمٖمر )ىمذزمف حمٚمد زمـ ٞمٌم()يم٣ًمن 

 (.7/72ايمٖمّمٝمؾ ؽمٚمع َمٔم٣موي٥م )ضم٣مسمؿ  

 (.7/72ايمٖمّمٝمؾ فمـ ؽم٣ممل )ضم٣مسمؿ 

همْمر زمـ مح٣مد زمـ واومد )ايمٌٌمي وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ : يمٝمس زم٣ميمٗمقي ووشمٗمف أزمق زرفم٥م ووم٣مل ازمق داود: سمٕمغم سمٕمغمًا ؾمديدًا (  

 (.7/91()ضم٣مسمؿ 5/43)يم٣ًمن

 (.2/43همْمر زمـ حمٚمد ايمٔمْم٣مر إضمدب :و سمٗمدم دم: همّمؾ أيّم٣ًم )ىمذزمف ايمدارومْمٛمل()يم٣ًمن  

 (.7/91همْمغم احل٣مرشمل فمـ ضمرام )ضم٣مسمؿ  

 (.7/91ٔمقد )ضم٣مسمؿ همْمغم فمـ ازمـ َمً

( )مل ي٘مـ زمف زمٟمس ىم٣مٞم٦م ىمتٌف صمٝم٣مد وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( )يقٞمس 460همٗمغم زمـ َمقؽمك زمـ همٗمغم إؽمقاين أزمق ضمًـ َمٌمي )ت 

0176.) 

 (.2/43همالن زمـ نمٝمالن ايمثٗمٖمل )ٓ يِما ضمديثف وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل()يم٣ًمن 

 (.7/96: يمف صح٥ٌم()ضم٣مسمؿ  وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿايمٖمٙمت٣من زمـ فم٣مصؿ )

 (.7/93ب ايمزاهد )ضم٣مسمؿ رايمد فمٌهمٙمًْمكم أزمق 

 (.7/85همٙمٝما ايمُمامس فمـ فمٌٝمد )ضم٣مسمؿ 

()ضم٣مسمؿ 2/43همٙمٝما زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ صمٔمٖمر زمـ أيب زم٘مغم )ئمتػم ضمديثف َمـ نمغم رواي٥م ؾم٣مذان فمٛمف وم٣ميمف ازمـ ضم٣ٌمن()يم٣ًمن  

7/85..) 

 (.7/85همٙمٝما زمـ حمٚمد زمـ َمٛمذر زمـ ززمغم ازمـ فمقام )ضم٣مسمؿ 

 (.7/94همٛم٨م فمـ ئمعم زمـ أَمٝم٥م )ضم٣مسمؿ 

 (.0368همٛمدق زمـ أيق ب ايمًٌتل)خم٤م  
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 (.454)وا هـ()ؽمٜمؿ  هق ازمـ إزمراهٝمؿ زمـ همٜمد همٜمد ايم٣ًمصمل

 (048همٜمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ همٜمد زمـ ضم٘مٝمؿ ايم٣ًمصمل ايمٌٌمي ) حيدث َمـ ىمت٤م ايمٛم٣مس ويٙمحؼ ؽمامفمف همٝمٜم٣م وم٣ميمف ازمـ صم٣مَمع ( ) 

  (.454)ؽمٜمؿ

زرفم٥م ووه٣مه ازمـ َمٔمكم وؤمٖمف أزمق ضم٣مسمؿ وايمٔمٗمٝمقم وايمٔمجقم  همٜمد زمـ ضمٝم٣من فمـ فمٚمران ايمٗمْم٣من ايمٛمٜمُمقم)َمٛم٘مر احلدي٧م وم٣ميمف أزمق 

 .(955)حتٖم٥م/ (7/88( )ضم٣مسمؿ 2/43( )يم٣ًمن ، ووم٣مل احل٣مهمظ: ؤمٝمػوازمـ ضم٣ٌمن ووم٣مل ازمـ َمديٛمل: اسمرىمقا ضمديثف

 (.7/89( )ضم٣مسمؿ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿهمٜمد زمـ ؽمالم أزمق مه٣مم اظمٛمٗمري ايمٌٌمي ) ٓ زمٟمس زمف 

 (.356همٜمد زمـ ؽمٙمٝمامن )نمرزم٣مء/

 (.38/359()فم٣ًمىمر7/89()ضم٣مسمؿ 625ـ ؽمٙمٝمامن ايمٛمح٣مس اظمٌمي ايم٘مقدم )شمٗم٥م شم٦ٌم وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( )ت همٜمد زم

 (.24/45همٜمد زمـ فمقف واؽمٚمف زيد )ىمذزمف ازمـ َمديٛمل()يم٣ًمن 

 (.7/89همٜمد زمـ َم٣ٌمرك ايمٛمٜمُمقم احلذاء )ضم٣مسمؿ  

 (..38/321( )روى فمٛمف مج٣مفم٥م( )فم٣ًمىمر 671همٜمد زمـ َمقؽمك آؽم٘مٛمدراين )ت  

 (.0174( )يقٞمس 671َمقؽمك زمـ أيب رزم٣مح أزمق طمغم َمٌمي )ت همٜمد زمـ 

 (.9/06همٜمر زمـ زممم )ضم٤م  

 (.2/45همٜمر زمـ زممم )ٓ ئمرف وم٣ميمف ازمـ ومْم٣من( )يم٣ًمن 

 (.28همٜمر زمـ زممم أزمق أمحد ايمرومل )رومف/

 (.06/499ايمرمحـ زمـ همٜمؿ )طمط فمٌد همٜمؿ زمـ 

 (.856همٜمغم زمـ زي٣مد: صقازمف حيٝمك زمـ زي٣مد وهق دم ايمتٗمري٤م )ومط  

 (.7/87همٝم٣مض زمـ أؽمقد ايمْم٣مئل ىمقدم )جمٜمقل ضم٣مل()ضم٣مسمؿ  

 (.7/87همٝم٣مض زمـ شم٣مزم٦م فمـ حمؾ زمـ طمٙمٝمٖم٥م )ضم٣مسمؿ 

 (.3/0969()ضم٣ٌمن2/00()جمٜمقل ضم٣مل()ضم٤م651همٝم٣مض زمـ زهغم زمـ مجٝمؾ ايمٛمًقي )سمٌٔمد

 (.38/324اهلل فمـ ؾمٔمٝم٤م زمـ فمٚمرو )فم٣ًمىمر فمٌد همٝم٣مض زمـ  

 (.38/324همٝم٣مض زمـ فمٚمرو )جمٜمقل ضم٣مل()فم٣ًمىمر

 (.7/87()ضم٣مسمؿ 2/45زمـ نمزوان ايمّمٌل ىمقدم )شمٗم٥م وم٣ميمف أمحد( )يم٣ًمن همٝم٣مض 
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 (.38/323()فم٣ًمىمر 441همٝم٣مض زمـ وم٣مؽمؿ أزمق فمقم )جمٜمقل ضم٣مل()ت 

 (.7/87()ضم٣مسمؿ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿهمٝم٣مض زمـ حمٚمد ايمٌٌمي )جمٜمقل  

 (.7/87همٝم٣مض زمـ حمٚمد ايمرومل )ضم٣مسمؿ 

: ىم٣من َمـ أهؾ اظمٔمرهم٥م زم٣ميمٗمراءات ضمًـ ايمِمقت زم٣ميمٗمرآن..( همغِمة زمـ طمٙمػ ايمٝمحِمٌل أزمق ضمديد ايمْمٙمٝمْمقم )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال

 (.0113)صف/

 (.9/06()ضم٤م 7/88)ضم٣مسمؿ (همٝمض زمـ إؽمح٣مق أزمق يزيد ايمرومل )جمٜمقل ضم٣مل

 (.39/63ايمتٚمٝمٚمل )فم٣ًمىمر زمـ أمحد همٝمض زمـ طمي 

 ( 049ايمٖمٝمض زمـ فم٣ٌمس َمقلم زمجٝمٙم٥م ) ؤمٝمػ وم٣ميمف ئمٗمقب ايمٖمًقي ( )ذيؾ 

 (7/88)ضم٣مسمؿ  ) وم٣مل احل٣مهمظ دم ؽمٛمد هذا همٝمف: ضمدي٧م ضمًـ رصم٣ميمف َمقشمقومقن( د ىمقدمايمٖمٝمض زمـ همّمؾ ايمٌجقم أزمق حمٚم

 .(952)حتٖم٥م/

 (.7/88ايمٖمٝمض زمـ حمٚمد ايمٔمجقم )ضم٣مسمؿ  

 (.39/46همٝمض زمـ حمٚمد زمـ همٝم٣مض ايمٕم٣ًمين )فم٣ًمىمر 

 (.06/498()طمط 2/42اهلل ايمثٗمٖمل )ىمذاب طمٌٝم٧م وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم()يم٣ًمن فمٌد ايمٖمٝمض زمـ وشمٝمؼ زمـ يقؽمػ زمـ  

 (.5/699همٝمؾ زمـ فمرادة )ضم٤م  
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 ضمرف ايمٗم٣مء

 

 (.7/032()ضم٣مسمؿ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿاهلل زمـ أؽمقد زمـ َمًٔمقد ايمثٗمٖمل )يمف صح٥ٌم فمٌد وم٣مرب زمـ 

 (.7/064()ضم٣مسمؿوم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿوم٣مؽمؿ أزمق ٞمقح إٞمِم٣مري )جمٜمقل  

 (.06/334وم٣مؽمؿ اجلِم٣مص أزمق حمٚمد )طمط 

 (.7/063وم٣مؽمؿ اجلٔمٖمل فمـ ايمُمٔمٌل )يمٝمس زمٚمٔمروف وم٣ميمف ازمـ ٞمٚمغم()ضم٣مسمؿ 

 (.06/362وم٣مؽمؿ احلراين )طمط 

 (.505وم٣مؽمؿ احلامل: )فمٙمامء 

 (.7/063()ضم٣مسمؿوم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿوم٣مؽمؿ ايمًٙمٚمل فمـ ازمـ ذىمقان ونمغمه )جمٜمقل  

 (.2/48)يم٣ًمن  وم٣مؽمؿ زمـ إزمراهٝمؿ ايمِمٖم٣مر احل٣مهمظ ايم٘مديٚمل )ي٘مثر َمـ رواي٥م اظمٛم٣مىمغم وم٣ميمف ايمذهٌل ( 

 (.2/47وم٣مؽمؿ زمـ إزمراهٝمؿ اهل٣مؾمٚمل ايم٘مقدم )َمٛم٘مر احلدي٧م وم٣ميمف ازمـ ضم٣ٌمن()يم٣ًمن  

 (.06/332()طمط 2/47اظمٙمْمل )ىمذزمف ايمدارومْمٛمل()يم٣ًمنزمـ أمحد وم٣مؽمؿ زمـ إزمراهٝمؿ  

َمـ أهؾ )وم٣مل ازمـ طمزرج: ىم٣من  -ازمـ ص٣مزمقين -وم٣مؽمؿ زمـ إزمراهٝمؿ زمـ وم٣مؽمؿ زمـ يزيد إٞمِم٣مري اخلزرصمل أزمق حمٚمد ايمٗمرؿمٌل

ايمٔمٙمؿ زم٣ميمٗمراءات شمٗم٥م صدووم٣ًم.. ووم٣مل اخلقٓين: ىم٣من َمـ أهؾ ايمٗمرآن وايمٔمٙمؿ وايمْمٙم٤م يمٙمحدي٧م َمع ايمٖمٜمؿ وايمتٗمدم دم ذيمؽ 

 (.0105( )صف/332وايمٔمٛم٣مي٥م هبذا ايمٖمـ ومدياًم وضمديث٣ًم...()ت

 (.957وم٣مؽمؿ زمـ أيب أؾمٚمط فمـ أزمٝمف )ٓ ئمرهم٣من وم٣ميمف احل٣مهمظ( )حتٖم٥م/

 (.0417ذىمر وم٣مؽمؿ زمـ أيب ضم٣مَمد ايم٘م٣مسم٤م ) 

 (.06/365وم٣مؽمؿ زمـ أيب ؽمٖمٝم٣من اظمٔمٚمري )شمٗم٥م وم٣ميمف ومتٝم٥ٌم زمـ ؽمٔمٝمد( )طمط 

 (.9/08وم٣مؽمؿ زمـ أيب ؾمٝم٥ٌم اهلالرم )ضم٤م  

ام ٙمهم فَمتٗمٛم٣ًم حلديثف وىمتٌف صح٣مح : زمخْم ىم٣من صدووم٣مً  :ايمزرار اهلٚمداين )وم٣مل ص٣ميما احل٣مهمظزمـ أمحد وم٣مؽمؿ زمـ أيب ص٣ميما زمٛمدار  

 (.2/30أ َمـ ىمت٤م ايمٛم٣مس وىمػ زمٌمه وؽمامع اظمتٗمدَمكم َمٛمف أصا()يم٣ًمنوومٔم٦م ايمٖمتٛم٥م ذه٦ٌم ىمتٌف هم٘م٣من يٗمر

 (.7/007وم٣مؽمؿ زمـ أيب وم٣مؽمؿ ايمًٌٟمي )ضم٣مسمؿ 
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 (.0334وم٣مؽمؿ زمـ أيب وم٣مؽمؿ زمـ فمقم زمـ حمٚمد أزمق ضمًـ )خم٤م 

 (.822وم٣مؽمؿ زمـ أيب يقؽمػ )ومط 

 (.2/48()يم٣ًمن 417ايمدزم٣مغ )سم٘مٙمٚمقا همٝمف وم٣ميمف ازمـ يقٞمس()ت زمـ أمحد وم٣مؽمؿ  

 (.507اظمقؽمقس: )فمٙمامء  زمـ أمحدوم٣مؽمؿ 

 (.0112( فمٛمف ايمِم٣مضم٣ٌمن ونمغممه٣م )صف/418زمـ أيب ؾمج٣مع ايمتجٝمٌل أزمق حمٚمد )تزمـ أمحد وم٣مؽمؿ 

 (.06/348زمـ زي٣مد أزمق حمٚمد ايمُمٝم٣ٌمين )طمط زمـ أمحد وم٣مؽمؿ  

 (.06/334اهلل أزمق حمٚمد اظمٗمرئ ايمٛم٣مَمل )طمط فمٌد زمـ فم٣ٌمس زمـ زمـ أمحد وم٣مؽمؿ  

 (.06/331أزمق ضم٣مَمد ايمرهم٣مء ايمْمقد )طمط  زمـ وم٣مؽمؿ زمـ ص٣ميمازمـ أمحد وم٣مؽمؿ  

 (.06/348زمـ حمٚمد أزمق حمٚمد اخلْم٣ميب )طمط زمـ أمحد وم٣مؽمؿ  

 ( .06/345زمـ حمٚمد ايمٌٕمدادي )طمط زمـ أمحد وم٣مؽمؿ  

 (.533زمـ حمٚمد اظمزىمل أزمق ذر ايمٛمٝم٣ًمزمقري ؾمٝمخ ٞمٝم٣ًمزمقر دم فمٌمه )ٞمٝم٣ًمزمقر/زمـ أمحد وم٣مؽمؿ 

 (.207( )صمر 305وم٣مؽمؿ )ت  قيمٝمدي اجلرصم٣مين أزمقايمزمـ حمٚمد زمـ أمحد وم٣مؽمؿ 

 (.0336زمـ َمٛمِمقر زمـ حمٚمد أزمق زم٘مر ايمِمٖم٣مر )خم٤م زمـ أمحد وم٣مؽمؿ  

 (.06/348()جمٜمقل ضم٣مل()طمط690زمـ يقؽمػ زمـ زمريد أزمق حمٚمد ايمتٚمٝمٚمل اخلٝم٣مط )تزمـ أمحد وم٣مؽمؿ  

 (.7/017وم٣مؽمؿ زمـ أرومؿ )صدوق وم٣ميمف وىمٝمع ( )ضم٣مسمؿ  

 (.502اظم٠مَمـ أزمق احلديد )فمٙمامء فمٌد وم٣مؽمؿ زمـ أزهر زمـ 

 (.0694وم٣مؽمؿ زمـ أؽمد إصٌٜم٣مين )ذىمر  

 (.0022)ك وم٣مؽمؿ زمـ إؽمامفمٝمؾ ايمٔمزرَمل  

 (.9/09وم٣مؽمؿ زمـ إؽمامفمٝمؾ اهل٣مؾمٚمل )ضم٤م  

 (.0330)خم٤م  احلًٝمٛملوم٣مؽمؿ زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ ضمًـ زمـ حمٚمد  

 (.39/50وم٣مؽمؿ زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ فمرزم٣مض أزمق حمٚمد )جمٜمقل ضم٣مل()فم٣ًمىمر  
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وم٣مل ايمًٚمٔم٣مين: ىم٣من شمٗم٥م صدووم٣ًم، وذىمره ايمٗمقاس دم  ()464ن أزمق فمٌٝمد اظمح٣مَمقم )ت وم٣مؽمؿ زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ حمٚمد زمـ أزم٣م 

ؾمٝمقطمف ايمثٗم٣مت، ووم٣مل ايمذهٌل: اظمحدث ايمثٗم٥م، ووم٣مل ازمـ فمامد: اإلَم٣مم ايمٔمالَم٥م احل٣مهمظ ايمٌحر..( 

 (.06/337()طمط732)إرؾم٣مد/

ن وؽمٚمع ايمٛم٣مس َمٛمف ىمثغمًا َمـ روايتف وم٣مؽمؿ زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ يقٞمس زمـ َمٔم٣موي٥م اظمٔم٣مهمري أزمق حمٚمد ايمٌج٣مين فمٛمف ايمِم٣مضم٣ٌم

 (.0117)صف/

، ووم٣مل ازمـ ضمجر: احل٣مهمظ ايمػمفمٌد ()صدوق وم٣ميمف أمحد زمـ 413ت) –٣مين ٌٛمايم -ٌع زمـ حمٚمد زمـ يقؽمػ ايمٗمرؿمٌلوم٣مؽمؿ زمـ أص 

 .(958)حتٖم٥م/ (2/48()يم٣ًمن 05/376()ؽمغم ايم٘مٌغم حمدث ومرؿم٥ٌم

 (.7/018وم٣مؽمؿ زمـ زمرصمل)ضم٣مسمؿ  

 (.2/49وم٣مؽمؿ زمـ زمره٣مم فمـ ازمـ َمٛم٘مدر )وم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن : ٓ جيقز آضمتج٣مج زمف زمح٣مل ()يم٣ًمن 

 (.06/367زمـ َمٔمروف أزمق حمٚمد ايمٌٕمدادي )وشمٗمف اخلْمٝم٤م()طمط زمـ أمحد وم٣مؽمؿ زمـ زممم  

 (.9/09وم٣مؽمؿ زمـ زممم زمـ َمٔمروف )ضم٤م  

 (.06/335زمق ضمًـ ايمْمٝم٣ميمز )وشمٗمف اخلْمٝم٤م()طمط أوم٣مؽمؿ زمـ زم٘مر زمـ حمٚمد زمـ فم٣مصؿ  

 (.508ايمِمٚمد زمـ َمًقر زمـ زمالل: )فمٙمامء فمٌد وم٣مؽمؿ زمـ زمالل زمـ 

 (.7/018()ضم٣مسمؿ  وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿوم٣مؽمؿ زمـ زمٙم٨م فمـ ومت٣مدة )ؾمٝمخ  

 (.2/49يب ص٣ميما)يم٣ًمن أوم٣مؽمؿ زمـ زمٛمدر وهق ازمـ  

 (.959وم٣مؽمؿ زمـ هبرام )ؤمٝمػ وم٣ميمف احل٣مهمظ( )حتٖم٥م/

 (7/018وم٣مؽمؿ زمـ ختنة ايمٝمٚمٛمك )ضم٣مسمؿ  

 (.7/018()ضم٣مسمؿ ٤7/442م وم٣مؽمؿ زمـ صمٌغم )ضم 

 (.0413وم٣مؽمؿ زمـ صمٔمٖمر إصٌٜم٣مين )ذىمر 

 (.07/665()ؽمغم 06/305()طمط 303ايمقاضمد أزمق فمٚمر اهل٣مؾمٚمل )وشمٗمف اخلْمٝم٤م()ت فمٌد وم٣مؽمؿ زمـ صمٔمٖمر زمـ  

 (.2/31اهلل ايمٔمٙمقي )ؤمٖمف اخلْمٝم٤م()همٗم٣مل روى فمـ آزم٣مئف ٞمًخ٥م أىمثره٣م َمٛم٣مىمغم()يم٣ًمنفمٌد وم٣مؽمؿ زمـ صمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ  

 (.06/334زمـ صمٔمٖمر زمـ حمٚمد هق ايمٔمٙمقي سمٗمدم )طمط وم٣مؽمؿ  

 (.38/54وم٣مؽمؿ زمـ ضمٌٝم٤م ايمدَمُمٗمل )فم٣ًمىمر 
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 (.0345)خم٤م وم٣مؽمؿ زمـ ضمٌٝم٤م ايمِمٖم٣مر  

 (.636وم٣مؽمؿ زمـ ضمًـ )أو ضمًكم( ؾمٝمخ يمٙمْمػمي روى فمـ ضمًكم زمـ داود )ؽمٛمٝمد( همٟمىمثر فمٛمف )ؿمػمي

 (.06/368وم٣مؽمؿ زمـ ضمًـ ايمززمٝمدي )جمٜمقل ضم٣مل()طمط 

 (.2/31)ؤمٝمػ()يم٣ًمن (اهلٚمداين )اؽمؿ صمده يزيدوم٣مؽمؿ زمـ ضمًـ 

 (.2/31أو محد زمـ سمقزم٥م أزمق حمٚمد )سم٣ميمػ( )يم٣ًمنزمـ أمحد وم٣مؽمؿ زمـ ضمًـ  

 (.06/339زمـ ضمٖمص أزمق حمٚمد ايمٗم٣م  احلٙمقاين)طمطزمـ أمحد وم٣مؽمؿ زمـ ضمًـ  

 وم٣مؽمؿ زمـ ضمًـ زمـ محد زمـ سمقزم٥م سمٗمدم آٞمٖم٣ًم دم ازمـ ضمًـ زمـ أمحد. 

 (.39/54()فم٣ًمىمر 06/346د أزمق حمٚمد اهلٚمداين ايمِم٣ميغ )وشمٗمف اخلْمٝم٤م()طمط وم٣مؽمؿ زمـ ضمًـ زمـ حمٚمد زمـ يزي 

 (.06/346)طمط (وم٣مؽمؿ زمـ ضمًـ زمـ يزيد اهلٚمداين اؽمؿ صمده حمٚمد زمـ يزيد )سمٗمدم ومٌؾ 

 (.7/019وم٣مؽمؿ زمـ ضم٘مٝمؿ فمٛمف ازمـ إؽمح٣مق)ضم٣مسمؿ 

 (.06/345وم٣مؽمؿ زمـ محدان أزمق َمٔم٣موي٥م ايمٌزاز )طمط 

 (.07/042وم٣مؽمؿ زمـ محقد اإلدريز )ؽمغم 

 (.7/440ايمرمحـ اظمدين )ضم٤م فمٌد وم٣مؽمؿ زمـ محٝمد زمـ  

 ضمٙمٝمؿ: هق ازمـ ٞمقح.  قوم٣مؽمؿ زمـ طم٣ميمد أزم

 (.201وم٣مؽمؿ زمـ طم٣ميمد زمـ صمٔمٖمر وم٣م  صمرصم٣من )صمر 

 (.7/019وم٣مؽمؿ زمـ طمٙمٝمٖم٥م ايم٘مقدم )جمٜمقل ضم٣مل()ضم٣مسمؿ  

 (.2/31وم٣مؽمؿ زمـ طمٙمٝمؾ ايمدَمُمٗمل راهميض )يم٣ًمن

 (.459يمرمحـ )شمٗم٥م وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل()ؽمٜمؿ افمٌد وم٣مؽمؿ زمـ طمٛمٝمس زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ زمرد أزمق  

 (.06/331()طمط 2/31وم٣مؽمؿ زمـ داود ايمٌٕمدادي )ؿمغم نمري٤م أو ٓوصمقد يمف وم٣ميمف ايمذهٌل()يم٣ًمن  

 (.06/338()طمط446وم٣مؽمؿ زمـ داود زمـ ؽمٙمٝمامن أزمق ذر ايم٘م٣مسم٤م )روى فمٛمف مج٣مفم٥م()ت 

 (.7/001وم٣مؽمؿ زمـ رزمٝمع فمٛمف ومت٣مدة )ضم٣مسمؿ 

 (.06/346)وشمٗمف اخلْمٝم٤م()طمط وم٣مؽمؿ زمـ زاهر زمـ ضمرب أزمق حمٚمد 

 (.0414وم٣مؽمؿ زمـ زيد اظم٠مدب )ذىمر 
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 (.7/001وم٣مؽمؿ زمـ ؽم٣مئ٤م زمـ همروخ اظم٘مل ايمٔمالف )ضم٣مسمؿ  

 (.459( )ايمديمٝمؾ/06/339() فمٛمف مج٣مفم٥م( )طمط438اهلل زمـ فمٚمر أزمق ص٣ميما إطم٣ٌمري )تفمٌد وم٣مؽمؿ زمـ ؽم٣ممل زمـ  

 (.0416وم٣مؽمؿ زمـ ؽمٔمد أزمق حمٚمد )ذىمر 

 (.06/347وم٣مؽمؿ زمـ ؽمٔمدان أزمق حمٚمد )طمط 

 (.39/57وم٣مؽمؿ زمـ ؽمٔمٝمد زمـ ذيا زمـ فمذرة )فم٣ًمىمر  

 (.06/367وم٣مؽمؿ زمـ ؽمٔمٝمد زمـ َمًٝم٤م زمـ ذيؽ أزمق زممم ايمتٚمٝمٚمل )وشمٗمف اخلْمٝم٤م()طمط 

 (.7/001وم٣مؽمؿ زمـ ؽمٙمامن فمـ ىمٔم٤م زمـ فمجرة )ضم٣مسمؿ  

 (.2/30وم٣مؽمؿ زمـ ؽمٙمٝمامن فمـ أزمٝمف )ٓيِما ضمديثف وم٣ميمف ايمٔمٗمٝمقم()يم٣ًمن 

 (.0101وم٣مؽمؿ زمـ ؾم٣مرب ايمرزم٣مضمل ايمٖمٗمٝمف اظمحدث )صف/

 (.7/000( )ضم٣مسمؿوم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿوم٣مؽمؿ زمـ ذيا فمـ شمٔمٙم٥ٌم )ؾمٝمخ  

 (.420()ؽمٜمؿ39/87وم٣مؽمؿ زمـ صٖمقان زمـ إؽمح٣مق ايمػمدفمل )جمٜمقل ضم٣مل()فم٣ًمىمر  

 (.7/000زهري )ضم٣مسمؿ وم٣مؽمؿ زمـ صٖمقان زمـ حمزَم٥م ايم 

 (.738وم٣مؽمؿ زمـ فم٣ٌمد اخلْم٣ميب ايمٌٌمي )إرؾم٣مد/ 

 وم٣مؽمؿ زمـ فم٣ٌمس اظمٔمممي)هق آول(. 

( 06/342()ٓ زمٟمس زمف وم٣ميمف ايمدراومْمٛمل()طمط678وم٣مؽمؿ زمـ فم٣ٌمس زمـ مح٣مد أزمق حمٚمد اظمقصقم اجلٜمٝمٛمل اظمٔمممي )ت 

 (.020)ىمؼ

 .(0415ا هلل زمـ حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ ايمقراق )ذىمر/فمٌد وم٣مؽمؿ زمـ  

 (.426ايمرمحـ أزمق حمٚمد ايمٖم٣مرومل )شمٗم٥م وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل()ؽمٜمؿ فمٌد وم٣مؽمؿ زمـ  

 (.39/91ايمرمحـ زمـ إزمراهٝمؿ ايمٗمرر )فم٣ًمىمرفمٌد وم٣مؽمؿ زمـ  

 (.06/344زمـ داود احلراين )طمط فمٌد ايمرمحـ زمـ أيب ص٣ميما وم٣مؽمؿ زمـ  

 (.7/006احلدي٧م()ضم٣مسمؿ  ايمرمحـ زمـ أٞمِم٣مري )يمٝمس زمًمء وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم ووم٣مل أزمق زرفم٥م: َمٛم٘مرفمٌد وم٣مؽمؿ زمـ  

 . -سمٗمدم –ايمرمحـ فمٌد اهلل زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ زمٙمٌؾ هق ازمـ فمٌد وم٣مؽمؿ زمـ  

 (.7/004ايمرمحـ زمـ راهمع )ضم٣مسمؿ فمٌد وم٣مؽمؿ زمـ  
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 (.06/347()طمط638ايمرمحـ زمـ زي٣مد إٞم٣ٌمري )تفمٌد وم٣مؽمؿ زمـ  

 (.7/006اهلل زمـ َمًٔمقد )شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم()ضم٣مسمؿ فمٌد ايمرمحـ زمـ فمٌد وم٣مؽمؿ زمـ  

 (.39/004ايمرمحـ زمـ فمامرة إؾمٔمري )فم٣ًمىمرفمٌد وم٣مؽمؿ زمـ  

 (.7/004ايمرمحـ زمـ حمٚمد زمـ ضم٣مرث زمـ هُم٣مم )ضم٣مسمؿ فمٌد وم٣مؽمؿ زمـ  

 (.06/333ايمرمحـ زمـ حمٚمد زمـ ضم٣ًمن أزمق زم٘مر إٞم٣ٌمري )وشمٗمف ايمتٛمقطمل()طمطفمٌد وم٣مؽمؿ زمـ  

ًمء ووم٣مل: َمتٜمؿ زمقوع احلدي٧م وداهمع فمٛمف ازمـ ايمرمحـ زمـ َمٜمدي إمخٝمٛمل )وم٣مل ايمدارومْمٛمل : يمٝمس زمفمٌد وم٣مؽمؿ زمـ  

 (.2/34فمدي()يم٣ًمن 

 (2/34يم٣ًمن ) –سمٗمدم –ايمرمحـ فمـ أيب صمٔمٖمر ايم٣ٌمومر) ؤمٖمف أزمق ضم٣مسمؿ( وم٣مل احل٣مهمظ : اـمـ أٞمف إٞمِم٣مري فمٌد وم٣مؽمؿ زمـ  

 (7/004أزمق ضم٣مسمؿ ( )ضم٣مسمؿ  فايمرمحـ فمـ أزمٝمف )جمٜمقل وم٣ميمفمٌد وم٣مؽمؿ زمـ  

 (.0348ؽمٔمد اخلٙمٗم٣مين )خم٤م ايمرمحـ حمٚمد أزمق فمٌد وم٣مؽمؿ زمـ  

 (.751ايمِمٚمد اظمِمقم أزمق فم٣ٌمس )إرؾم٣مد/فمٌد وم٣مؽمؿ زمـ  

 (39/003ايمٕمٛمل اهل٣مؾمٚمل )جمٜمقل ضم٣مل ( )فم٣ًمىمر فمٌد وم٣مؽمؿ زمـ  

 (7/003ايم٘مريؿ ايمٔمرهمْمل )جمٜمقل ضم٣مل ()ضم٣مسمؿ فمٌد وم٣مؽمؿ زمـ  

 (.7/006اهلل اظمٔم٣مهمري )جمٜمقل ضم٣مل()ضم٣مسمؿ فمٌد وم٣مؽمؿ زمـ  

 (.2/30اظم٘مٖمقف )اهتٚمف ازمـ ضم٣ٌمن()يم٣ًمن اهلل فمٌد وم٣مؽمؿ زمـ  

 (.39/88اهلل زمـ إزمراهٝمؿ زمـ ؽمٙمٚم٥م ايم٘مالفمل )جمٜمقل ضم٣مل()فم٣ًمىمرفمٌد وم٣مؽمؿ زمـ  

 (.0172اهلل زمـ شمٔمٙم٥ٌم ايمتجٝمٌل أزمق وم٣مؽمؿ ايمػمضمك َمٌمي )جمٜمقل ضم٣مل( )يقٞمس فمٌد وم٣مؽمؿ زمـ 

 (.06/363اهلل زمـ ضمًكم زمـ فمقم ايمٔمٙمقي )طمط فمٌد وم٣مؽمؿ زمـ  

 (031زمـ فم٣مَمر زمـ زرارة احليَمل َمقٓهؿ ايم٘مقدم ) يمٝمس زمٗمقى وم٣ميمف ايمدار ومْمٛمل ( )ذيؾ  اهللفمٌد وم٣مؽمؿ زمـ 

 (.06/332ايمرمحـ زمـ زي٣مد أزمق أمحد ايمزفمٖمراين )صدوق وم٣ميمف ص٣ميما صمزرة()طمط فمٌد اهلل زمـ فمٌد وم٣مؽمؿ زمـ  

 (.7/000()ضم٣مسمؿ 5/414اهلل زمـ فمٚمرو زمـ فم٣مص )ضم٤مفمٌد وم٣مؽمؿ زمـ  

 (.565حمٚمد زمـ صمٔمٖمر زمـ همٗمٝمف: )فمٙمامء اهلل زمـ وم٣مؽمؿ زمـ فمٌد وم٣مؽمؿ زمـ 

 (.532اهلل زمـ حمٚمد ايمٔمدوي أزمق ٞمٌم اجلقهري ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ٞمٝم٣ًمزمقر/فمٌد وم٣مؽمؿ زمـ 
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 (.0118( )فمٛمف مج٣مفم٥م( )صف/472اهلل زمـ حمٚمد ايمٔمذري أزمق حمٚمد ايمٌج٣مين )تفمٌد وم٣مؽمؿ زمـ 

 (.06/351أزمق ؿمٝم٤م ايمٌٕمدادي )وشمٗمف اخلْمٝم٤م()طمطزمـ أمحد اهلل زمـ حمٚمد فمٌد وم٣مؽمؿ زمـ  

 (.2/30اهلل زمـ حمٚمد زمـ فمٗمٝمؾ اهل٣مؾمٚمل )وم٣مل ازمـ َمٔمكم: يمٝمس زمًمء ووم٣مل أزمق داود: ٓ ي٘مت٤م ضمديثف()يم٣ًمن فمٌد وم٣مؽمؿ زمـ  

 (.06/344( )طمط 7/006اهلل زمـ َمٕمغمة أزمق حمٚمد اجلقهري )وشمٗمف اخلْمٝم٤م()ضم٣مسمؿ فمٌد وم٣مؽمؿ زمـ  

 .-يٟميت  –ايمرمحـ زمـ َمٜمدي  فمٌداهلل زمـ َمٜمدي أزمق ايمْم٣مهر إمخٝمٛمل: هق ازمـ فمٌد وم٣مؽمؿ زمـ  

 (.7/000()ضم٣مسمؿ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿاهلل فمٛمف هٛمٝمد )جمٜمقل فمٌد وم٣مؽمؿ زمـ  

 (39/005اظمٙمؽ أزمق فمثامن )فم٣ًمىمر فمٌد وم٣مؽمؿ زمـ  

 (.635ايمقاضمد ايمُمغمازي )َمٌم فمٌد وم٣مؽمؿ زمـ 

 (06/349()طمط  750( )إرؾم٣مد/693ايمقارث أزمقٞمٌم ايمقراق )فمٛمف مج٣مفم٥م( )تفمٌد وم٣مؽمؿ زمـ  

 (0410ايمقه٣مب ايم٣ٌمؿمرومل )ذىمر فمٌد وم٣مؽمؿ زمـ  

 (2/34وم٣مؽمؿ زمـ فمٌٝمد إؽمدي)يٕمرب وخيْمكء وم٣ميمف ازمـ ضم٣ٌمن ( )يم٣ًمن  

 (.564وم٣مؽمؿ زمـ فمٌٝمد اهلل ايمقراق إصٕمر: )فمٙمامء 

 (.015وم٣مؽمؿ زمـ فمٌٝمد اهلل زمـ إؽمح٣مق ايمقراق )َمٌم 

 (.0178( )يقٞمس 417وم٣مؽمؿ زمـ فمٌٝمد اهلل زمـ ؽمٔمٝمد اظمٌمي )ت 

 ( 7/003ٌٝمد فمـ أٞمس )ضم٣مسمؿ وم٣مؽمؿ زمـ فم 

 (7/005وم٣مؽمؿ زمـ فمت٣مب زمـ أفمكم ايم٘مقدم )جمٜمقل ضم٣مل ( )ضم٣مسمؿ  

وم٣مؽمؿ زمـ فمثامن أزمق فمالء ايمٌٌمي )يمٝمس زم٣ميمٗمقى وم٣ميمف ايمدار ومْمٛمل ووم٣مل ايمٌخ٣مري : يمف أضم٣مدي٧م ٓ يت٣مزمع فمٙمٝمٜم٣م ووم٣مل ايمٔمٗمٝمقم :  

 (7/003()ضم٣مسمؿ 2/33ٓيت٣مزمع فمعم ضمدي٧م()يم٣ًمن 

 (39/002( )فم٣ًمىمر 7/003( )ضم٣مسمؿ  وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿاظمٙمؽ ايمدَمُمٗمل )صدوق فمٌد أزمق  وم٣مؽمؿ زمـ فمثامن اجلقفمل 

 (0411وم٣مؽمؿ زمـ فمِم٣مم زمـ حمٚمد ايمت٣مصمر )ذىمر  

 (0333وم٣مؽمؿ زمـ فمْم٣مء أزمق ضمًـ اظمٜمراين )خم٤م  

 (.756وم٣مؽمؿ زمـ فمٖم٣من زمـ ؽمٙمٝمؿ ايمٖمقزي احلٚميص )إرؾم٣مد/ 

 .(06/368وم٣مؽمؿ زمـ فمٗمٝمؾ أزمق صم٣مزمر ايمدويري )طمط  
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 (.920فمالء ) وم٣مل احل٣مهمظ: ٓ ئمرف( )حتٖم٥م/وم٣مؽمؿ زمـ 

 (421وم٣مؽمؿ زمـ فمقم أزمق حمٚمد اجلقهري )شمٗم٥م وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل ( اؽمؿ صمده هي )ؽمٜمؿ  

 (.479، 484وم٣مؽمؿ زمـ فمقم ايمذهقم )احلٙمٝمس( )َمٌم 

 (39/062وم٣مؽمؿ زمـ فمقم زمـ أزم٣من دَمُمٗمل )فم٣ًمىمر  

( )وم٣مل ازمـ أيب ايمٖمقارس : ىم٣من رديء اظمذه٤م َمٔمتزيمٝم٣مً وىم٣من 428وم٣مؽمؿ زمـ فمقم زمـ ضمٔمٖمر ايم٣ٌمرد ايمٌزار ايمدوري أزمق أمحد )ت  

 (06/351()طمط 2/33ص٣ميما إَمر دم احلدي٧م ( )يم٣ًمن 

 (.421)ؽمٜمؿ/ (06/336وم٣مؽمؿ زمـ فمقم زمـ هي أزمق حمٚمد اجلقهري )وشمٗمف ايمدارومْمٛمل ()طمط  

 (0347وم٣مؽمؿ زمـ فمقم زمـ حمٚمد زمـ ؽمٔمٝمد أزمق فمدٞم٣من ايمٗمرر )خم٤م  

 (0339ر أزمق زم٘مر ايم٣ٌمطمرزي )خم٤م وم٣مؽمؿ زمـ فمقم زمـ َمٛمِمق 

 (2/35وم٣مؽمؿ زمـ فمٚمر ايمٔمت٘مل )ٓ ئمرف وم٣ميمف ايمذهٌل ( )يم٣ًمن  

ووم٣مل : –وذىمريمف ضمديث٣ًم –اهلل زمـ َم٣ميمؽ إٞمِم٣مري أزمق فمٚمر ) وم٣مل ايمذهٌل :يمٝمس زمُمكء وضمديثف َمٛم٘مر فمٌد وم٣مؽمؿ زمـ فمٚمر زمـ  

 (06/364()طمط 2/35هذا َمقوقع وآهمتف ايمٗم٣مؽمؿ( )يم٣ًمن 

 (06/344خمت٣مر أزمق حمٚمد ايمززمغمي )طمط وم٣مؽمؿ زمـ فمٚمر زمـ  

 (39/067وم٣مؽمؿ زمـ فمٚمر زمـ َمٔم٣موي٥م ايمرزمٔمل )فم٣ًمىمر  

ووم٣مل ايمٛم٣ٌميت : ٓ ئمرف إٓ زمف ( )يم٣ًمن  –وذىمريمف ضمديث٣ًم –وم٣مؽمؿ زمـ فمٚمران زمـ رزيؼ اظمخزوَمل )ذىمره ايم٣ًمصمل دم ايمّمٔمٖم٣مء  

2/33) 

 (7/005( )ضم٣مسمؿ 7/447ي )روى فمٛمف مج٣مفم٥م ( )ضم٤م ٔمٌد وم٣مؽمؿ زمـ فمٚمرو ايم 

 ( 7/005وم٣مؽمؿ زمـ فمٚمرو زمـ حمٚمد ايمٔمٛمٗمري )ضم٣مسمؿ  

 (.5/415( )ضم٤م 7/005وم٣مؽمؿ زمـ فمٚمغم أزمق رؾمديـ )جمٜمقل ضم٣مل ( )ضم٣مسمؿ  

 (.754( )إرؾم٣مد/691وم٣مؽمؿ زمـ فمٝم٣مش زمـ مح٣مد اجلٜمٛمل أزمق حمٚمد احلذاء اظمقصقم )وم٣مل ازمـ َم٣مىمقٓ: ىم٣من ؾمٝمخ٣ًم ص٣محل٣ًم( )ت 

( )يم٣ًمن 422وم٣مؽمؿ زمـ نم٣مٞمؿ زمـ محقي٥م ايمِمٝمدٓين )سم٘مٙمؿ همٝمف احل٣مىمؿ همٗم٣مل :مل سمٔمجٌٛمل روايتف زمت٣مريخ حيٝمك زمـ زم٘مغم ( )ت 

2/35) 
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ووم٣مل أمحد :ضمدث زمٟمضم٣مدي٧م َمٛم٣مىمغم ووم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن :  وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿوم٣مؽمؿ زمـ نمِمـ فمـ داود زمـ أيب هلٛمد ) ؤمٝمػ احلدي٧م  

ز آضمتج٣مج زمف إذا اٞمٖمرد ووم٣مل ايمٌزار : مل ي٘مـ زم٣ميمٗمقي دم احلدي٧م ووم٣مل أزمق زرفم٥م : يٗمٙم٤م إؽم٣مٞمٝمد و يًٛمد اظمقومقف ٓ جيق

 .(926)حتٖم٥م/ (2/312)يم٣ًمن، ووم٣مل احل٣مهمظ: َمّمٔمػ( يمٝمس زم٣ميمٗمقي ووم٣مل ازمـ فمدي: يمف أضم٣مدي٧م ص٣محل٥م ونمرائ٤م وَمٛم٣مىمغم

 (.7/007وم٣مؽمؿ زمـ هم٣مئدة فمـ ضمًـ )جمٜمقل ضم٣مل()ضم٣مسمؿ 

)وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من فم٣مظم٣ًم زم٣محلدي٧م و٣مزمْم٣ًم يمف، فم٣مرهم٣ًم  -ازمـ ريقارم -صمل أزمق حمٚمدوم٣مؽمؿ زمـ همتا زمـ حمٚمد زمـ يقؽمػ ايمٖمر

زم٣مطمتالف إئٚم٥م، فم٣مظم٣ًم زم٘مت٣مب اهلل سمٔم٣ملم فم٣مظم٣مً زم٣ميمٗمراءات ايمًٌع، وىم٣من ص٣مدوم٣ًم ديٛم٣ًم ورفم٣ًم..، ووم٣مل ازمـ ص٣مفمد: ىم٣من واضمد ايمٛم٣مس 

 (.0107( )صف/350قر فم٣ممل زاهد يتٖمٗمف زم٣محلدي٧م( )تدم وومتف دم ايمٔمٙمؿ وايمٔمٚمؾ وايمِمدق..، ووم٣مل احلٚمٝمدي: همٗمٝمف َمُمٜم

 (.06/349وم٣مؽمؿ زمـ همرج أزمق حمٚمد ايمٔم٘مػمي)طمط 

 (.0369زمـ حمٚمقد ايمرئٝمز )وشمٗمف ايمٖم٣مرد()خم٤مزمـ أمحد وم٣مؽمؿ زمـ همّمؾ  

 (.06/369()طمط659وم٣مؽمؿ زمـ همّمؾ زمـ زمزيغ أزمق حمٚمد )وشمٗمف إزهري( )ت 

 (.06/338وم٣مؽمؿ زمـ همّمؾ زمـ صمٔمٖمر أزمق حمٚمد ايمياب )وشمٗمف اخلْمٝم٤م()طمط 

 (.4/571()أصٌٜم٣من375( ) شمٗمف وم٣ميمف أزمق ايمُمٝمخ ( ؿم٤م410وم٣مؽمؿ زمـ همقرك زمـ ؽمٙمٝمامن أزمق حمٚمد إصٌٜم٣مين )ت 

 (.7/007وم٣مؽمؿ زمـ وم٣مؽمؿ أزمق ه٣مؾمؿ ايمٌٌمي )ضم٣مسمؿ 

 (.0076()ك436وم٣مؽمؿ زمـ وم٣مؽمؿ ايمًٝم٣مري أزمق فم٣ٌمس اظمروزي )ت 

 (.2/32ؽمؿ زمـ ومْمٝم٤م زمٌمي )ضم٣مسمؿوم٣م 

 (.205وم٣مؽمؿ زمـ َم٣مه٣من ايمً٘مري أزمق ضمًـ إهقازي )صمر 

 (.9/07وم٣مؽمؿ زمـ َمػمور )ضم٤م 

 (.2/32وم٣مؽمؿ زمـ جمٚمع فمـ أيب َمٗم٣مسمؾ )ؤمٖمٜمام ايمدارومْمٛمل()يم٣ًمن 

 (.7/009وم٣مؽمؿ زمـ حمٚمد أزمق فم٣مَمر ؽمٚمع ايمثقري)ضم٣مسمؿ 

 (.0331وم٣مؽمؿ زمـ حمٚمد أزمق فمت٣مب ايمدهًت٣مين )وشمٗمف ايمٖم٣مرد()خم٤م 

 (.0697وم٣مؽمؿ زمـ حمٚمد إصٌٜم٣مين ايمُمٝم٣ٌمين )ذىمر 

 (.7/09وم٣مؽمؿ زمـ حمٚمد إٞمِم٣مري )ضم٣مسمؿ 

 (.06/331وم٣مؽمؿ زمـ حمٚمد ايمػميت أزمق همّمؾ )طمط 
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 (.7/008()ضم٣مسمؿ5/415وم٣مؽمؿ زمـ حمٚمد ايمثٗمٖمل )جمٜمقل ضم٣مل()ضم٤م 

 (.0410وم٣مؽمؿ زمـ حمٚمد ايمديٚمرين إدي٤م )ذىمر 

 (.06/336وم٣مؽمؿ زمـ حمٚمد ايمًٗمْمل )طمط 

 (.٣2/37مؽمؿ زمـ حمٚمد ايمٖمرنم٣مين)يّمع احلدي٧م وم٣ميمف احل٣مىمؿ()يم٣ًمنوم 

 (.9/09)ضم٤م : اؽمؿ صمده ضم٣مرثوم٣مؽمؿ زمـ حمٚمد اظمروزي 

 (.39/055وم٣مؽمؿ زمـ حمٚمد زمـ أيب ؽمٖمٝم٣من ايمثٗمٖمل )جمٜمقل ضم٣مل()فم٣ًمىمر 

ل ووم٣مل ايم٣ًمصمل : وم٣مؽمؿ زمـ حمٚمد زمـ أيب ؾمٝم٥ٌم ايمٔمٌز )سمرىمف أزمق ضم٣مسمؿ وأزمق زرفم٥م وؤمٖمف ازمـ َمٔمكم وأمحد وايمٔمجقم وايمٛم٣ًمئ 

 (.2/37َمؼموك احلدي٧م حيدث زمٚمٛم٣مىمغم ووم٣مل اخلٙمٝمقم : ؤمٖمقه وسمرىمقا ضمديثف()يم٣ًمن

 (.38/093وم٣مؽمؿ زمـ حمٚمد زمـ أيب فمٗمٝمؾ ايمثٗمٖمل )فم٣ًمىمر 

 (.204وم٣مؽمؿ زمـ حمٚمد زمـ إؽمامفمٝمؾ اجلرصم٣مين أزمق حمٚمد ازمـ أصٌٜم٣مين ايمت٣مصمر)صمر 

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال:ىم٣من َمـ أهؾ اظمٔمرهم٥م زم٣مٔداب 341يمٗمرؿمٌل )توم٣مؽمؿ زمـ حمٚمد زمـ إؽمامفمٝمؾ ايمٗمرر اظمرواين أزمق حمٚمد ا

 (.0103ضمًـ ايمٌٝم٣من( )صف/

 (.06/331وم٣مؽمؿ زمـ حمٚمد زمـ زمُم٣مر زمـ ضمًـ أزمق حمٚمد إٞم٣ٌمري )صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م()طمط 

 (.219وم٣مؽمؿ زمـ حمٚمد زمـ صمٔمٖمر زمـ حمٚمد ايمٔمٙمقي )صمر 

 .(9/09)ضم٤م (7/061()ضم٣مسمؿوم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿوم٣مؽمؿ زمـ حمٚمد زمـ ضم٣مرث اظمروزي )صدوق  

 (.06/337وم٣مؽمؿ زمـ حمٚمد زمـ ضمًـ أزمق أمحد ايمٔمْم٣مر اهلٚمداين )وشمٗمف ايمٗمقاس()طمط 

 (.4/660وم٣مؽمؿ زمـ حمٚمد زمـ ضمًكم )أصٌٜم٣من 

وم٣مؽمؿ زمـ حمٚمد زمـ مح٣مد ايمدٓل أزمق حمٚمد ايم٘مقدم )ذىمره ايمدارومْمٛمل دم ىمت٣مزمف ايمّمٔمٖم٣مء، ووم٣مل احل٣مىمؿ: ؤمٝمػ، ووم٣مل َمرة:  

 (.752( )إرؾم٣مد/2/32()يم٣ًمن021ؤمٖمف ايمدارومْمٛمل، ووم٣مل اخلٙمٝمقم: شمٗم٥م( )ىمؼ

 (.566وم٣مؽمؿ زمـ حمٚمد زمـ ؽمٖمٝم٣من: )فمٙمامء 

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: فمٛمل زم٣ميمٔمٙمؿ ومجٔمف وآصمتٜم٣مد 358ايمْمٙمٝمْمقم )ت وم٣مؽمؿ زمـ حمٚمد زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ هالل ايمٗمٝمز أزمق حمٚمد

 (.0108همٝمف َمع صالح وايمٖمّمؾ اظمتٗمدم ضمًـ ايمّمٌط، شمٗم٥م دم روايتف، وىم٣من إَم٣مَم٣ًم دم ايمًٛم٥م وؽمٝمٖم٣مً فمعم أهؾ إهقاء( )صف/

 (.206وم٣مؽمؿ زمـ حمٚمد زمـ ؾمٔمٝم٤م زمـ هنٝمؽ أزمق حمٚمد ايمدهًت٣مين )صمر 
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 (.4/666()اصٌٜم٣من0693وم٣مؽمؿ زمـ حمٚمد زمـ ص٣ٌمح )ذىمر 

ايمًالم احل٣مهمظ فمٌد اهلل زمـ فمٌد ( فمٛمف أزمق 317ايمْمٙمٝمْمقم )ت زمٔمد -ازمـ ؿم٣مل يمٝمٙمف -اهلل إَمقي أزمق حمٚمدفمٌد وم٣مؽمؿ زمـ حمٚمد زمـ 

 (.0104ونمغمه )صف/

 (.0100اهلل ايمٖمريًم أزمق ؿمٝم٤م ايمٗمرؿمٌل فمٛمف ايمزهراوي وأشمٛمك فمٙمٝمف زم٣ميمِمالح )صف/فمٌد وم٣مؽمؿ زمـ حمٚمد زمـ 

، ووم٣مل أزمق زرفم٥م: َمٛم٘مر ووم٣مل أمحد : يمٝمس زمًمء وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿاهلل زمـ حمٚمد زمـ فمٗمٝمؾ اهل٣مؾمٚمل )َمؼموك فمٌد ـ وم٣مؽمؿ زمـ حمٚمد زم 

 .(924)حتٖم٥م/ (7/009()ضم٣مسمؿ2/37)يم٣ًمن (احلدي٧م

 (.0049/0049وم٣مؽمؿ زمـ حمٚمد زمـ فمقاد ايمٗم٣مري٣مإلؽمؼمازم٣مذي أزمق حمٚمد )صمر /

 (.0695وم٣مؽمؿ زمـ حمٚمد زمـ هم٣مطمر زمـ حمٚمد إصٌٜم٣مين )ذىمر 

 (.0412وم٣مؽمؿ زمـ حمٚمد زمـ وم٣مؽمؿ أزمق زم٘مر )ذىمر 

 (.561وم٣مؽمؿ زمـ حمٚمد زمـ وم٣مؽمؿ زمـ طمٙمػ زمـ حيٝمك زمـ وؽمٝمؿ: )فمٙمامء 

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من رصماًل 492)ت -ازمـ فمًٙمقن -وم٣مؽمؿ زمـ حمٚمد زمـ وم٣مؽمؿ زمـ فم٣ٌمس ايمٖمراء أزمق حمٚمد ايمٗمرؿمٌل

 (.0119ص٣محل٣ًم( )صف/

 (.359( )نمرزم٣مء/678وم٣مؽمؿ زمـ حمٚمد زمـ وم٣مؽمؿ زمـ حمٚمد ايمٌٝم٣مين )ت

 (.06/310وم٣مؽمؿ زمـ حمٚمد زمـ َمٔمتٚمر زمـ فمٝم٣مض ايمزهري )طمط 

 (.0102( فمٛمف مج٣مفم٥م )صف/338)ت -ازمـ َمٟمَمقن -وم٣مؽمؿ زمـ حمٚمد زمـ هُم٣مم ايمرفمٝمٛمل أزمق حمٚمد اظمري

 (.7/066وم٣مؽمؿ زمـ خمقل زمـ يزيد ايمٌٜمزي )ضم٣مسمؿ 

 (.824وم٣مؽمؿ زمـ َمروان احليَمل )ومط 

اق أزمق زم٘مر ايمٗمرؿمٌل فمٛمف ازمـ   (.0106ايمػم )صف/فمٌد وم٣مؽمؿ زمـ َمروان ايمقرَّ

 (.06/367وم٣مؽمؿ زمـ َم٣ًمور اجلقهري )طمط 

 (.7/060وم٣مؽمؿ زمـ َمًٙمؿ ايمٝمُم٘مري )ضم٣مسمؿ 

 (.7/060وم٣مؽمؿ زمـ َمًٙمؿ ىمقدم فمـ أزمٝمف )ضم٣مسمؿ 

 (.2/38وم٣مؽمؿ زمـ َمْمرف ايمْمٙمٝمْمقم أزمق حمٚمد )ىمذزمف َمًٙمٚم٥م()يم٣ًمن 

 (.7/066()ضم٣مسمؿوم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ)جمٜمقل  وم٣مؽمؿ زمـ َمٔمتٚمر أزمق فم٣ٌمس 
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 (.7/066وم٣مؽمؿ زمـ َمٕمغمة ايمنطمز )ضم٣مسمؿ 

 (.06/343وم٣مؽمؿ زمـ َمٛمٌف زمـ ي٣مؽمكم أزمق حمٚمد احلريب )طمط 

وم٣مؽمؿ زمـ َمٛمده إصٌٜم٣مين )ؤمٖمقا أَمره دم آطمر فمٚمره وم٣ميمف أزمق ٞمٔمٝمؿ ووم٣مل أزمق ايمُمٝمخ :  

 (.0699()ذىمر4/571()أصٌٜم٣من2/38سمرىمتف()يم٣ًمن

 (.06/369ايمتٚمٝمٚمل )طمطوم٣مؽمؿ زمـ َمٛمِمقر  

 .-سمٗمدم–ايمرمحـ ازمـ َمٜمدي فمٌد وم٣مؽمؿ زمـ َمٜمدي: هق ازمـ  

 (06/345)طمط (0690وم٣مؽمؿ زمـ َمقؽمك زمـ ضمًـ زمـ َمقؽمك إؾمٝم٤م ايمٌٕمدادي )روى فمٛمف مج٣مفم٥م( )ذىمر

 (.06/333)طمط (39/600)فم٣ًمىمر

 (.0166)صف/وم٣مؽمؿ زمـ َمقؽمك زمـ يقٞمس زمـ َمقؽمك ايمّمٛمل أزمق حمٚمد صمزائري فمٛمف أزمق زم٘مر زمـ أزمٝمض 

 (.017وم٣مؽمؿ زمـ َمٝمٚمقن زمـ محزة ضمًٝمٛمل )َمٌم 

 (.06/338وم٣مؽمؿ زمـ ٞمٌم أزمق حمٚمد ايمْم٣ٌمخ )طمط 

 (.06/343وم٣مؽمؿ زمـ ٞمٌم اظمخرَمل )طمط 

 (.06/342()طمط680وم٣مؽمؿ زمـ ٞمٌم زمـ ؽم٣ممل أزمق حمٚمد ايمٔم٣مزمد دوؽم٦م )ت 

 (.200وم٣مؽمؿ زمـ ٞمقح أيب ضمٙمٝمؿ وم٣م  صمرصم٣من )صمر 

 (.2/38قازمف: وم٣مؽمؿ أزمق ٞمقح)يم٣ًمنوم٣مؽمؿ زمـ ٞمقح إٞمِم٣مري )جمٜمقل(ص 

 (.06/316وم٣مؽمؿ زمـ ه٣مرون ايمرؾمٝمد )طمط 

 (.06/335وم٣مؽمؿ زمـ ه٣مرون زمـ مجٜمقر زمـ َمٛمِمقر أزمق حمٚمد إصٌٜم٣مين )طمط 

وم٣مؽمؿ زمـ ه٣مؾمؿ زمـ ؽمٔمٝمد ازمق حمٚمد ايمٌٕمدادي ايمًٚم٣ًمر )صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ووم٣مل ايمدارومْمٛمل: ٓ زمٟمس  

 (.39/604()فم٣ًمىمر06/369زمف()طمط

 (.2/39وم٣مؽمؿ زمـ ه٣مين إفمٚمك )َمٛم٘مر احلدي٧م وم٣ميمف ازمـ يقٞمس ووم٣مل ايمٔمٗمٝمقم: ٓ يٗمٝمؿ احلدي٧م()يم٣ًمن 

 (.39/605()فم٣ًمىمر7/064وم٣مؽمؿ زمـ هزان ايمداراين )ؾمٝمخ حمٙمف ايمِمدق()ضم٣مسمؿ 

 (. 321( )نمرزم٣مء/647وم٣مؽمؿ زمـ هالل زمـ همرومد ومرؿمٌل أزمق حمٚمد )ت

 (.06/337وم٣مؽمؿ زمـ وه٤م زمـ صم٣مَمع ايمِمٝمدٓين )طمط 
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 ( 036ؽمؿ زمـ حيٝمك ايميير َمٔمؼمزرم ) ؤمٝمػ وم٣ميمف ايمدار ومْمٛمل ( ) ذيؾ وم٣م

 (.825وم٣مؽمؿ زمـ حيٝمك اهلالرم )ومط 

 (.509زمـ دىمكم ايمتامر: )فمٙمامء زمـ أمحد وم٣مؽمؿ زمـ حيٝمك 

 (.9/05اهلل زمـ ومًٝمط ايمٙمٝمثل )ضم٤مفمٌد وم٣مؽمؿ زمـ حيٝمك زمـ  

 (.560وم٣مؽمؿ زمـ حيٝمك زمـ َمٔم٣موي٥م اظمقرم: )فمٙمامء 

 (.06/336()طمط424ٞمٌم زمـ أطمل ؽمٔمدان ايمثٗمٖمل )شمٗم٥م وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل()ؽمٜمؿوم٣مؽمؿ زمـ حيٝمك زمـ  

 ( 030اهلل ) ؤمٝمػ وم٣ميمف ايمدار ومْمٛمل ( ) ذيؾ فمٌد وم٣مؽمؿ زمـ حيٝمك زمـ يقٞمس ايمٌزاز أزمق 

 (.2/51()يم٣ًمن7/064وم٣مؽمؿ زمـ يزيد أزمق َم٣ميمؽ ايمرضم٣مل )شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم()ضم٣مسمؿ 

 (.39/660وم٣مؽمؿ زمـ يزيد ايمٔم٣مَمري )فم٣ًمىمر 

 (.39/608()روى فمٛمف مجع()فم٣ًمىمر667زمـ يزيد زمـ فمقاٞم٥م ايم٘ماليب أزمق صٖمقان ايمٌٌمي )ت وم٣مؽمؿ 

 (.2/39وم٣مؽمؿ زمـ يزيد زمـ ومًٝمط فمـ أزمٝمف )ضمديثف َمٛم٘مر وم٣ميمف ايمذهٌل()يم٣ًمن 

 (.7/064()ضم٣مسمؿ39/661()فم٣ًمىمروم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿوم٣مؽمؿ زمـ يزيد زمـ َمٔم٣موي٥م زمـ أيب ؽمٖمٝم٣من )ٓ أفمرهمف  

 (.758وم٣مؽمؿ زمـ يقؽمػ زمـ ئمٗمقب ايمٌٙمخل )إرؾم٣مد/ 

 (.7/064وم٣مؽمؿ زمـ يقٞمس احلٚميص أزمق حمٚمد ايمرؽم٣مين )صدوق وم٣ميمف ازمـ أيب ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ 

 (.39/85ُمٚمر أزمق ؽمٖمٝم٣من )فم٣ًمىمروم٣مؽمؿ زمٛم 

 (.39/660وم٣مؽمؿ ؽمٚمع إوزافمل )فم٣ًمىمر 

 (.7/065ومٌٝمِم٥م ايمًٙمٚمل فمـ فمت٥ٌم زمـ همرومد )ضم٣مسمؿ

 (.7/065ٗم٥م وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم()ضم٣مسمؿومٌٝمِم٥م زمـ َمروان فمـ وآن )شم

 (.7/062()ضم٣مسمؿ2/50()يم٣ًمنوم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿومٌٝمِم٥م زمـ َمًٔمقد )جمٜمقل 

 (.7/062()ضم٣مسمؿوم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿومٌٝمِم٥م وايمد شمٜمالن زمـ ومٌٝمِم٥م فمـ ضمًـ )ؾمٝمخ 

 (.5/409ومٌٝمِمف زمـ ضمِمكم ايمٖمزاري )ضم٤م

 (.7/065()ضم٣مسمؿ39/623ومٌٝمِمف زمـ وٌٝمٔم٥م ايمٔمٌز )فم٣ًمىمر

 (.7/045ضم٣مسمؿ ومت٣مدة ايمٌٌمي ايمُم٣مَمل )



1453 
 

 (9/46ومت٣مدة زمـ ؽمٔمٝمد زمـ ومت٣مدة )ضم٤م

 (.7/045ومت٣مدة زمـ ؽمٙمٝمامن ايمٌٌمي )ضم٣مسمؿ

 (.7/045ومت٣مدة زمـ ؽمقار اجلرَمل )ضم٣مسمؿ

 (.7/045اهلل زمـ أيب ومت٣مدة إٞمِم٣مري )ضم٣مسمؿفمٌد ومت٣مدة زمـ 

 (.7/044()ضم٣مسمؿوم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿومت٣مدة زمـ فمٝم٣مش اجلرر ايمره٣موي )يمف صح٥ٌم 

 (.7/045( )ضم٣مسمؿ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿاهلل اجلرر ايمره٣موي )ؾمٝمخ فمٌد ومت٣مدة زمـ همّمؾ زمـ 

 (.39/629ومت٣مدة زمـ ومْم٥ٌم ايمٔمٌز )فم٣ًمىمر

 (.0180ومت٣مدة زمـ ومٝمس زمـ ضمًٌم ايمِمددم )يمف صح٥ٌم وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( )يقٞمس 

 (.537زمـ فمٚمر ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ٞمٝم٣ًمزمقر/زمـ أمحد ومت٣مدة زمـ حمٚمد 

 (.2/50ايمْم٣مئل )جمٜمقل()يم٣ًمن -أورؽمتؿ -ومت٣مدة زمـ وؽمٝمؿ

 (.7/031()ضم٣مسمؿوم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿومتٝم٥ٌم أزمق حمٚمد ايمزَمل فمـ ؾمٝم٣ٌمن )جمٜمقل 

ح٣مس زمـ فمٝمًك زمـ ضمًح٣مس احلٛمٓمقم )جمٜمقل أهم٣مده احل٣مهمظ( )حتٖم٥م/ ًّ  (.923ومتٝم٥ٌم زمـ ضم

 (.06/324ومتٝم٥ٌم زمـ زي٣مد اخلراؽم٣مين )طمط

 (.2/50ومتٝم٥ٌم زمـ ؽمٔمٝمد ايمتٚمٝمٚمل )جمٜمقل وم٣ميمف ايمٔمٗمٝمقم( )يم٣ًمن 

 (.7/031فمثامن زمـ ومداَم٥م أزمق فمثامن )ضم٣مسمؿ ايمرمحـ زمـ فمٌد ومتٝم٥ٌم زمـ 

 ( هق إول.9/09ومتٝم٥ٌم زمـ ومداَم٥م ايمرواد )ضم٤م

 (.3/301ومتٝم٥ٌم زمـ َمًٙمؿ ايم٣ٌمهقم )ؽمغم

 (.7/031()ضم٣مسمؿ2/50()يم٣ًمن 0419ومتٝم٥ٌم زمـ َمٜمران فمـ ذيؽ )ذىمر

 (.2/56( )يم٣ًمن ٣مهمظوم٣ميمف احل ضم٣ميمف ومتٝم٥ٌم زمـ هرَم٣مس زمـ ضمٌٝم٤م ايم٣ٌمهقم )ٓ ئمرف 

 (.2/56َمٔم٣موي٥م زمـ أيب ؽمٖمٝم٣من فمـ َمٔم٣موي٥م )ٓ ئمرف وم٣ميمف ايمذهٌل()يم٣ًمن ومتغم ضم٣مصم٤م 

 (.7/035يم٠م اهل٣مؾمٚمل )جمٜمقل ضم٣مل( )ضم٣مسمؿ وومثؿ زمـ  

 (.39/695( )فم٣ًمىمر7/039ومحذم زمـ أيب ومحذم اجلرَمل ايمٌٌمي )جمٜمقل ضم٣مل( )ضم٣مسمؿ  

 (.2/56ومحذم زمـ ؽمٙمٝمامن وايمد اظمحػم ذىمره ايمٔمٗمٝمقم دم ايمّمٔمٖم٣مء )يم٣ًمن 
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 (.0186( )أشمٛمقا فمٙمٝمف( )يقٞمس 670اهلل زمـ ومحزم إؽمقاين أزمق ضمٛمٝمٖم٥م )ت فمٌد ومحزم زمـ 

 (.39/697ومحْم٥ٌم زمـ ؾمٌٝم٤م ايمْم٣مئل )جمٜمقل ضم٣مل()فم٣ًمىمر 

 (.7/039()ضم٣مسمؿوم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿومحْم٥ٌم زمـ نمداٞم٥م أزمق َمٔمٚمر اجلُمٚمل )صدوق 

 (.7/019ومداَم٥م زمـ إزمراهٝمؿ َمديٛمل )جمٜمقل ضم٣مل()ضم٣مسمؿ 

 (.39/410()فم٣ًمىمر7/068()ضم٣مسمؿ 7/430ل ضم٣مل( )ضم٤مومداَم٥م زمـ مح٣مؿم٥م ايمّمٌل )جمٜمق

 (.7/431ومداَم٥م زمـ زائدة ايمثٗمٖمل )ضم٤م 

 (.7/068()ضم٣مسمؿ9/40ايمرمحـ ايمرؤاد ىمقدم )جمٜمقل ضم٣مل()ضم٤مفمٌد ومداَم٥م زمـ 

 (.2/54اهلل فمـ ؽمٔمٝمد زمـ َمًٝم٤م )ٓئمرف وم٣ميمف ايمذهٌل()يم٣ًمن فمٌد ومداَم٥م زمـ 

 (.7/067ومداَم٥م زمـ فمت٣مب ىمقدم )ضم٣مسمؿ

 (.5/461)ضم٤مومداَم٥م زمـ نمٝم٣مث  

 (.7/068ومداَم٥م زمـ ومداَم٥م ايمثٗمٖمل)ضم٣مسمؿ 

 (.2/069ومداَم٥م زمـ ىمٙمثقم فمـ ازمـ ؿم٣ٌمع )َم٣م أفمرهمف وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم()ضم٣مسمؿ 

ومداَم٥م زمـ َم٣ميمؽ زمـ طم٣مرصم٥م )َمـ ويمد ؽمٔمد ايمٔمُمغمة( )وهمد فمعم رؽمقل اهلل صعم اهلل فمٙمٝمف و فمعم آيمف وؽمٙمؿ وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( 

 (.0184)يقٞمس 

 (.2/067ٚمحل )جمٜمقل ضم٣مل( )ضم٣مسمؿومداَم٥م زمـ حمٚمد زمـ ضم٣مؿم٤م اجل

 (.6/83()أصٌٜم٣من0418ومداَم٥م زمـ َمٝمٚمقن إصٌٜم٣مين )ذىمر

 (.2/54ومداَم٥م زمـ ٞمٔمامن فمـ ايمزهري )ٓ ئمرف واخلػم زم٣مؿمؾ()يم٣ًمن

 (.7/068()ضم٣مسمؿ7/431ومداَم٥م زمـ هٝمثؿ زمٌمي )جمٜمقل ضم٣مل( )ضم٤م

 (.39/414ومداَم٥م َمقلم زمٛمل يزيد زمـ َمٔم٣موي٥م )فم٣ًمىمر

 (.7/067)وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ يمف صح٥ٌم()ضم٣مسمؿومداَمف زمـ َمٓمٔمقن زمـ ضمٌٝم٤م 

 (.06/376ومران زمـ مت٣مم أزمق مت٣مم إؽمدي )ٓزمٟمس زمف وم٣ميمف حيٝمك ووشمٗمف()طمط

 (.7/033()ضم٣مسمؿوم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿومران زمـ حمٚمد ايمٖمزاري )جمٜمقل 

 (.7/034ومرب زمـ أيقب ىمقدم )ضم٣مسمؿ
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 (.7/034ومرب زمـ دٞمٝمؼ زمٌمي )ضم٣مسمؿ

 (.7/041()ضم٣مسمؿ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿومرة زمـ أيب صٜم٣ٌمء )جمٜمقل 

 (.2/53ومرة زمـ أيب ومرة فمٛمف حيٝمك زمـ أيب ىمثغم )جمٜمقل وم٣ميمف ازمـ َمديٛمل()يم٣ًمن

 (.7/041ومرة زمـ ضم٣مرث زمٌمي )ضم٣مسمؿ

 (.7/069()ضم٣مسمؿ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿومرة زمـ دفمٚمقص ايمٛمٚمغمي )يمف صح٥ٌم 

 (.2/53ومرة زمـ ززمٝمد َمدين )ؤمٖمف إزدي()يم٣ًمن 

 (.7/040( )ضم٣مسمؿأزمق ضم٣مسمؿ وم٣ميمفومرة زمـ ؽمٙمٝمامن اجلٜمّمٚمل )ؤمٝمػ احلدي٧م  

 (.39/415()فم٣ًمىمر 3/319ومرة زمـ ذيؽ زمـ َمرشمد ايمٗمٝمز )ؽمغم

 (.9/64ومرة زمـ ص٣ميما ايم٣ٌمهقم )ضم٤م

 (.7/041اهلل ايمًٙمقرم ىمقدم )ضم٣مسمؿ فمٌد ومرة زمـ 

 (.2/53ومرة زمـ فمجقم ىمقدم فمـ ازمـ ؽم٣مزمط )ٓرء وم٣ميمف زمـ َمٔمكم ووم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: جمٜمقل()يم٣ًمن

 (.2/53)ضمديثف نمغم حمٖمقظ وم٣ميمف ايمٔمٗمٝمقم()يم٣ًمنومرة زمـ فمالء ايمًٔمدي 

 (.7/069( )ضم٣مسمؿوم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿومرة زمـ هٌغمة ايمٗمُمغمي )يمف صح٥ٌم 

 (.7/040()ضم٣مسمؿ39/401ومرة زمـ يزيد فمـ إوزافمل ونمغمه )فم٣ًمىمر 

 (.2/54ومردوس ايمقاؽمْمل ؾمٝمخ يمٙمٌزار )ٓ أفمرف ضم٣ميمف وم٣ميمف ازمـ ومْم٣من()يم٣ًمن

 (.2/53)يم٣ًمنومرص٣مهم٥م فمـ فم٣مئُم٥م )ٓئمرف وم٣ميمف أمحد(

 (.7/032ومرط أزمق سمقزم٥م فمـ ايمٛمخٔمل )ضم٣مسمؿ

 (.766ومرط زمـ ضمٌٝم٤م زمٌمي )يمٝمس زمف زمٟمس وم٣ميمف ازمق داود()آصمري

 (.7/032ومرط زمـ ضمري٧م فمـ فمقم )ضم٣مسمؿ

 (.7/032ومرط زمـ طمثٝمٚم٥م فمـ فمقم )جمٜمقل ضم٣مل( )ضم٣مسمؿ

 (.7/032ومرؿم٤م زمـ فمٝمقق )شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم()ضم٣مسمؿ

 (.7/033()ضم٣مسمؿ2/55ديٛمل:جمٜمقل( )يم٣ًمن ي )وم٣مل ازمـ َمٔمٌد ومرؿم٥م زمـ أرؿمٟمة ايم
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()يم٣ًمن وم٣مل احل٣مهمظ: ىم٣من يدطمؾ فمعم ؽمٖمٝم٣من إضم٣مدي٧م ايم٣ٌمؿمٙم٥مواؽمٚمف حمٚمد زمـ فمٌٝمد اهلل ) زمـ وىمٝمع ومرؿمٚم٥م وراق ؽمٖمٝم٣من 

2/55.) 

 (.00/085)طمط -يٛمٓمر –ومرـم٥م زمـ ىمٔم٤م ايمٔمدوي 

 (.2/55ومرفمقس زمـ فم٣ٌمس ايمثٗمٖمل )وم٣مل ازمـ يقٞمس: دم روايتف ٞمٓمر()يم٣ًمن 

 (.7/039اظمٙمؽ آصٚمٔمل )ضم٣مسمؿفمٌد ـ ومري٤م زم

 (.06/379ومري٤م زمـ ئمٗمقب )طمط

 (.06/371()طمط2/65ومريش زمـ إزمراهٝمؿ )ضم٤م

 (.9/63ومريش زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ زىمري٣م )ضم٤م

 (.39/400ومريش زمـ ضمًكم زمـ روؾمؽ أزمق ص٣ميما اجلقين )فم٣ًمىمر

 (.06/370ومريش زمـ ؽمقار ايمًٚمرومٛمدي )طمط

 (.39/406ومريش زمـ َمًتٛمغم ايمرزمٔمل )فم٣ًمىمر 

 (.2/55ومريـ زمـ ؽمٜمؾ زمـ ومريـ فمـ أزمٝمف )ىمذزمف إزدي()يم٣ًمن

 (.7/038ومريـ فمـ فم٣مَمر زمـ ؽمٔمد )جمٜمقل ضم٣مل()ضم٣مسمؿ

 (.7/049ومزفم٥م اجلامل فمـ أٞمس )ضم٣مسمؿ

 (.7/049ايمٗمٝمس فمـ فم٘مرَم٥م )شمٗم٥م وم٣ميمف أزمق زرفم٥م()ضم٣مسمؿ فمٌد ومزفم٥م َمقلم 

 (.39/464وم٣ًمم زمـ إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد أزمق زم٘مر اهلٚمداين )فم٣ًمىمر

 (.39/465()فم٣ًمىمر 06/378اهلل أزمق ضمًـ ايمروَمل )طمطفمٌد ـ ومًْمٛمْمكم زم

 (.563اظمٌمي ايمدٓل: )فمٙمامء زمـ أمحد ومًٝمؿ 

 (.5/465ومًٝمؿ َمقلم فم٣ٌمدة )ضم٤م

 (.7/435ومِم٣مص أزمق فم٣مصؿ )ضم٤م

 (.39/441ومِمغم فمـ ازمـ فمٚمر )جمٜمقل احل٣مل()فم٣ًمىمر

 (.426ْمٛمل()ؽمٜمؿومْم٥ٌم زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ إزمراهٝمؿ إٞمِم٣مري ايمرازي ايمدؾمت٘مل )شمٗم٥م وم٣ميمف ايمداروم

 (.7/030ومْم٥ٌم زمـ ضمريز صح٣ميب )ضم٣مسمؿ
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ومْم٥ٌم زمـ فمالء زمـ َمٛمٜم٣مل أزمق ؽمٖمٝم٣من ايمٕمٛمقي ايم٘مقدم )وم٣مل ايمٌخ٣مري : يمٝمس زم٣ميمٗمقي: ووم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن : خيْمئ ىمثغم وؤمٖمف أزمق 

٣مزمع فمعم ضم٣مسمؿ، ووم٣مل زمـ فمدي :أرصمقا أٞمف ٓ زمٟمس زمف ووم٣مل أزمق زرفم٥م: حيدث فمـ ؽمٖمٝم٣من زمٟمضم٣مدي٧م َمٛم٘مرة ووم٣مل ايمٔمٗمٝمقم: ٓ يت

 (.7/036()ضم٣مسمؿ 2/55ضمديثف()يم٣ًمن

 (.7/030ومْم٥ٌم زمـ فمٚمر زمـ ضمديدة أزمق زيد )وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ:يمف صح٥ٌم()ضم٣مسمؿ

 (.7/030ومْم٥ٌم زمـ ومت٣مدة ايمًدود )ضم٣مسمؿ 

 (.06/379ومْم٥ٌم زمـ َمٖمّمؾ زمـ إزمراهٝمؿ أزمق إزمراهٝمؿ إٞمِم٣مري )طمط

 (.7/038()ضم٣مسمؿ 0771ومْمري اخلُم٣مب فمـ هيع )ٓ زمٟمس زمف وم٣ميمف أزمق داود وأزمق ضم٣مسمؿ()آصمري

 (.7/048ومْمـ أزمق اظمحجؾ فمـ أٞمس )ضم٣مسمؿ 

 .(927)حتٖم٥م/ (2/52()يم٣ًمن، ووم٣مل احل٣مهمظ: ؤمٝمػام أطمْمٟم وم٣ميمف ازمـ ضم٣ٌمن دم ايمثٗم٣متزميب أَم٣مَم٥م )رأومْمـ أزمق نم٣ميم٤م فمـ 

 (.2/52ومْمـ زمـ ؽمٔمغم زمـ مخٝمس فمـ أزمٝمف )َمتٜمؿ زمٟمَمر ومٌٝما رصمؾ ؽمقء وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم)يم٣ًمن

 (.39/449()فم٣ًمىمر2/52ذزمف إزدي( )يم٣ًمن ومْمـ زمـ ص٣ميما ايمدَمُمٗمل )ىم

 (.7/047()ضم٣مسمؿ9/66اهلل ازمق َمري احلداين )جمٜمقل ضم٣مل()ضم٤مفمٌد ومْمـ زمـ 

 (.7/047اهلل زمـ ززمغم )ضم٣مسمؿفمٌد اهلل فمـ فمٌد ومْمـ زمـ 

 (.2/52ومْمـ زمـ ىمٔم٤م أزمق هٝمثؿ ايمٗمْمٔمل )وم٣مل ايمدارومْمٛمل: يمٝمس زمذاك()يم٣ًمن 

 (.7/042ايمٌخ٣مري()ضم٣مسمؿومٔمٗم٣مع زمـ أيب ضمدرد إؽمٙمٚمل )يمٝمٛم٥م 

 (.7/437ومٔمٗم٣مع زمـ ؽمٔمٝمد ايم٘مٛمدي )ضم٤م 

 (.2/57()يم٣ًمنوم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿومٔمٗم٣مع زمـ ؾمقر )ؤمٝمػ احلدي٧م 

 (.7/047ومٔمٗم٣مع زمـ صٙم٦م فمـ ايمُمٔمٌل )ضم٣مسمؿ 

 (.5/464اهلل إؽمٙمٚمل )ضم٤مفمٌد ومٔمٗم٣مع زمـ  

 (.7/042ومٔمٗم٣مع زمـ فمٚمرو )ضم٣مسمؿ 

 (.7/047ومٔمٗم٣مع زمـ ومْمٝمٔم٥م فمـ ضمًـ )ضم٣مسمؿ 

 (.4/439)ضم٤م ٔمٌد ومٔمٗم٣مع زمـ َم 

 (.7/047ومٔمٗمٔم٣مع زمـ يزيد زمـ ؾمػمَم٥م ايمّمٌل )شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم()ضم٣مسمؿ  
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 (.0418ومٔمٛم٤م زمـ ؽمٚمٝمع أزمق فمٚمرو )ذىمر

 (.9/64ومٔمٛم٤م زمـ صٖمقان )ضم٤م

 (034ومٔمٛم٤م زمـ حمرر زمـ ومٔمٛم٤م ايم٣ٌمهقم أزمق فمٚمرو ايمٌٌمي ص٣مضم٤م ىمت٣مب دم ايمت٣مريخ . ) ؤمٝمػ وم٣ميمف ايمدار ومْمٛمل ( ) ذيؾ 

  (.9/64)ضم٤م

 (.7/57)يم٣ًمن -دم ايم٘مٛمل–زمـ هالل ايمٔمدوي أزمق ايمًامك  ومٔمٛم٤م

 (.2/57ومٛم٣مر زمـ أيقب زمـ فمٚمر اظمخزوَمل )جمٜمقل()يم٣ًمن  

 (.3/0930اهلل ايمٛمٜمٚمل )شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم، ووم٣مل ايمٛم٣ًمئل: يمٝمس زم٣ميمٗمقي( )ضم٣ٌمن فمٌد ومٛم٣من زمـ 

 (.2/57زمـ ومٛمػم )جمٜمقل وم٣ميمف اخلْمٝم٤م()يم٣ًمن زمـ أمحد ومٛمػم  

 (.2/57()يم٣ًمن 7/032فمقم )جمٜمقل وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( وهق ايمذي ومٌٙمف )ضم٣مسمؿ  ومٛمػم طم٣مدم فمقم فمـ 

 (.7/032ومٛمػم ص٣مضم٤م َمٔم٣موي٥م )ضم٣مسمؿ  

 (.2/58ومٛمٌؾ )يم٣ًمن  

 (.39/421ايمٔمزيز )فم٣ًمىمر فمٌد ومقاد فمـ فمٚمر زمـ  

 (.7/034ومغماط أزمق فم٣ميمٝم٥م ايمًٔمٝمدي )ضم٣مسمؿ 

 (.7/033ومغماط احلج٣مم فمـ زيد زمـ فمقم )ضم٣مسمؿ 

 (.7/012ومٝمس أزمق ضمٌٝم٤م فمـ ومٝمس زمـ ؽمٔمد)ضم٣مسمؿ  

 (.7/012اهلل ايمغمزمقفمل )ضم٣مسمؿ فمٌد ومٝمس أزمق  

 (.7/015()ضم٣مسمؿ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿومٝمس أزمق نمٛمٝمؿ زمـ ومٝمس زمٌمي )يمف صح٥ٌم 

 (.06/355ومٝمس أزمق َمريؿ اظمدائٛمل )طمط

 (.7/015ومٝمس أزمق حيٝمك فمـ أيب هريرة وفمٛمف إؾم٨م )ضم٣مسمؿ  

 (.7/015ومٝمس ايمتٚمٝمٚمل )صح٣ميب()ضم٣مسمؿ 

 (.7/012ومٝمس ايمثٗمٖمل أزمق َمريؿ فمـ فمقم )ضم٣مسمؿ 

 (.7/015ومٝمس اجلٚمقم فمـ ازمـ َمًٔمقد )ضم٣مسمؿ 

 (.7/012ومٝمس احل٣مصم٤م فمـ أيب ضمٖمص )ضم٣مسمؿ  
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 (.39/398ومٝمس ايم٘ماليب )فم٣ًمىمر  

 (.4ومٝمس اظم٣مس )وشمٗمف أزمق داود آصمري

 (.06/326ومٝمس زمـ إزمراهٝمؿ زمـ ومٝمس أزمق َمقؽمك ايمْمقازمٝمٗمل اظم٠مدب )ص٣ميما وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل()طمط 

 (.0190ومٝمس زمـ أيب ايمٔم٣مص زمـ ومٝمس زمـ فمدي ايمٗمرر ايمًٜمٚمل )يمف صح٥ٌم( )يقٞمس 

 ( 035ومٝمس زمـ أيب فمٙمٗمٚم٥م .) جمٜمقل () ذيؾ 

 (.4/436ومٝمس زمـ أيب نمزرة ايمٕمٖم٣مري اجلٜمٛمل )ضم٤م  

 (.2/20زمردة )سم٘مٙمؿ همٝمف()يم٣ًمن ومٝمس زمـ أيب َمًٙمؿ فمـ أيب 

 .(929)حتٖم٥م/ (7/93)ضم٣مسمؿ وفمـ أؽمامء )وم٣مل احل٣مهمظ: َم٣م فمرهمتف( ومٝمس زمـ أضمٛمػ فمـ أزمٝمف  

 (.7/93ومٝمس زمـ أؽمٙمع )ضم٣مسمؿ 

 (.0078ومٝمس زمـ أٞمٝمػ زمـ َمٛمِمقر أزمق فمٚمرو ايمٌخ٣مري )ك 

 (.39/425ومٝمس زمـ زمن زمـ ؽمدي أزمق ٞمٌم ايمٛميي )جمٜمقل ضم٣مل()فم٣ًمىمر  

 (.2/59ازمـ َمًٔمقد )نمغم َمٔمروف وم٣ميمف ازمـ َمديٛمل()يم٣ًمن  ومٝمس زمـ شمٔمٙم٥ٌم فمـ 

 (.39/422()فم٣ًمىمر 7/93ومٝمس زمـ شمقر ايمً٘مقين ؾم٣مَمل أدرك فمٜمد ايمٛمٌل صعم فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ )ضم٣مسمؿ  

 (.0182ومٝمس زمـ ضم٣مرث اظمرادي ايم٘مٔمٌل خميم )يقٞمس 

 ( 033ومٝمس زمـ ضم٣مرث ايمٝمامَمل ) جمٜمقل وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ( ) ذيؾ 

 (.7/95ومٝمس زمـ ضمذيٖم٥م )ضم٣مسمؿ  

 (.7/95()ضم٣مسمؿ  وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿومٝمس زمـ ضمِمكم )جمٜمقل  

 (.7/95ومٝمس زمـ طمُمخ٣مش ايمٔمٛمػمي سم٣مزمٔمل)ضم٣مسمؿ  

 (.7/92ومٝمس زمـ ديٛم٣مر أزمق شم٣مزم٦م )ضم٣مسمؿ  

 (.7/92()ضم٣مسمؿ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿومٝمس زمـ راؾمد ايم٘مقدم )ص٣ميما احلدي٧م  

 (.7/92ومٝمس زمـ رزم٣مح احلدائل ايمٌٌمي )ضم٣مسمؿ  

 (.2/59()يم٣ًمن ، ووم٣مل احل٣مهمظ: جمٜمقلزمـ رزمٝمع سم٣مزمٔمل )ٓي٘م٣مد ئمرف وم٣ميمف ايمذهٌل ومٝمس 

 (.0188ومٝمس زمـ رزمٝمٔم٥م زمـ فم٣مَمر اظمرادي )يقٞمس 
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 (.7/92ومٝمس زمـ رَم٣مٞم٥م )جمٜمقل ضم٣مل()ضم٣مسمؿ  

 (.2/21ومٝمس زمـ ززمغم أزمق ززمغم )ذىمره زمٔمّمٜمؿ دم ايمزٞم٣مدوم٥م()يم٣ًمن  

 (.7/98ومٝمس زمـ زهغم فمـ ضمٛمٓمٙم٥م )ضم٣مسمؿ 

 (.7/98ومٝمس زمـ زيد فمـ ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ )ضم٣مسمؿ  

 (.2/21ومٝمس زمـ زيد فمـ وم٣م  اظمٌميكم )جمٜمقل وم٣ميمف ازمق ٞمٔمٝمؿ ووم٣مل إزدي: يمٝمس زم٣ميمٗمقي()يم٣ًمن  

 (.7/99ومٝمس زمـ ؽم٣مئ٤م زمـ خمزوم )ضم٣مسمؿ  

 (.4/431ومٝمس زمـ هوم٥م إٞمِم٣مري )ضم٤م 

 (.5/419ومٝمس زمـ ؽمٔمد اخل٣مردم )ضم٤م  

 (.0079يد زمـ شم٣مزم٦م )ك ومٝمس زمـ ؽمٔمد زمـ ز 

 (.7/99ه زمـ صمٔمده )ضم٣مسمؿ فمٌد ومٝمس زمـ ؽمٔمد زمـ فمديس زمـ 

 (.7/98ومٝمس زمـ ؽم٘مـ زمـ ومٝمس زمـ زفمقراء أزمق زيد اأٞمِم٣مري )صح٣ميب()ضم٣مسمؿ  

 (.7/99()ضم٣مسمؿ  وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿومٝمس زمـ ؽمٙمع إٞمِم٣مري )يمف صح٥ٌم  

 (.06/324ومٝمس زمـ ؽمٙمؿ زمـ َمٛمِمقر هق ازمـ َمًٙمؿ )طمط  

 .(2/21د زمـ سيؿ ايمٔمثري )جمٜمقل وم٣ميمف ايمٔمالئل ()يم٣ًمن ومٝمس زمـ ؽمٙمٚم٥م زمـ ؽمٔم

 (.0191ومٝمس زمـ ؽمٚمل زمـ أززمر ايمتجٝمٌل )يقٞمس 

 (.7/011ومٝمس زمـ ؾمٖمل فمـ ازمـ فم٣ٌمس )ضم٣مسمؿ 

 (.7/011ومٝمس زمـ صٔمِمٔم٥م )صح٣ميب()ضم٣مسمؿ  

 (.7/011ومٝمس زمـ صٝمٖمل )ضم٣مسمؿ  

 (.535( )ٞمٝم٣ًمزمقر/474ايمٖم٣مرد أزمق َم٣مزن )تزمـ أمحد ومٝمس زمـ ؿمٙمح٥م 

 (.4/326فم٣مئد )ؽمغم ومٝمس زمـ 

 (.7/010()ضم٣مسمؿ 0499فمؿ ايمُمٔمٌل ) وشمٗمف ايمٔمجقم( )فم٨م  –فمٌد ومٝمس زمـ  

 (.7/010ايمرمحـ زمـ أيب صٔمِمٔم٥م )ضم٣مسمؿ فمٌد ومٝمس زمـ  

 (.2/21ايمرمحـ فمـ وح٣مك زمـ فمثامن )ؤمٖمف إزدي()يم٣ًمن فمٌد ومٝمس زمـ 
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 (.7/010اهلل اهلٚمداين )ضم٣مسمؿ فمٌد ومٝمس زمـ 

 (.7/010)ضم٣مسمؿ  اهلل زمـ ضم٣مرث زمـ ومٝمسفمٌد ومٝمس زمـ 

 (.7/469()ضم٤م 7/010اظمٙمؽ زمـ ومٝمس زمـ خمرَم٥م ايمٗمرر )جمٜمقل ضم٣مل()ضم٣مسمؿ فمٌد ومٝمس زمـ 

 (.7/010ه فمـ أيب ذر )ضم٣مسمؿ فمٌد ومٝمس زمـ  

 (.4/431ومٝمس زمـ فمٌٝمد اظم٣مزين )ضم٤م  

 (.0196ومٝمس زمـ فمدي ايمٙمخٚمل )يمف إدراك( )يقٞمس 

 (.39/327درًا وم٣ميمف ازمـ فم٣ًمىمر()فم٣ًمىمر ومٝمس زمـ فمٚمرو أيب صٔمِمٔم٥م زمـ زيد اخلزرصمل )يمف صح٥ٌم وؾمٜمد زم 

 (.2/20ومٝمس زمـ ومْمـ )ٓ يدري َمـ هق وم٣ميمف ازمـ ضمزم()يم٣ًمن  

 (.7/016ومٝمس زمـ ومٝمس ايمُمٝم٣ٌمين أزمق ؽمٔمٝمد)ضم٣مسمؿ  

 (.2/20()يم٣ًمن 7/014ومٝمس زمـ ىمرىمؿ إضمدب اظمخزوَمل )ؤمٖمف إزدي( )ضم٣مسمؿ  

()ضم٣مسمؿ 2/20ووم٣مل ايمذهٌل : ٓ ي٘م٣مد ئمرف()يم٣ًمن ايمرمحـ )ؤمٖمف إزدي فمٌد ومٝمس زمـ ىمٔم٤م زمـ أضمٛمػ فمـ َمٔمـ زمـ  

7/014.) 

 (.7/014( )ضم٣مسمؿ  وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿومٝمس زمـ َم٣ميمؽ زمـ أٞمس اظم٣مزين أزمق سَم٥م إٞمِم٣مري )يمف صح٥ٌم  

 (.0/523ومٝمس زمـ خمرَم٥م ايمزهري )دفم٣مء 

 (.2/20ومٝمس زمـ َمرشمد فمـ فمْم٣مء )ئمتػم ضمديثف َمـ نمغم رواي٥م أيب همروة وم٣ميمف ازمـ ضم٣ٌمن()يم٣ًمن 

 (2/402زمـ َمروان )ضم٤م  ومٝمس

 (.7/014ومٝمس زمـ َمًٙمؿ )ضم٣مسمؿ  

 (.06/324ومٝمس زمـ َمًٙمؿ زمـ َمٛمِمقر إزرق ايمٌخ٣مري )جمٜمقل ضم٣مل()طمط

 (.39/377)فم٣ًمىمر( ومٝمس زمـ َمُمجر ايمٝمٔمٚمري )صح٣ميب 

 (.0194ومٝمس زمـ َمٙمجؿ زمـ فمٚمرو زمـ يزيد اظمرادي )يمف إدراك( )يقٞمس 

 (.202اجلرصم٣مين )صمر زمـ ضمقشمرة أزمق ؿمٝم٤م ايمٔمْم٣مر زمـ أمحد ومٝمس زمـ َمٛمِمقر 

 (.39/378ومٝمس زمـ َمقؽمك إفمٚمك )فم٣ًمىمر 

 (.2/26ومٝمس زمـ َمٝمٛم٣مء فمـ ؽمٙمامن )يم٣ًمن 
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 (.0193ومٝمس زمـ ٞمخرة ايمِمددم )يمف إدراك( )يقٞمس 

 (.7/013ومٝمس زمـ ٞمٔمامن فمٛمف زي٣مد زمـ يمٗمٝمط )ضم٣مسمؿ 

 (.39/379ومٝمس زمـ ه٣مٞمئ ايمٔمٌز )فم٣ًمىمر 

 (.7/015ومٝمس زمـ مه٣مم )ضم٣مسمؿ  

 (.7/015زمٌمي )ضم٣مسمؿ  ومٝمس زمـ هٝمثؿ ايمًٙمٚمل

 (.7/013ومٝمس زمـ واومع )ضم٣مسمؿ  

 (.7/015ومٝمس زمـ يزيد ايمّمٚمري ىمقدم )ضم٣مسمؿ  

 (.39/397ومٝمس زمـ يزيد طم٣مل مه٣مم )فم٣ًمىمر  

 (.0195ومٝمس زمـ ي٣ًمر زمـ َمًٙمؿ ايم٘مٛم٣مين )يمف صح٥ٌم( )يقٞمس 

 (،.7/015()ضم٣مسمؿ 7/468ومٝمس زمـ يًغم زمـ فمٚمرو )جمٜمقل ضم٣مل()ضم٤م  

 (.7/012()ضم٣مسمؿ 2/26ل: جمٜمقل وروى فمٛمف اشمٛم٣من()يم٣ًمنومٝمس فمـ ضمًـ )وم٣مل زمـ َمديٛم 

 (.2/26ومٝمس َمقلم جتٝم٤م )جمٜمقل وم٣ميمف ازمـ ضمزم()يم٣ًمن  

 (.7/012جمٜمقل ضم٣مل()ضم٣مسمؿ ومٝمس َمقلم ضمِمكم ايمروم٣مر ) 

 (.0192ومٝمًٝم٥م زمـ ىمٙمثقم زمـ ضم٣ٌمؾم٥م ايم٘مٛمدي )وهمد فمعم ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( )يقٞمس 

 (.0197أيب نمزي٥م )يقٞمس ومٝمٌم زمـ 

 (.562اهلل ايمًتقري: )فمٙمامء فمٌد ومٝمٌم زمـ 

 (.7/038()ضم٣مسمؿ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿومٝمٌم فمـ ازمـ فمٚمر )يمٝمس زمف زمٟمس 

 (.7/037ومٝمٓمل زمـ ؾمداد زمـ أؽمٝمد ايمًٙمٚمل )ضم٣مسمؿ  

 (.7/037ومٝمٙمقي٥م أزمق ص٣ميما ايمٌٌمي )شمٗم٥م َمٟمَمقن وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم()ضم٣مسمؿ 
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 ضمرف ايم٘م٣مف

 

()ضم٣مسمؿ 2/24ووم٣مل أمحد : يمٝمس زمف زمٟمس ووم٣مل إزدي: ؤمٝمػ()يم٣ًمن  وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿىم٣مدح زمـ صمٔمٖمر فمـ ازمـ هلٝمٔم٥م )صدوق 

7/072.) 

 (.2/24()يم٣ًمن ، ووم٣مل احل٣مهمظ: ؽم٣مومطايمزاهد )ىمذزمف آزدي ونمغمه ايمٗمرين ىم٣مدح زمـ رمح٥م 

 (.2/23ىم٣مدح زمـ ٞمِمغم )يم٣ًمن  

 (.٤0357م ىم٣مؽمقل زمـ أيب زم٘مر أزمق وم٣مؽمؿ اهلٚمداين )خم 

 (.0352اهلل أزمق ضمًـ ايمٙمٝمثل )خم٤م فمٌد ىم٣مهمقر زمـ  

 (.0355ايمرزاق اظمروزي )خم٤م فمٌد ىم٣مَم٘م٣مر زمـ  

( )وم٣مل ايمٖم٣مرد: َمُمٜمقر ضم٣مهمظ 315أزمق صمٔمٖمر ايمٔمزائٚمل ايمٛمحقي ايمٛمٝم٣ًمزمقري اظمًتٚمقم )تزمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ أمحد ىم٣مَمؾ 

 ايمًامع مجع ىمثغمًا َمـ إزمقاب واظمُم٣ميخ وضمدث ؽمٛمكم وىم٣من شمٗم٥م فم٣مرف زم٣ميمٛمحق ضمًـ اخلط زم٣مرع دم ايمرواي٥م ىمثغم ايمُمٝمقخ ىمثغم

صحٝما ايمرواي٥م، ووم٣مل احل٣مىمؿ: َمـ أوشمؼ أصح٣مزمٛم٣م فمٛمد إطمذ وإداء وآداهبؿ دم ومراءة احلدي٧م وأومقَمٜمؿ ٕيمٖم٣مـمف وصٛمػ 

 (. 0356()خم٤م  9/029( )سم٣مريخ اإلؽمالم041وضمدث( )إحت٣مف/

 (.0351احل٣مصمل )خم٤م زمـ حمٚمد زمـ ؽمٙمٝمامن أزمق ضمًـ زمـ أمحد ىم٣مَمؾ 

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمـ أهؾ ايمذىم٣مء واحلٖمظ 341)ت -ازمـ أهمْمس -زمـ يقؽمػ ايمٗم٣مدد أزمق ضمًـ زمـ أمحد ىم٣مَمؾ 

 (.0164واخلغم( )صف/

 (.06/387ىم٣مَمؾ زمـ ضم٣مرث )طمط 

 (.7/459ىم٣مَمؾ زمـ طمٙمٝمٖم٥م ايمٔمٛمػمي )ضم٤م

 (.7/076ىم٣مَمؾ زمـ ؽمٙمٚم٥م زمـ رصم٣مء زمـ ضمٝمقة )اشمٛمقا فمٙمٝمف( )ضم٣مسمؿ  

 (.7/076زمـ فمٗم٥ٌم أزمق همّمؾ )ضم٣مسمؿ  ىم٣مَمؾ

 (.51/03ىم٣مَمؾ زمـ فمقم زمـ حمٚمد ايمٌٌمي )فم٣ًمىمر 

 (.0163ىم٣مَمؾ زمـ نُمٖمٝمؾ ايمٌحؼمي أزمق ايمقهم٣مء ؾم٣مفمر أدي٤م )صف/
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 (.51/02ىم٣مَمؾ زمـ َم٘مرم أزمق فمالء )فم٣ًمىمر 

 (.976ىم٣مَمؾ وايمد واصؾ )جمٜمقل أهم٣مده احل٣مهمظ( )حتٖم٥م/

 (.2/29ىمثغم أزمق طم٣ميمد ايمناج )يم٣ًمن 

 (.2/92إهل٣مين فمـ متٝمؿ ايمداري )ٓيِما ضمديثف دم اظمٔم٣مٞمٗم٥م وم٣ميمف إزدي()يم٣ًمن ىمثغم 

 (.06/381ىمثغم ايمٌجقم أزمق ضمًـ إمحز)طمط

 (.51/75ىمثغم ايمِمٛمٔم٣مين )فم٣ًمىمر

 (.7/057ىمثغم زمـ أيب اظمخت٣مر زمٌمي )ضم٣مسمؿ 

 (.5/444ىمثغم زمـ أيب روم٣مد )ضم٤م 

 (.7/050وهق ازمـ أيب روم٣مد )ضم٣مسمؿ  –ىمثغم زمـ أيب زهم٣مف 

 .-يٟميت  -( هق ازمـ يزيد 9/67ىمثغم زمـ أيب ص٣مزمر ايمٗمُمغمي )ضم٤م

 . فمٌد ايمرمحـ ايمٔم٣مَمري ىمثغم زمـ أيب ىمثغم : هق ازمـ 

ايمقزير زمـ حمٚمد زمـ صمٔمٖمر اظمٖمٝمد ايمٛمٝم٣ًمزمقري )وم٣مل ايمٖم٣مرد: شمٗم٥م صحٝما ايمرواي٥م، ووم٣مل احل٣مىمؿ: َمـ أوشمؼ زمـ أمحد ىمثغم 

 .-ومري٣ٌمً  -وومد ؽمٌؼ زم٣مؽمؿ ىم٣مَمؾ (539)ٞمٝم٣ًمزمقر/( 0350أصح٣مزمٛم٣م فمٛمد إطمذ وإداء..( )خم٤م 

 (.06/385()طمط 422أو أزمق أمحد )شمٗم٥م وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل()ؽمٜمؿ -زمـ أيب ه٣مؾمؿ ايمرهم٣مفمل أزمق حمٚمد ايم٘مقدمزمـ أمحد ىمثغم 

 (.9/67ىمثغم زمـ أزهر إٞمِم٣مري )ضم٤م

 (.5/444ىمثغم زمـ أفمكم )ضم٤م 

 (.0199( )يقٞمس 601ىمثغم زمـ إي٣مس ايمدؤرم اظمٌمي )ت 

 (.7/454ـ زمٛم٣مسمف أزمق فمالء )ضم٤م ىمثغم زم

 (.9/65ىمثغم زمـ صمٔمٖمر زمـ أيب صمٔمٖمر )ضم٤م  

 (.7/051ىمثغم زمـ صمٔمٖمر زمـ أيب ىمثغم )ضم٣مسمؿ  

 (.2/23ىمثغم زمـ ضمٌٝمش فمـ أٞمس صقازمف زمـ طمٛمٝمس )يم٣ًمن 

 (.2/23ىمثغم زمـ محغم إصؿ )وم٣ميمف ازمـ ضم٣ٌمن : ٓ جيقز أن حيت٨م زمف()يم٣ًمن 

 (.0162ىمثغم زمـ طم٣ميمد زمـ ىمثغم ايمقؾمٗمل )صف/
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 (.7/051( )ضم٣مسمؿ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿىمثغم زمـ طمٛمٝمس ايمٙمٝمثل )َمًتٗمٝمؿ احلدي٧م ٓزمٟمس زمحديثف  

 (.7/051ىمثغم زمـ ديٛم٣مر أزمق حمٚمد إؽمٙمٚمل )ؤمٖمف ازمـ َمٔمكم وأزمق ضم٣مسمؿ وأزمق زرفم٥م( )ضم٣مسمؿ  

 (.2/25ىمثغم زمـ رزمٝمع ايمًٙمٚمل )صمّٜمٙمف ازمـ فم٣ًمىمر()ويمف طمػم َمٛم٘مر()يم٣ًمن 

 (.0402ىمثغم زمـ زر اإلردؽمت٣مين )ذىمر/

 (.2/52ايمرمحـ )ٓ أفمرهمف وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم()يم٣ًمنفمٌد ايمرمحـ زمـ فمٌد ىمثغم زمـ ؽم٣مئ٤م فمـ  

 (.7/450ىمثغم زمـ ؽم٣ممل )ضم٤م

 (.2/056ىمثغم زمـ ؽم٣مم فمـ حمٚمد زمـ ضمٛمٖمٝم٥م)ضم٣مسمؿ

 (.7/056ىمثغم زمـ ؽمٔمٝمد زمـ روَم٣من فمـ أزمٝمف )ضم٣مسمؿ  

 (.7/056ىمثغم زمـ ؽمٙمٝمامن فمـ ازمـ فمٚمر )ضم٣مسمؿ 

 (.2/25ىمثغم زمـ ؽماميمٝمؼ )جمٜمقل()يم٣ًمن  

 (.7/056ىمثغم زمـ ؽمقيد اجلٛمدي يامين )ضم٣مسمؿ 

 (.0406ىمثغم زمـ ؾمٜم٣مب ايمٌجقم )ذىمر 

 (.7/054()ضم٣مسمؿ0312ىمثغم زمـ ؾمٜم٣مب احل٣مرشمل )وشمٗمف ايمٔمجقم()فم٨م

 (.06/383()طمط7/054ىمثغم زمـ ؾمٜم٣مب زمـ فم٣مصؿ اظمذضمجل أزمق ضمًـ )صدوق وم٣ميمف ازمـ أيب ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ

 (.876ؾمٝم٣ٌمن )ومط ىمثغم زمـ 

 (.2/25ىمثغم زمـ ؾمٝم٥ٌم إؾمجٔمل فمـ أزمٝمف )يم٣ًمن  

 (.2/22َمٛم٘مر احلدي٧م()يم٣ًمن :ايمرمحـ ايمٔم٣مَمري )ؤمٝمػ وم٣ميمف ايمٔمٗمٝمقم ووم٣مل إزديفمٌد ىمثغم زمـ 

 (.7/055ايمرمحـ ايمٕمْمٖم٣مين )ضم٣مسمؿفمٌد ىمثغم زمـ 

 .(3/4)فمٗمٝمقم  (7/053)ضم٣مسمؿ )ذىمره ايمٔمٗمٝمقم دم ايمّمٔمٖم٣مء( ايمرمحـ اظم٠مذن فمٌد ىمثغم زمـ 

 (.2/22)يم٣ًمن -يٛمٓمر –ايمرمحـ زمـ ؽمٙمامن ايمٖم٣مرد فمٌد ايمرمحـ زمـ فمٌد ىمثغم زمـ 

 (.51/620( )فم٣ًمىمر 721اهلل أزمق فمقم اخل٣مدم اظمٔمدل ايمٖمٗمٝمف ) أشمٛمقا فمٙمٝمف( )إرؾم٣مد/فمٌد ىمثغم زمـ 

حل٣مهمظ: أضمد ايمّمٔمٖم٣مء، أؤمػ َمـ ، ووم٣مل اوم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ)َمٛم٘مر احلدي٧م  إٞم٣ًميب أزمق ه٣مؾمؿ اهلل إيقم ايمٌٌميفمٌد ىمثغم زمـ  

 .(974)حتٖم٥م/ (7/053()ضم٣مسمؿأوٓد زيد زمـ أؽمٙمؿ
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 (.7/056()ضم٣مسمؿ 2/22اهلل ايمٝمُم٘مري )يم٣ًمنفمٌد ىمثغم زمـ 

 (.7/456اهلل زمـ أؽمٙمؿ ايمرَم٣مخ )ضم٤مفمٌد ىمثغم زمـ 

 (.7/454ىمثغم زمـ وم٣مرون ايمٛمقاء )ضم٤م

 (.0011ىمثغم زمـ ومٙمٝم٤م زمـ َمقه٤م ايمِمددم إفمرج )يمف إدارك( )يقٞمس 

 (.7/055ىمثغم زمـ ومٛمػم )جمٜمقل ضم٣مل()ضم٣مسمؿ 

 (.7/052ىمثغم زمـ ىمٙمٝم٤م اجلٜمٛمل )ضم٣مسمؿ 

 (.7/057( )ضم٣مسمؿ 2/22()يم٣ًمن وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿىمثغم زمـ حمٚمد ايمٔمجقم )جمٜمقل 

 (.06/386اهلل زمـ فم٣ٌمدة أزمق أٞمس ايمتٚمٝمٚمل )جمٜمقل ضم٣مل()طمط فمٌد ىمثغم زمـ حمٚمد زمـ 

 (.7/453ىمثغم زمـ َمدين )ضم٤م 

 (.7/057()ضم٣مسمؿ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿين )ؾمٝمخ ىمثغم زمـ َمرة ايمٌٜمرا

 (.323ىمثغم زمـ َمرة احليَمل احلٚميص )نمرزم٣مء/

 (06/380)طمط (2/22ىمثغم زمـ َمروان أزمق حمٚمد اظمٗمدد ايمٖمٜمري وهق ايمٛمٜمرواين )ىمذزمف ازمـ َمٔمكم ونمغمه()يم٣ًمن 

 (.7/057)ضم٣مسمؿ

 ايم٣ًمزمؼأزمق حمٚمد ايمٛمٜمري )ىمذزمف ازمـ َمٔمكم( وهق  ىمثغم زمـ َمروان زمـ حمٚمد  

 ()هق ايمذي ومٌٙمف(.وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿزمـ َمروان فمـ يمٗمامن )ي٘مت٤م ضمديثف وٓ حيت٨م زمف  ىمثغم

 (.2/27ايمٗمٝمز )ٓي٘م٣مد ئمرف وم٣ميمف ايمذهٌل()يم٣ًمن ٔمٌد ىمثغم زمـ َم

 (.7/057ىمثغم زمـ َمٔمدان زمٌمي )ضم٣مسمؿ 

 (.7/057ايمرمحـ زمـ فمقف )ضم٣مسمؿفمٌد ىمثغم زمـ َمٔمـ زمـ 

 (.51/20ىمثغم زمـ َمٝمنة اظمٌمي )فم٣ًمىمر 

 (.0016( )وىم٣من رصمالً ص٣محل٣ًم وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( )يقٞمس 410ٞمجٝم٨م اظمٌمي أزمق طمغم )ت ىمثغم زمـ 

 (.7/059()ضم٣مسمؿ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿىمثغم زمـ ٞمٚمر احليَمل ىمقدم )ؤمٝمػ احلدي٧م 

 (.2/27ىمثغم زمـ مه٣مم )جمٜمقل وم٣ميمف ازمـ ضمزم()يم٣ًمن

 (.2/27( )يم٣ًمن حل٣مهمظىمثغم زمـ ويمٝمد احلٛمٖمل )ٓ أفمرهمف وم٣ميمف ا
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زمـ ىمثغم ص٣مضم٤م ايمٌٌمي ؾمٝمٔمل )صدوق وم٣ميمف أزمق زرفم٥م ونمغمه ووم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: حمٙمف ايمِمدق ووم٣مل إزدي: ىمثغم زمـ حيٝمك 

 (.2/28فمٛمده َمٛم٣مىمغم( )يم٣ًمن

 (.7/059()ضم٣مسمؿوم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿىمثغم زمـ يزيد زمـ أيب ص٣مزمر ايمتٛمقطمل )صدوق 

ازمـ ايمٗمْم٣من: ضم٣ميمف نمغم َمٔمروهم٥م، ورّد  ، وأشمٛمك فمٙمٝمف ازمـ فم٣مَمر، ووم٣ملىمثغم زمـ ي٣ًمر ايمٌٌمي ايمْمٖم٣موي فمـ شم٣مزم٦م )روى فمٛمف مجع

 (.51/70( ،)فم٣ًمىمر2/28()يم٣ًمنفمٙمٝمف احل٣مهمظ 

 (.2/92ايمرمحـ زمـ أيب يمٝمقم )جمٜمقل وم٣ميمف ازمـ َمديٛمل وايمدارومْمٛمل()يم٣ًمنفمٌد ىمثغم فمـ 

 (.0198ىمثغم فمٛمف فمٗم٥ٌم زمـ َمًٙمؿ )صح٣ميب وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( )يقٞمس 

 (.7/021ىمثغم َمقلم زمٛمل خمزوم فمـ فمْم٣مء )ضم٣مسمؿ 

 (..7/073ًٙمٚمل )ضم٣مسمؿ ىمثٝمػ ايم

 (.7/073ىمدام زمـ َمًٔمر زمـ ىمدام )جمٜمقل ضم٣مل()ضم٣مسمؿ 

 (.9/68ىمدهر زمـ ؽمٙمٝمامن )ضم٤م

وىم٣من َمـ نماله ايمُمٝمٔم٥م وؤمٖمف  وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ)حمٙمف ايمِمدق  -َمرؽمؾ –ىمدير ايمّمٌل سم٣مزمٔمل فمـ ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ 

 (.2/92()يم٣ًمن 7/073ايمٛم٣ًمئل همٝمام ضم٘م٣مه ايمذهٌل( )ضم٣مسمؿ 

 (.2/71ٝمك ايمٌٌمي )أؾم٣مر زمـ فمدي إلم يمٝمٛمٜمؿ وم٣ميمف ايمذهٌل()يم٣ًمن ىمدير زمـ حي

 (.7/073ىمديرة زمـ ص٣ميما اهلجري )ضم٣مسمؿ 

 (.541)فمٙمامء  اظمٌمي ىمراَم٥م زمـ حمٚمد زمـ ىمراَم٥م

 (.4/455ىمردم زمـ أيب ؽم٣مئ٤م إٞمِم٣مري )ضم٤م 

 (.7/070ىمردم زمـ ؽمٖمٝم٣من ايمثٗمٖمل )وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ:يمف صح٥ٌم()ضم٣مسمؿ

 (.7/070 ىمردم فمـ فمٚمر زمـ طمْم٣مب )ضم٣مسمؿ

 (.06/396أزمق فمقم ايمدوم٣مق )طمطزمـ أمحد زمـ أمحد ىمردي 

 (.3/0970()ضم٣ٌمن7/071ىمرز زمـ فمٙمٗمٚم٥م اخلزافمل )وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ:يمف صح٥ٌم()ضم٣مسمؿ 

 (.208اهلل ىمقدم )َمُمٜمقر فم٣مزمد/فمٛمف مج٣مفم٥م( )صمر فمٌد ىمرز زمـ وزمرة ضم٣مرشمل أزمق 

 (.325ىمرز زمـ حيٝمك ايمِمددم إؽمتٛمجل )نمرزم٣مء/
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 (.7/071اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ أٞمف رآه )ضم٣مسمؿ ىمرز فمـ ايمٛمٌل صعم 

 (.7/071()ضم٣مسمؿ9/67زمـ وزمرة )جمٜمقل ضم٣مل()ضم٤م  هُ ىمرز

 (.0356اهلل ايم٘مرَم٣مين )خم٤م فمٌد ىمرَم٣من زمـ حمٚمد زمـ 

 (.7/072ىمرَم٣مين زمـ فمٚمرو زمـ َمٜمٙم٤م إزدي )ضم٣مسمؿ 

 (.0305ىمري٤م زمـ إزمراهٝمؿ اظمٌمي )وشمٗمف ايمٔمجقم()فم٨م

 (.0303( )فم٨م5/004صٌحل )وشمٗمف ايمٔمجقم( )فم٣ًمىمرىمري٤م زمـ أزمرهف زمـ ص٣ٌمح أزمق راؾمد إ 

 (.7/028()ضم٣مسمؿ 2/71ىمري٤م زمـ أيب ىمري٤م ىمقدم )يروي اظمٗم٣مؿمٝمع وم٣ميمف ازمـ ضم٣ٌمن( )يم٣ًمن 

 (.7/457()ضم٤م 7/028ىمري٤م زمـ ضم٣مرث زمـ أيب َمقؽمك إؾمٔمري )جمٜمقل ضم٣مل()ضم٣مسمؿ  

 (.3/0975()ضم٣ٌمن7/029ىمري٤م زمـ ؽمٙمٝمؿ ايم٘مٛمدي ايم٘مقدم إَمقي )ضم٣مسمؿ  

 (.5/431ـ ؾمٜم٣مب اخلزافمل )ضم٤مىمري٤م زم 

 (.2/71()يم٣ًمن 7/028()ضم٣مسمؿ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿىمري٤م زمـ ؿمٌٝم٤م )جمٜمقل 

 (.7/028ىمري٤م زمـ حيٝمك فمـ ايمِمٛم٣مزمحل )ضم٤م 

 (.2/70ىمريد زمـ رواضم٥م فمـ ؾمٔم٥ٌم )أضم٣مديثف أهمراد ونمرائ٤م وم٣ميمف ازمـ فمدي()يم٣ًمن 

 .(972ىمريز ايمّمٌل ) وم٣مل احل٣مهمظ: سمقومػ اجلٚمٜمقر دم إشم٣ٌمت صحٌتف( )حتٖم٥م/

 (.2/70ىمريز زمـ أيب ؿمالؽم٥م )فمالشم٥م( فمـ أزمٝمف )يم٣ًمن

 (.7/072ىمريز زمـ َمٔمٗمؾ ايم٣ٌمهقم )ضم٣مسمؿ 

 (.7/075ىمريؿ زمـ أيب ضم٣مزم )ضم٣مسمؿ  

 (.2/70()يم٣ًمن 7/075ىمريؿ فمـ ضم٣مرث إفمقر )يمٝمس زمٚمٔمروف وم٣ميمف ازمـ فمدي، ذىمره ايمٌخ٣مري دم ايمّمٔمٖم٣مء( )ضم٣مسمؿ 

 (.2/71 ىمزر زمـ ضم٘مٝمؿ )َمٛم٘مر احلدي٧م وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل()يم٣ًمن

 (.7/024()ضم٣مسمؿوم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿىمٔم٤م أزمق اظمِمقم فمٛمف ضمرَمل زمـ فمامرة )جمٜمقل 

 (.7/020ىمٔم٤م اظمديٛمل فمـ أيب هريرة )جمٜمقل ضم٣مل()ضم٣مسمؿ 

 (.0013ىمٔم٤م زمـ أومْمع )صح٣ميب وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( )يقٞمس 

 (.7/020ىمٔم٤م زمـ صمراد َمديٛمل )ضم٣مسمؿ 
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 (.4/454ـ مج٣مز يـ شمٔمٙم٥ٌم )ضم٤م زمىمٔم٤م 

 (.51/046()فم٣ًمىمر7/024( )ضم٣مسمؿ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿىمٔم٤م زمـ طمريؿ أزمق ضم٣مرشم٥م ايمدَمُمٗمل ايمثٗمٖمل )صدوق 

 (.7/020ىمٔم٤م زمـ زيد فمـ ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ )ضم٣مسمؿ 

 (.7/026()ضم٣مسمؿ 4/563ىمٔم٤م زمـ ؽمقر إزدي )ؽمغم 

 (.0015ىمٔم٤م زمـ فم٣مصؿ ايمِمددم )يقٞمس 

 (.7/455()ضم٤م7/026ضم٣مل()ضم٣مسمؿ ايمرمحـ زمـ ىمٔم٤م زمـ َم٣ميمؽ )جمٜمقل فمٌد ىمٔم٤م زمـ 

 (.7/026ي ىمقدم )ضم٣مسمؿٔمٌد اهلل ايمفمٌد ىمٔم٤م زمـ 

ىمٔم٤م زمـ فمدي زمـ فمٚمرو زمـ شمٔمٙم٥ٌم ايمتٛمقطمل )وهمد إلم رؽمقل اهلل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( )يقٞمس 

0012.) 

 (.7/026ىمٔم٤م زمـ فمٚمرو زمـ متٝمؿ زمٌمي )ضم٣مسمؿ 

()يم٣ًمن 06/394غم شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ووم٣مل ايمٔمتٝمٗمل: همٝمف سم٣ًمهؾ()طمطايمٌٙمخل )نمزمـ أمحد ىمٔم٤م زمـ فمٚمرو زمـ صمٔمٖمر 

5/76.) 

 (.7/020ىمٔم٤م زمـ فمٚمرو زمـ ؿمٙمح٥م زمـ َمٌمف )ضم٣مسمؿ

 (.2/76ىمٔم٤م زمـ ٞمقهمؾ فمـ زمالل)جمٜمقل وم٣ميمف اخلْمٝم٤م()يم٣ًمن

 (.5/443ىمٔم٤م زمـ هٌغمة )ضم٤م 

 (.7/024ايمٔمزيز )ضم٣مسمؿفمٌد ىمٔم٤م فمـ فمٚمر زمـ 

 .(7/020ىمٔم٤م َمقلم ؽمٔمٝمد زمـ فم٣مص فمٛمف )ضم٣مسمؿ

 (.7/075ىمٔمٝم٤م َمقلم ازمـ فمٚمر فمـ فم٣مصؿ ايمٔمٚمري )ضم٣مسمؿ 

 (.51/670ىمالب زمـ أَمٝم٥م ايمٙمٝمثل )جمٜمقل ضم٣مل()فم٣ًمىمر 

 (.7/74ىمالب زمـ فمقم ايمٔم٣مَمري )جمٜمقل()يم٣ًمن 

 (.7/070ىمالب زمـ فمٚمرو زمـ هم٣مئد ايمزهري )ضم٣مسمؿ 

 (.2/76ديٛمل()يم٣ًمناظمىمٙمثقم زمـ أومٚمر ايمقادفمل )جمٜمقل وم٣ميمف ازمـ 

 (.7/024)ضم٣مسمؿ ىمٙمثقم زمـ ضمذيٖم٥م زمٌمي 
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 (.7/023()ضم٣مسمؿ 2/76ىمٙمثقم زمـ زي٣مد أزمق فمٚمرو فمـ ؽمٙمٝمامن زمـ ضمٌٝم٤م ونمغمه )ؤمٖمف ايمٛم٣ًمئل()يم٣ًمن 

 (.7/025ىمٙمثقم زمـ ؾمٚمٝمؾ )جمٜمقل ضم٣مل()ضم٣مسمؿ

 (.5/442ىمٙمثقم زمـ فم٣مَمر زمـ ضم٣مرث )ضم٤م 

 (.06/688ىمٙمثقم زمـ فمٚمرو ايمُم٣مفمر )طمط

َمٛم٘مرًا شمؿ وم٣مل: يمٔمؾ ايمٌالء همٝمف َمـ ىمٙمثقم زمـ فمٚمرو ٕٞمف يمٝمس ىمٙمثقم زمـ فمٚمرو فمـ شمقر زمـ يزيد )ذىمر ازمـ فمدي ضمديث٣م 

 (.2/76زمٚمٔمروف()يم٣ًمن 

 (.327ىمٙمثقم زمـ فمٝم٣مض ايمٗمُمغمي )نمرزم٣مء/

ووم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن: ئمتػم ضمديثف إذا روى فمـ  ،/ىمذا ٞمٗمؾ ايمذهٌلوم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿىمٙمثقم زمـ حمٚمد زمـ أيب ؽمدرة احلٙمٌل )سم٘مٙمٚمقا همٝمف 

 .(7/023()ضم٣مسمؿ 2/76نمغم فمْم٣مء( )يم٣ًمن

 (.7/025()ضم٣مسمؿوم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿىمٙمثقم زمـ َمرشمد ايم٘مقدم )جمٜمقل 

 (.5/445()ضم٤م7/024ىمٙمثقم زمـ َمِمْمٙمؼ اخلزافمل ىمقدم )جمٜمقل ضم٣مل()ضم٣مسمؿ 

 (7/023ىمٙمثقم زمـ َمٔم٣موي٥م زمٌمي )ضم٣مسمؿ 

 .(2/73)يم٣ًمن (2/74()ضم٣مسمؿ حل٣مهمظٝم٤م أزمق وائؾ )ٞم٘مرة ٓئمرف وم٣ميمف اىمٙم

 (7/027سمؿ ىمٙمٝم٤م إودي ىمقدم فمـ فمقم )جمٜمقل ضم٣مل ( )ضم٣م

 (.7/022ىمٙمٝم٤م اجلٜمٛمل فمـ ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ )صح٣ميب( )ضم٣مسمؿ 

 (7/027ىمٙمٝم٤م زمٌمي فمـ أزمٝمف )ضم٣مسمؿ 

 (022ىمٙمٝم٤م زمـ أدة ايمتٝمٚمل )ضم٣مسمؿ /

 (51/677ىمٙمٝم٤م زمـ فمقم زمـ ضمًـ ايمٌزاز )فم٣ًمىمر 

 (7/028ىمٙمٝم٤م زمـ فمٝمًك ايمثٗمٖمل فمـ ؽمٔمٝمد زمـ فمزيز )ضم٣مسمؿ 

 (.7/027ىمٙمٝم٤م فمـ أيب أيقب )ضم٣مسمؿ 

 (.5/669ىمٚمٝم٦م زمـ زيد ايمُم٣مفمر )فم٣ًمىمر

 (.209( )صمر 442ىمٚمٝمؾ زمـ صمٔمٖمر زمـ ىمٚمٝمؾ ايمٖمٗمٝمف أزمق صمٔمٖمر اجلرصم٣مين )ت 

 (.0350ىمٚمٝمؾ زمـ ضمًكم اجلرصم٣مين )خم٤م 
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 اهلل زمـ رواضم٥م يٟميت.فمٌد اهلل ايمؼمىمل: هق أزمق زم٘مر زمـ فمٌد ىمٛم٣من زمـ 

يمٖمرائض واحل٣ًمب وَمـ أهؾ اخلغم وآؽمتٗم٣مَم٥م( ( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من زمِمغمًا زم٣م321ىمٛم٣من زمـ همرضمقن ايمٗمٝمز )ت ٞمحق

 (.0165)صف/

 (.7/029ووم٣مل: جمٜمقل()ضم٣مسمؿ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿىمٛم٣مٞم٥م زمـ أوس زمـ ومٝمٓمل أٞمِم٣مري )يٗم٣مل يمف صح٥ٌم 

 (.0019( )يقٞمس 42ىمٛم٣مٞم٥م زمـ زممم زمـ نمٝم٣مث زمـ فمقف ايمتجٝمٌل )ت 

 (.7/029()ضم٣مسمؿ 2/74ىمٛم٣مٞم٥م زمـ صمٌٙم٥م اهلروي )ىمذزمف ازمـ َمٔمكم( )يم٣ًمن

 (.568اهلل ايمِمٝمدٓين: )فمٙمامء فمٌد زمـ ؽمٔمد زمـ ىمٛمجقر 

 (.7/074ىمٛمدير زمـ ؽمٔمٝمد زمـ ضمٝمقة )ضم٣مسمؿ 

 (.7/074ىمٛمدير زمـ ؽمٙمامن )ضم٣مسمؿ 

 (.569ىمٛمٝم٣ًمن زمـ ؽمٙمٝمامن: )فمٙمامء 

 (.7/072ىمٜمدل زمـ ووم٣مص زمـ هيع )ضم٣مسمؿ 

 (.7/071ىمٜمٚمس اهلالرم زمٌمي )وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ:يمف صح٥ٌم()ضم٣مسمؿ

 (.631احلٚمٝمد )َمٌم فمٌد ىمٜمٚمس زمـ 

 (.0001( )جمٜمقل ضم٣مل( )يقٞمس 400ىمٜمٚمس زمـ َمٔمٚمر زمـ حمٚمد أزمق وم٣مؽمؿ َمٌمي )ت 

 ( .7/071ىمٜمٚمس ىمقدم فمـ وم٣مؽمؿ )ضم٣مسمؿ

 (.0083()ك7/074()ضم٣مسمؿ5/629ىمٜمٝمؾ زمـ ضمرَمٙم٥م ايمٛمٚمغمي )جمٜمقل ضم٣مل()فم٣ًمىمر

 (.7/074ىمٜمٝمؾ فمـ أزمٝمف )ضم٣مسمؿ 

 (.0000ايم٘مقشمر زمـ أؽمقد ايمٗمٛمقي )يقٞمس 

 (.567فمٙمامء ىمقشمر زمـ ضمًـ زمـ ضمٖمص ايمْمقدي: )

( ، ووم٣مل احل٣مهمظ: َمتٜمؿ زم٣ميم٘مذبىمقشمر زمـ ضم٘مٝمؿ احلٙمٌل )َمؼموك احلدي٧م وم٣ميمف أمحد ووم٣مل ازمـ َمٔمكم ونمغمه: يمٝمس زمًمء

 .(978)حتٖم٥م/ (7/072()ضم٣مسمؿ 2/73)يم٣ًمن

 (.0405( )ذىمر 720ىمقؾم٣مذ زمـ ؽمٜمٚمردان )أو ؾمٜمٚمردان( أزمق ٞمٌم إصٌٜم٣مين ايمت٣مين )إرؾم٣مد/

 (.06/396اخلْمٝم٤م()طمطىمقؾمٝم٣من اجلٝمقم )وشمٗمف 
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 (.0403ىمقدم زمـ زاذ أزمق ؽمٜمؾ )ذىمر

 (.06/396ىمقهل زمـ ضمًـ ايمٖم٣مرد )وشمٗمف اخلْمٝم٤م()طمط

 (.0362ىمقيف زمـ ؽم٣ممل )وشمٗمف ايمٔمجقم( )فم٨م

 (.7/022ىمٝم٣ًمن أزمق صمٔمٖمر ايمٖمراء فمـ فم٘مرَم٥م )وشمٗمف ازمـ َمٔمكم()ضم٣مسمؿ

 (.7/022ىمٝم٣ًمن أزمق فمٚمر فمـ يزيد زمـ زمالل )ضم٣مسمؿ  

 (.7/025ف مح٣مد )ضم٣مسمؿىمٝم٣ًمن ايمٌ٘مري فمٛمف ازمٛم

 (.7/025()ضم٣مسمؿ51/672اهلل زمـ ؿم٣مرق ايمُم٣مَمل ايمدَمُمٗمل )فم٣ًمىمرفمٌد ىمٝم٣ًمن زمـ 

 (.51/680ىمٝم٣ًمن زمـ حمٚمد ايمٔمرومل )فم٣ًمىمر

 (.7/025ايمرمحـ )ضم٣مسمؿفمٌد ىمٝم٣ًمن رأى ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ وفمٛمف ازمٛمف 

 (.7/025ىمٝم٣ًمن ؽمٚمع ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ وفمٛمف ازمـ ٞم٣مهمع )ضم٣مسمؿ 

 (.7/025ٝم٣ًمن َمقلم َمٔم٣موي٥م فمـ َمٔم٣موي٥م )ضم٣مسمؿىم

 (.7/022()ضم٣مسمؿ2/75ىمٝم٣ًمن َمقلم هُم٣مم ايمٖمردود فمـ حمٚمد زمـ ؽمغميـ )ؤمٖمف إزدي()يم٣ًمن

 (.7/025ىمٝم٣ًمن وايمد أيقب ايمًختٝم٣مين )ضم٣مسمؿ  
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 ضمرف ايمالم

 

 (.04/08يم٠ميم٠م ايمروَمل )طمط 

 (.04/08يم٠ميم٠م ايمٗمِم٣مر )طمط

 (.04/08)جمٜمقل ضم٣مل()طمط اهلل أزمق حمٚمد ايمٗمٝمٌمي فمٌد يم٠ميم٠م زمـ 

 (.0443ٓ ضمؼ زمـ ضمًكم اظمٗمدد ) ووم٣مل احل٣مهمظ: أضمد اظمؼموىمكم وايم٘مذازمكم..( )حتٖم٥م/

 (.0478ٓضم٤م زمـ َم٣ميمؽ ايمٌٙمقي )صح٣ميب وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( )يقٞمس 

 (.048ٓضمؼ زمـ أؽمت٣مهمـ إزمراصمل )َمٌم 

 ٓضمؼ زمـ ضمًـ ايمٌٕمدادي: هق اظمٗمدد.

وم٣ميمف اإلدريز ووم٣مل ازمـ فم٣ًمىمر: أضمد ايم٘مذازمكم ايمدصم٣ميمكم وأىمذب ايمٕمرزم٣مء  ٓضمؼ زمـ ضمًكم اظمٗمدد )يّمع احلدي٧م

 (.413/ 7( )يم٣ًمن 0835()ذىمر 967( )ٞمٝم٣ًمزمقر/485ايمرضم٣ميمكم..( )ت

 (.978ٓضمؼ زمـ ضمًكم زمـ فمٚمران زمـ أيب ايمقرد ايمِمدري أزمق فمٚمر )صمر 

 (.03/03/99ٓضمؼ زمـ نم٣ميم٤م ايمتٚمٝمٚمل )طمط 

 (.44/ 23ٓضمؼ زمـ حمٚمد اظم٣ميم٘مل )فم٣ًمىمر 

 (.0243ٓضمؼ زمـ يقؽمػ ايمٌٝمٜمٗمل )خم٤م 

 (.419َٓمع اخل٣مدم َمقلم ازمـ زم٘مري )َمٌم 

 (.011/ 03ايمرمحـ زمـ حمٚمد ايمثٗمٖمل )طمط فمٌد َٓمع زمـ 

 (.98/ 03اهلل ايمتٚمٝمٚمل )طمط فمٌد ٓهز زمـ 

 (.328اهلل أزمق حمٚمد ايمنومًْمل )ىم٣من حمدث هم٣مواًل زاهًدا وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( )نمرزم٣مء/فمٌد يم٤م زمـ 

 (.0141زمـ يم٤م زمـ ؽمٙمٝمامن اجلذاَمل أزمق فمٝمًك ايمقؾمٗمل )صف/يم٤م زمـ هقد 

 (.540زمـ ئمٗمقب احلٚمراوي ايمٌٙمخل: )فمٙمامء زمـ أمحد ايمٙمٌد 

 (.7/084()ضم٣مسمؿ 51/684يمٌْم٥م زمـ همرزدق اظمج٣مؾمٔمل )فم٣ًمىمر 
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ًا )ت ٞمحق  (.0169( )صف/321يمٌٙم٤م ايمٖمتك ىم٣من ممـ رضمؾ وضم٨م وؽمٚمع ايمٔمٙمؿ وىم٣من طمغمِّ

 (.51/688)فم٣ًمىمر اهلل إؿمرازمٙمز فمٌد يمٌٝم٤م زمـ 

 (.7/080يمٌٝمد زمـ أيب يمٌٝمد ايمنطمز )ضم٣مسمؿ 

 (.51/689يمٌٝمد زمـ محٝمد ايمٌٗم٣مل )فم٣ًمىمر

 (.7/080يمٌٝمد زمـ ضمٝم٣من ايمٛمٚمري زمٌمي )ضم٣مسمؿ 

 يمٌٝمد زمـ فم٣مصؿ: صقازمف أؽمٝمد زمـ فم٣مصؿ.

 (.0006يمٌٝمد زمـ فمٗم٥ٌم ايمتجٝمٌل )فمدادة دم ايمِمح٣مزم٥م وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( )يقٞمس 

 (.0004س يمِمٝم٤م زمـ طمٝمثؿ زمـ ضمرَمٙم٥م )يقٞم

 (.04/09زمـ فمٝمًك اهل٣مؾمٚمل )طمط زمـ أمحد يمْمػ اهلل 

 (.2/77يمٖم٣مف زمـ أيب ىمريؿ )جمٜمقل()يم٣ًمن 

 (.2/77)يم٣ًمن  -يمٔمٙمف إول – يمٖم٣مف زمـ همّمؾ زمـ أيب ىمريؿ زمـ يمٖم٣مف ايمٔمت٘مل إزدي

 (.2/77يمٖم٣مف زمـ ىمدن )يم٣ًمن 

 (.51/697ايمٌغمويت )فم٣ًمىمرزمـ أمحد يمٗمامن 

 (.7/077أَم٣مَم٥م )ضم٣مسمؿ يمٗمٝمط أزمق اظمُم٣مروي فمـ أيب 

 (.7/077يمٗمٝمط أزمق َمٕمغمة فمـ أيب زمردة: سمٗمدم )ضم٣مسمؿ 

 (.0002يمٗمٝمط زمـ هح ايمتٛمقطمل )يمف إدراك( )يقٞمس 

 (.0002يمٗمٝمط زمـ هح ايمتٛمقطمل )يمف إدراك( )يقٞمس 

 (.0003يمٗمٝمط زمـ فمدي ايمٙمخٚمل )يمف ذىمر دم ايمِمح٣مزم٥م وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( )يقٞمس 

 (.2/77()يم٣ًمن7/077وم٣ميمف ازمـ ضم٣ٌمن()ضم٣مسمؿيمٗمٝمط زمـ َمثٛمك ايم٣ٌمهقم )خيْمئ وخي٣ميمػ 

 (.979يمٗمٝمط زمـ َمُم٣مء أزمق اظمُم٣مء )َمٔمروف ايمٔمكم واحل٣مل وم٣ميمف احل٣مهمظ( )حتٖم٥م/

 (.0005يمٗمٝمط زمـ ٞم٣مذة )يمف إدراك( )يقٞمس 

 (.2/77يمٗمٝمط فمـ أيب زمردة )يم٣ًمن 

 (.7/077اهلل زمـ ززمغم )ضم٣مسمؿ فمٌد يمٗمٝمط فمـ 
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 (.2/77ظم٣مزة زمـ َمٕمغمة زمٌمي )يم٣ًمن 

 (.7/084ق )ضم٣مسمؿ هل٤م زمـ طمٛمد

 (.0007اهلل ايمتٝمٚمل )يقٞمس فمٌد هلٝمٔم٥م احليَمل سم٣مزمٔمل فمٛمف حمٚمد زمـ 

 (.0009هلٝمٔم٥م زمـ فمٝمًك زمـ هلٝمٔم٥م زمـ فمٗم٥ٌم احليَمل اظمٌمي )جمٜمقل ضم٣مل( )يقٞمس 

 (.0061هلٝمٔم٥م زمـ خمٚمر زمـ ٞمٔمٝمؿ زمـ ؽمالَم٥م ايمٝمحِمٌل )يمف إدراك( )يقٞمس 

 .(2/77يمقذان زمـ ؽمٙمٝمامن )وم٣مل ازمـ فمدي جمٜمقل()يم٣ًمن

 (.7/080يمقط زمـ إؽمح٣مق زمـ َمٕمغمة اظمْمٙمٌل )ضم٣مسمؿ

 (.7/080()ضم٣مسمؿ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ)َمؼموك  راهميض ػٛميمقط زمـ حيٝمك أزمق خم

 (.7/080يمقط وايمد رزمٝمع )ضم٣مسمؿ

 (.7/081يمٝم٧م أزمق اظمممومل واؽمْمل فمـ ضمًـ ونمغمه )ضم٣مسمؿ 

 (.2/79يمٝم٧م زمـ أيب اظم٣ًمور )ؤمٖمف إزدي()يم٣ًمن

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من فم٣مظم٣ًم زم٣ميمرأي وذا ٞمِمٝم٤م واهمر َمـ 368ي أزمق ويمٝمد ايمٗمرؿمٌل )ترٔمٌد زمـ ضمريش ايمزمـ أمحد ايمٙمٝم٧م 

 (.0168فمٙمؿ احلدي٧م واؽمع ايمرواي٥م يمف( )صف/

 (.7/081()ضم٣مسمؿ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿيمٝم٧م زمـ أٞمس زمـ زٞمٝمؿ ايمٙمٝمثل )جمٜمقل 

 (.7/080يمٝم٧م زمـ صمٔمٖمر فمـ آفمرج )ضم٣مسمؿ 

 (.7/081( )ضم٣مسمؿ 7/420يمٝم٧م زمـ صمٜمؿ اظم٠مذن )ضم٤م 

 (.0321يمٝم٧م زمـ ضمًـ زمـ يمٝم٧م أزمق ضمًـ ايمٙمٝمثل ايمنطمز )وشمٗمف ايمٖم٣مرد( )خم٤م

 (.04/02ايمرمحـ ايمِمٖم٣مر )صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م()طمط فمٌد يمٝم٧م زمـ مح٣مد أزمق 

 (.2/78يمٝم٧م زمـ مح٣مد اإلصْمخري )ؤمٖمف ايمدارومْمٛمل()يم٣ًمن  

 .(981)حتٖم٥م/ (04/05()طمط7/080)ضم٣مسمؿ  )ايمٌجقم( فمٛمف أزمق ضم٣مسمؿ وفمٌد اهلل زمـ أمحد يمٝم٧م زمـ طم٣ميمد أزمق زم٘مر ايمٌٙمخل

 (.04/02يمٝم٧م زمـ طم٣ميمد اظمٗمرئ أزمق ضم٣مرث )طمط

 (.2/78)يم٣ًمن(زمخػم َمٛم٘مر صمدًا وم٣ميمف ايمذهٌل)يمٝم٧م زمـ داود ايمٗمٝمز فمـ َم٣ٌمرك زمـ همّم٣ميم٥م 
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ايمٙمٝم٧م زمـ رزمٝمع زمـ فمقم زمـ ضمًـ اظم٣ميمٗمل أزمق فمقم )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمـ أهؾ إدب وايمٌح٧م وايمْمٙم٤م يمٙمحدي٧م َمع 

 (.0167يما ذىمر ذيمؽ اخلقٓين( )صف/ايمٖمٜمؿ ايمِم٣م

 (.2/79يمٝم٧م زمـ ؽم٣ممل فمـ هُم٣مم )يمٝمس زمٚمٔمروف وم٣ميمف ازمـ فمدي، ووم٣مل ايمذهٌل: ٓ ئمرف( )يم٣ًمن

 (.422()ؽمٜمؿ04/07ؤمٝمػ()طمط :يمٝم٧م زمـ ؽمٔمد ايمٛمِمٝمٌل )وم٣مل أزمق همّمؾ ايمقزير

 (.51/480يمٝم٧م زمـ ؽمٙمٝمامن )فم٣ًمىمر

 (.551)ٞمٝم٣ًمزمقر/( 470يمٝم٧م زمـ ؿم٣مهر زمـ يمٝم٧م أزمق ٞمٌم ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ت

 (.7/081ايمٔمزيز فمـ فمٚمرو زمـ َمرة )ضم٣مسمؿ فمٌد يمٝم٧م زمـ 

 (.2/78اهلل أزمق زم٘مر )ٓئمرف وم٣ميمف ايمذهٌل()يم٣ًمنفمٌد يمٝم٧م زمـ 

 (.879ه ايمٌٌمي )ومطفمٌد يمٝم٧م زمـ 

 (.51/480)فم٣ًمىمر -ضم٣مهمظ -يمٝم٧م زمـ فمٌٝمد اهلل

 (.04/05يمٝم٧م زمـ فمت٥ٌم اهلروي )طمط

 (.0302ايمٙمٝم٧م زمـ فمقم زمـ يمٝم٧م أزمق ٞمٌم اظم٠مدب )خم٤م 

 (.04/02يمٝم٧م زمـ همرج زمـ راؾمد أزمق فم٣ٌمس )وشمٗمف اخلْمٝم٤م()طمط 

 (.7/081ايمٔمزيز زمٝم٣مع ايم٣ًمزمري )جمٜمقل ضم٣مل()ضم٣مسمؿفمٌد يمٝم٧م زمـ ىمٝم٣ًمن أزمق 

 (.7/420يمٝم٧م زمـ َمتقىمؾ )ضم٤م 

)يم٣ًمن قزي وٞمٖم٣مه احل٣مهمظ/ همغماصمع( اجلأو ايمقومغمي ) َمؼموك وم٣ميمف ايمٛم٣ًمئل( ىمذا ٞمٗمؾ ايمذهٌل فمـ ازمـ  -يمٝم٧م زمـ حمٚمد اظمقومري

2/79.) 

 (.04/07ايمرمحـ اظمروزي )طمطفمٌد يمٝم٧م زمـ حمٚمد زمـ يمٝم٧م زمـ 

 ( 032ايمٙمٝم٧م زمـ َم٣ًمهمر ايم٘مٙمٌل َمرصمئل ) ذيؾ 

 (.2/79رء()يم٣ًمن يمٝم٧م زمـ َمٓمٖمر ايمٙمٕمقي )ٓ 

 (.04/08يمٝم٧م زمـ ٞمٌم زمـ صمػميؾ ايمٌخ٣مري )طمط 

 (.9/69يمٝم٧م زمـ ه٣مرون ايمٔم٘مقم )ضم٤م 

 (.0063يمف ذىمر دم ايمِمح٣مزم٥م وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( )يقٞمس يمٝمممح زمـ حيٝمك زمـ حمٚمد ايمرفمٝمٛمل أزمق حمٚمد )
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 حرف الميم

 

 (.21/484( )فم٣ًمىمر 7/071َم٠ممتـ زمـ أمحد ايم٣ًمصمل )ضم٣مهمظ َمتٗمـ وم٣ميمف ايمًٙمٖمل/ووشمٗمف ايمذهٌل( )يم٣ًمن 

 (.04/658( )ضمظ 8/334َم٠مرخ زمـ فمٚمرو ايمًدود )ضم٣مسمؿ 

 (.04/083َم٠مَمؾ زمـ أمحد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ ذر أزمق وم٣مؽمؿ ايمِمٖم٣مر )وشمٗمف اخلْمٝم٤م( )طمط 

 (.04/084( )طمط 470َم٠مَمؾ زمـ أمحد زمـ حمٚمد أزمق وم٣مؽمؿ ايمٌزاز )وشمٗمف اخلْمٝم٤م( )ت 

 (.061َم٠مَمؾ زمـ أمحد زمـ حمٚمد ايمُمٝم٣ٌمين )َمٌم 

 (.04/077َم٠مَمؾ زمـ أَمٝمؾ أزمق أَمٝمؾ اظمح٣مريب ايمُم٣مفمر )طمط 

 (.7/098َم٠مَمؾ زمـ صم٣مرود فمـ أزمٝمف )جمٜمقل وم٣ميمف ازمـ ؽم٘مـ( )يم٣ًمن 

 (.04/081أيب ضمٖمِم٥م )طمط َم٠مَمؾ زمـ مجٝمؾ زمـ حيٝمك زمـ 

 (.0259َم٠مَمؾ زمـ ضمًـ زمـ فمٝمًك ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ك 

 (.7/098( )يم٣ًمن 8/475َم٠مَمؾ زمـ ؽمٔمٝمد ايمرضمٌل )َمٛم٘مر احلدي٧م وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ وازمـ ضم٣ٌمن( )ضم٣مسمؿ 

 (.7/098َم٠مَمؾ زمـ ص٣ميما )ٓ ئمرف وم٣ميمف ايمذهٌل( )يم٣ًمن 

 (.0182َم٠مَمؾ زمـ حمٚمد زمـ ؽمٝم٣مر ايمُمغمازي )إرؾم٣مد/

 (.0547فمٌد ايمقاضمد )خم٤م  َم٠مَمؾ زمـ حمٚمد زمـ

 (.8/475َم٠مَمؾ زمـ َمٜمدي )ٓ ئمرف وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.7/098َم٠مَمؾ وايمد فمٌد اهلل زمـ َم٠مَمؾ )ٓ ئمرف وم٣ميمف ايمذهٌل( )يم٣ًمن 

 (.04/674َم٠مٞمس زمـ وصٝمػ أزمق ضمًـ ايمٌٕمدادي )طمط 

 (.8/493َم٣مزن زمـ طمٝمثٚم٥م )ضم٣مسمؿ

 (8/493( )ضم٣مسمؿ037يت٣مزمع فمعم ضمديثف وم٣ميمف ايمٌخ٣مري ( ) ذيؾ  َم٣مزن زمـ فمٌد اهلل ايمٔم٣مئذي ويٗم٣مل ايمّمٌل ايم٘مقدم ) ٓ

 (.8/493زمـ فمٚمر )ضم٣مسمؿ اَم٣مزن زمـ ىمٛم٣مٞم٥م فمـ 

 (.0065ػ وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( )يقٞمس ٔمَّ َّم ( )وىم٣من يُ ٣084مهمٗمل أزمق َمًٔمقد اظمٌمي )ت ٕماظم٣م  زمـ حمٚمد زمـ َمًٔمقد ايم
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 (.8/490َم٣مفمز ايمتٚمٝمٚمل فمـ صم٣مزمر )ضم٣مسمؿ

 (.٣8/490مسمؿَم٣مفمز ايم٘ماليب فمـ ايب هريرة )ضم

 (.8/421َم٣مفمز زمٌمي فمٛمف أزمق فمالء ضمٝم٣من )ضم٣مسمؿ

 (.8/490َم٣مفمز زمـ َم٣ميمؽ ىمقدم )ضم٣مسمؿ

 (.8/608َم٣ميمؽ أزمق داود إمحر فمـ ضمذيٖم٥م )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ

 (04/058)طمط -هق أزمق داود إمحر – َم٣ميمؽ إمحري اظمدائٛمل

 (.8/619َم٣ميمؽ زمـ أيب ايمزاهري٥م ؾم٣مَمل )ضم٣مسمؿ  

 (.2/86ضمًكم فمـ ضمًـ ايمٌٌمي )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )يم٣ًمن َم٣ميمؽ زمـ أيب 

 (.8/602( )ضم٣مسمؿ 2/85َم٣ميمؽ زمـ أيب َم٠مَمؾ َمدين )ٓ ئمرف وم٣ميمف ايمذهٌل( )يم٣ًمن 

( )ؽمغم 385َم٣ميمؽ زمـ أمحد زمـ فمقم زمـ إزمراهٝمؿ ايم٣ٌمٞمٝم٣مد ايمٌٕمدادي أزمق فمٌد اهلل )وم٣مل ايمًٚمٔم٣مين: ؾمٝمخ ص٣ميما شمٗم٥م( )ت 

08/562.) 

 (.8/614َمل)ضم٣مسمؿَم٣ميمؽ زمـ أمحر اجلذا

 (.8/614َم٣ميمؽ زمـ أطمٝمٚمر ايمٝمامَمل : سم٣مزمٔمل )ضم٣مسمؿ

 (.52/432َم٣ميمؽ زمـ أدهؿ زمـ حمرز ايم٣ٌمهقم )فم٣ًمىمر 

 (.2/80َم٣ميمؽ زمـ أدى ايمُم٣مَمل )جمٜمقل( )يم٣ًمن

 (.2/80َم٣ميمؽ زمـ أزهر فمـ ٞم٣مهمع )جمٜمقل وم٣ميمف احل٣مىمؿ( )يم٣ًمن

 (.8/613( )ضم٣مسمؿ2/80َم٣ميمؽ زمـ أؽمامء زمـ طم٣مرصم٥م ىمقدم )يم٣ًمن

 (.0725ؾمؼم زمـ ضم٣مرث )ذىمر َم٣ميمؽ زمـ أ

 (.2/80َم٣ميمؽ زمـ أفمز )ٓئمرف وم٣ميمف ازمـ َمديٛمل( )يم٣ًمن

 (.2/80( )يم٣ًمن8/612َم٣ميمؽ زمـ أفمكم اجلٜمٛمل )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ

 (.0062َم٣ميمؽ زمـ أنمر زمـ فمٚمرو ايمتجٝمٌل سم٣مزمٔمل )يقٞمس 

 (.8/613َم٣ميمؽ زمـ أٞمس فمـ ه٣مٞمئ زمـ ضمزام )ضم٣مسمؿ

 (.0729َم٣ميمؽ زمـ زمحر )ذىمر
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 (.2/80زمًْم٣مم احلرؽمت٣مين )ٓئمرف وم٣ميمف ايمذهٌل( )يم٣ًمن َم٣ميمؽ زمـ

 (.8/617َم٣ميمؽ زمـ سمٝمٜم٣من أزمق هٝمثؿ )وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ يمف صح٥ٌم( )ضم٣مسمؿ

 (.8/617َم٣ميمؽ زمـ صمقيـ احليَمل )ضم٣مسمؿ

 (.8/618َم٣ميمؽ زمـ ضم٣مرث أزمق َمقؽمك فمـ فمقم )ضم٣مسمؿ

 (.8/618َم٣ميمؽ زمـ ضمًـ فمـ فمت٥ٌم )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

زمـ فمدي أضم٣مدي٧م اوذىمر  -ـ َم٣ميمؽ زمـ ضمقيرث )َمٛم٘مر احلدي٧م وم٣ميمف ايمذهٌل/ ووم٣مل ايمٔمٗمٝمقم: همٝمف ٞمٓمرَم٣ميمؽ زمـ ضمًكم زم

 (.2/80َمٛم٘مرة ووم٣مل: يمٔمؾ ايمٌالء َمـ َم٣ميمؽ ( )يم٣ًمن

 (.8/618َم٣ميمؽ زمـ ضمُمخُم٣مش ايمٔمٛمػمي )ضم٣مسمؿ 

 (.8/618َم٣ميمؽ زمـ ضمِمكم زمـ فمٗم٥ٌم ايمٖمرازي ايم٘مقدم )ضم٣مسمؿ 

 (.52/494َم٣ميمؽ زمـ طم٣ميمد ايمدَمُمٗمل )فم٣ًمىمر 

 (.8/618يمؽ زمـ طمغم ايمزي٣مدي اظمٌمي )جمٜمقل ضم٣مل( )ضم٣مسمؿ َم٣م

 (.52/334َم٣ميمؽ زمـ ديٛم٣مر أزمق ه٣مؾمؿ احلرد )جمٜمقل ضم٣مل( )فم٣ًمىمر 

( )ضم٣مسمؿ 0067َم٣ميمؽ زمـ زاهر َمٌمي )َمـ أصح٣مب ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( )يقٞمس 

8/619.) 

 (.8/619َم٣ميمؽ زمـ زي٣مد أزمق ؾم٣مَمل )ضم٣مسمؿ 

 (.3/0982( )ضم٣ٌمن8/619ؽمٔمد )أو ؽمٔمٝمد(ايمتجٝمٌل )ٓ زمٟمس زمف وم٣ميمف أزمق زرفم٥م( )ضم٣مسمؿ َم٣ميمؽ زمـ 

 (.2/86( )يم٣ًمن 04/058َم٣ميمؽ زمـ ؽمالم ايمٌٕمدادي )دم ضمدي٧م ٞم٘مرة: وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )طمط 

 ( .8/601َم٣ميمؽ زمـ ؽمٙمٝمامن أزمق أٞمس إهل٣مين )ضم٣مسمؿ 

، ووم٣مل احل٣مهمظ: ؤمٖمف ايمٛم٣ًمئل ونمغمه، ووصٖمف ومْمٛملَم٣ميمؽ زمـ ؽمٙمٝمامن اهلروي )ٓ أفمرهمف : وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ، وؤمٖمف ايمدار

 (2/84( )يم٣ًمن 8/610( )ضم٣مسمؿ ازمـ ضم٣ٌمن زم٣ميمتديمٝمس، وذىمره احل٣مهمظ دم اظمرسم٥ٌم اخل٣مَم٥ًم َمـ َمراسم٤م اظمديمًكم

 . (980)حتٖم٥م/

 (.2/84َم٣ميمؽ زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ نم٣ًمن ايمٌٌمي )يم٣ًمن 

 (.30َم٣ميمؽ زمـ ؾمٌٝم٤م ايمرومل )رومف/ 
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 (.0068اهلٚمداين )يقٞمس  َم٣ميمؽ زمـ ذاضمٝمؾ زمـ فمٚمرو زمـ فمريػ

 (.8/601َم٣ميمؽ زمـ ذضمٌٝمؾ زمـ َمُم٘متؿ )ضم٣مسمؿ 

 (.8/600َم٣ميمؽ زمـ ص٣ٌمح فمـ رصمؾ )جمٜمقل: وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.8/600)ضم٣مسمؿ  (2/84)يم٣ًمن َم٣ميمؽ زمـ صػمة ايمٛم٣مصمل

 (.8/600َم٣ميمؽ زمـ صح٣مر اهلٚمداين )ضم٣مسمؿ 

 (.2/84َم٣ميمؽ زمـ وٚمرة ايمٛم٣مصمل: هق ازمـ صػمة سمٗمدم )يم٣ًمن 

 (.8/600ـ وٝمٔمؿ زمـ َم٣ميمؽ ايمراؽمٌل )ضم٣مسمؿ َم٣ميمؽ زم

 (.8/600َم٣ميمؽ زمـ ـم٣ممل )ضم٣مسمؿ 

 (.8/604َم٣ميمؽ زمـ فم٣مَمر ايمٔمٗمٝمقم )ضم٣مسمؿ 

 (.4/477( )ضم٤م 8/76َم٣ميمؽ زمـ فم٣ٌمدة أزمق َمقؽمك ايمٕم٣مهمٗمل اظمٌمي )يمف صح٥ٌم: وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.0557َم٣ميمؽ زمـ فمٌد اهلل أزمق َمٛمِمقر اهلٛمدي )خم٤م 

 (.8/608ايمٌٌمي )يمف صح٥ٌم( )ضم٣مسمؿ  َم٣ميمؽ زمـ فمٌد اهلل اخلزافمل

 (.0041َم٣ميمؽ زمـ فمٌد اهلل اظمٔم٣مهمري ايمٝمزدادي )يقٞمس 

 (.52/322َم٣ميمؽ زمـ فمٌد اهلل زمـ ؽمٛم٣من زمـ هح أزمق ضم٘مٝمؿ اخلثٔمٚمل )جمٜمقل ضم٣مل( )فم٣ًمىمر  

 (.8/603َم٣ميمؽ زمـ فمٌد اهلل زمـ ؽمٝمػ أزمق ؽمٔمٝمد ايمتجٝمٌل اظمٌمي )صدوق وم٣ميمف ازمـ أيب ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 اهلل زمـ ـم٣ممل: هق ازمـ ـم٣ممل سمٗمدم /  َم٣ميمؽ زمـ فمٌد

)وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمـ أهؾ إدب  -اظمدور -ايمًٜمقم -َم٣ميمؽ زمـ فمٌد اهلل زمـ حمٚمد ايمٔمتٝمٌل ايمٙمٕمقي أزمق ويمٝمد ايمٗمرؿمٌل

( 517واظمٔمرهم٥م وايمٙمٕم٣مت وايمٔمري٥ٌم، شمٗم٥م همٝمام رواه و٣مزمْم٣ًم ظم٣م ىمتٌف، ضمًـ اخلط صمٝمد ايمّمٌط أطمذ ايمٛم٣مس فمٛمف( )ت

 (.0423)صف/

 (.8/604)ضم٣مسمؿ  -يمٔمٙمف ازمـ فمٌد اهلل –ؽ زمـ فمٌد اظمٔم٣مهمري َم٣ميم

 (.8/604َم٣ميمؽ زمـ فمٌٝمدة زمـ َم٣ًمهمع ايمديقم )جمٜمقل وم٣ميمف زمـ أيب ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.8/606َم٣ميمؽ زمـ فمت٣مهٝم٥م اظمٌمي )يمف صح٥ٌم( )ضم٣مسمؿ 

 (.0040َم٣ميمؽ زمـ فمت٣مهٝم٥م زمـ ضمرب زمـ ؽمٔمد ايم٘مٛمدي )يقٞمس 
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 (.2/83َم٣ميمؽ زمـ فمثامن )جمٜمقل( )يم٣ًمن  

َم٣ميمؽ زمـ فمقم زمـ فمٌد اهلل زمـ ومْمـ أزمق طم٣ميمد ايمٗمْمٛمل )مل ي٘مـ صمٝمد ايمّمٌط . وم٣ميمف ازمـ أيٚمـ ووم٣مل ازمـ وو٣مح: ىم٣من ي٘مذب 

 (.2/83همٝمام يرويف( )يم٣ًمن 

َم٣ميمؽ زمـ فمٚمر زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ ئمٗمقب ايمٌزاز اظم٣ميم٘مل أزمق فمٌد اهلل )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من إَم٣مَم٣ًم دم فمٙمؿ ايمٔم٣ٌمرة وشمٗم٥م 

 .(0422شمٌت٣ًم..( )صف/

 (.8/606َم٣ميمؽ زمـ فمٚمرو ايمٔمٗمٝمقم ايمٌٌمي )ضم٣مسمؿ 

 (.8/606َم٣ميمؽ زمـ فمٚمرو زمـ شم٣مزم٦م ايمثٔمٙمٌل )ضم٣مسمؿ 

 (.8/606َم٣ميمؽ زمـ فمٚمغم ايمُم٣مفمر )صح٣ميب( )ضم٣مسمؿ 

 (.8/604( )ضم٣مسمؿ 52/389َم٣ميمؽ زمـ فمٝم٣مض َمقلم فمٚمر َمدين )روى فمٛمف مج٣مفم٥م( )فم٣ًمىمر 

 َم٣ميمؽ زمـ نم٣ًمن ايمٛمٜمُمقم زمٌمي: هق ازمـ ؽمٙمٝمامن اظمتٗمدم.

 (.0046زمـ ومداوة زمـ َم٣ميمؽ زمـ طم٣مرصم٥م ايمًٙمٜمٚمل َمٌمي )يقٞمس َم٣ميمؽ 

 (.8/603َم٣ميمؽ زمـ ومْمـ اخلراؽم٣مين )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.8/603َم٣ميمؽ زمـ ومٝمس أزمق ساَم٥م اظم٣مزين )يمف صح٥ٌم وم٣ميمف ازمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.0/246َم٣ميمؽ زمـ ومٝمس فمٛمف فمٌد ايمرمحـ زمـ زي٣مد زمـ أٞمٔمؿ )دفم٣مء 

 (.8/603)ضم٣مسمؿ َم٣ميمؽ زمـ ىمثغم ايمتجٝمٌل 

 (.2/85( )يم٣ًمن 8/605َم٣ميمؽ زمـ ىمراز اخلراؽم٣مين )جمٜمقل وم٣ميمف ازمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.8/605( )ضم٣مسمؿ 52/394َم٣ميمؽ زمـ ىمٔم٤م إرضمٌل )فم٣ًمىمر 

 (.2/85َم٣ميمؽ زمـ َم٣ميمؽ فمٛمف أزمق إؽمح٣مق ايمًٌٝمٔمل )ٓ يدري َمـ هق وم٣ميمف ايمذهٌل( )يم٣ًمن 

 (.8/602َم٣ميمؽ زمـ حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ إٞمِم٣مري )ضم٣مسمؿ 

 (.8/605َم٣ميمؽ زمـ َمرار ايمره٣موي )ضم٣مسمؿ 

 (.371( )نمرزم٣مء/623َم٣ميمؽ زمـ َمٔمروف أزمق فمٌد اهلل فمـ فمٌد اظمٙمؽ زمـ ضمٌٝم٤م )ت

 (8/607َم٣ميمؽ زمـ ٞم٣مفمٚم٥م ايمِمددم )ضم٣مسمؿ 

 (.52/512َم٣ميمؽ زمـ ٞم٣مهمر اجلذاَمل )فم٣ًمىمر 
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 (.8/607َم٣ميمؽ زمـ هدم ؽمٚمع فمٚمر )ضم٣مسمؿ 

 (.52/502َم٣ميمؽ زمـ هٝمثؿ زمـ فمقف أزمق ٞمٌم اخلزافمل )فم٣ًمىمر 

 (.9/022َم٣ميمؽ زمـ حيٝمك ايمًقد )َمًتٗمٝمؿ احلدي٧م وم٣ميمف ازمـ ضم٣ٌمن( )ضم٤م 

َم٣ميمؽ زمـ حيٝمك زمـ فمٚمر زمـ َم٣ميمؽ ايمٛم٘مري ايمٌٌمي )وم٣ميمف ايمٌخ٣مري: همٝمف ٞمٓمر ووم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن: َمٛم٘مر احلدي٧م صمدا ٓ جيقز 

 آضمتج٣مج زمف إذا اٞمٖمرد فمـ ايمثٗم٣مت زمام ٓ أصؾ يمف (

أمحد إزدي أزمق فمٌد اهلل اإلؾمٌٝمقم )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: أضمد رصم٣مل ايم٘مامل وآرسم٣ًمم َم٣ميمؽ زمـ حيٝمك زمـ وهٝم٤م زمـ أمحد زمـ 

( 505زمٚمٔمرهم٥م ايمٔمٙمقم فمعم سمٖم٣مرئمٜم٣م، وىم٣مٞم٦م يمف رواي٥م يًغمة وىم٣مٞم٦م ايمدراي٥م أنمٙم٤م فمٙمٝمف َمـ ايمرواي٥م( )ت

 (.0425)صف/

 (.8/607َم٣ميمؽ زمـ يزيد ذي مح٣مَم٥م )ضم٣مسمؿ 

 (.8/607( )ضم٣مسمؿ َم٣ميمؽ زمـ ي٣ًمر ايمٌٌمي )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ

 (.8/608َم٣ميمؽ وايمد نمْمٖم٣من فمٛمف ازمٛمف )ضم٣مسمؿ

 (.2/87َمٟمَمقن ايمٔم٣مئدي فمـ فمقم ؤمٖمف إزدي ( )يم٣ًمن

 .(986)حتٖم٥م/ (2/87( )يم٣ًمن، ووم٣مل احل٣مهمظ: أضمد ايم٘مذازمكمَمٟمَمقن زمـ أمحد اهلروي ايمًٙمٚمل )دصم٣مل وم٣ميمف زمـ ضم٣ٌمن

 (.04/675َمٟمَمقن زمـ أمحد زمـ َمٟمَمقن زمـ ؽمٙمٚم٥م أزمق فم٣ٌمس ايمٛمٝم٣ًمزمقري )طمط

 (.04/672( )طمط331َم٣ٌمدر زمـ فمٌٝمد اهلل أزمق ؽم٣مزمؼ ايمرومل )صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )ت

 (.8/436َم٣ٌمرك أزمق فمٚمر فمـ شمامَم٥م زمـ فمٌد اهلل )ضم٣مسمؿ

 (.2/88َم٣ٌمرك زمـ أيب محزة فمـ فمٌد اهلل زمـ همروخ )جمٜمقٓن ؤمٝمٖم٣من وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )يم٣ًمن

 (.2/88َم٣ٌمرك زمـ طمؾ أزمق ايمٌٗم٣مء )سم٣ميمػ( )يم٣ًمن

 (.520/2َم٣ٌمرك زمـ ززمغمي اظمُمجٔمل )فم٣ًمىمر  

 (.57/7َم٣ٌمرك زمـ ؽمٔمٝمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ فم٣ٌمس أزمق ضمًـ ايمتٚمٝمٚمل )فمٛمف مج٣مفم٥م( )فم٣ًمىمر  

 (.57/8َم٣ٌمرك زمـ ؽمٔمٝمد زمـ َم٣ٌمرك ايمٌٔمٙمٌ٘مل )فم٣ًمىمر 

ووم٣مل َم٣ٌمرك زمـ ؽمٔمٝمد زمـ حمٚمد زمـ ضمًـ إؽمدي ايمت٣مصمر أزمق ضمًـ اخلُم٣مب )َمـ أهؾ ايمثٗم٥م وايمِمدق وم٣ميمف ازمـ زمُم٘مقل  

 (.2/88)يم٣ًمن (0490( )صف/391ايمٔمٗمدي: مل ي٘مـ زم٣مظمر  دم ايمُمٜم٣مدة وٓ دم احلدي٧م( )ت زمٔمد 
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َم٣ٌمرك زمـ فمٌد اجل٣ٌمر أزمق ضمًكم زمـ ؿمٝمقري )صدوق وم٣ميمف ايمًٚمٔم٣مين / شمٗم٥م شم٦ٌم وم٣ميمف أزمق فمقم زمـ ؽم٘مرة ووشمٗمف ازمـ ٞم٣مس 

 وايمذهٌل/ وىمذزمف ايم٣ًمصمل ومل يٗمٌؾ َمٛمف(

 (.57/8أزمق ضمًـ اظم٠مدب )فم٣ًمىمر َم٣ٌمرك زمـ فمٌد ايمًالم زمـ َم٣ٌمرك

 (.2/91َم٣ٌمرك زمـ فمٌد اهلل أزمق أَمٝم٥م اظمختط )واهـ( )يٟميت دم ايم٘مٛمل( )يم٣ًمن

 (.7/516َم٣ٌمرك زمـ فمٌد اهلل ايمثٗمٖمل )ضم٤م

 (.430//8َم٣ٌمرك زمـ فمٌد اهلل ايمٔمٝمُمك)جمٜمقل ضم٣مل( )ضم٣مسمؿ 

 (.2/91َم٣ٌمرك زمـ فمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ فمٚمر زمـ فمقم /اؽمٚمف فمٝمًك: سمٗمدم )يم٣ًمن

 (.٣2/91مرك زمـ هم٣مطمر أزمق ايم٘مرم ايمٛمحقي )ىمذزمف ازمـ ٞم٣مس( )يم٣ًمنَمٌ

 (َم٣ٌمرك زمـ جم٣مهد اظمروزي )ؤمٖمف أزمق أمحد احل٣مىمؿ وازمـ ضم٣ٌمن ونمغممه٣م ووم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: َم٣م أرى زمحديثف زمٟمؽم٣مً 

 (.2/90( )يم٣ًمن 8/431)ضم٣مسمؿ

 (.0552َم٣ٌمرك زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل أزمق ضمًكم ايمقاؽمْمل )خم٤م 

 (.04/609رك ايمزي٣مت )طمطَم٣ٌمرك زمـ حمٚمد زمـ َم٣ٌم

شمغم ص٣مضم٤م ايمٛمٜم٣مي٥م )فم٣ممل هم٣موؾ ذو همٛمقن دم فمٙمؿ احلدي٧م إَم٣ٌمرك زمـ حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ فمٌد ايم٘مريؿ أزمق ايمًٔم٣مدات ازمـ  

 (.010وم٣ميمف أزمق ضمٖمص ايمْمٌٝم٤م( )دٞمٝمن ص

 (.2/90( )يم٣ًمن8/636َم٣ٌمرك زمـ مه٣مم إٞمِم٣مري )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.8/436ايمٌٌمي )ؾمٝمخ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ َم٣ٌمرك زمـ يزيد أزمق فمٚمرو

 (.2/90َم٣ٌمرك فمٛمف َمٛمِمقر: نمٙمط َمـ زمٔمض ايمرواه )يم٣ًمن

َم٣ٌمرك َمقلم حمٚمد ايمٌ٘مري أزمق ضمًـ اإلؾمٌٝمقم )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من طمغمًا هم٣موالً جمتٜمدًا دم ايمٔمٚمؾ ايمِم٣ميما ذا ضمظ 

 (.0493( )صف/369ص٣ميما َمـ فمٙمؿ احلدي٧م وايمرأي صحٝما ايمٔمٗمؾ( )ت 

 (.0042ؾمٜم٣مب زمـ ضم٣مرث زمـ رزمٝمٔم٥م ايمرفمٝمٛمل َمٌمي )يقٞمس  َمػمح زمـ

 (.2/96( )يم٣ًمن8/436َمٌمم ايمًٔمٝمدي )ٓئمرف وم٣ميمف ايمذهٌل( )ضم٣مسمؿ 

 (.8/434َمٌمم ايمُم٣مَمل فمـ ايمزهري )وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: جمٜمقل( )ضم٣مسمؿ 

 (.8/436َمٌمم زمـ أيب اظمٙمٝما زمـ أؽم٣مَم٥م زمـ فمٚمغم اهلذرم روى فمٛمف ؾمٔم٥ٌم )ضم٣مسمؿ 
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 (.2/94( )يم٣ًمن589أزمق ايمرؾمٝمد ايمرازي )وم٣مل ازمـ ايمٛمج٣مر: ىم٣من يرَمك زمٖم٣ًمد ايمٔمٗمٝمدة( )تَمٌمم زمـ أمحد زمـ فمقم 

 (.969َمٌمم زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ أمحد زمـ إزمراهٝمؿ أزمق ضمًـ اإلؽمامفمٝمقم )صمر 

، ووم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: يمٝمس زمف زمٟمس، ايمٗمٝمز أزمق زممم زمٌمي )ىم٣من شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ يقٞمس (َمٌمم زمـ ضمًـ زمـ َمٌمم )زمـ َم٘من

 (.9/094)ضم٤م  (8/634)ضم٣مسمؿ (370( )نمرزم٣مء659( )ت: صقيٙماووم٣مل ازمـ َمٔمكم

 (.8/433َمٌمم زمـ راهمع )ضم٣مسمؿ 

 (.8/436َمٌمم زمـ ؽمٙمٝمؿ اظمدين )ضم٣مسمؿ 

 (.8/433ـ أزمق زم٘مر ايمًٙمٚمل ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ضم٣مسمؿ يَمٌمم زمـ فمٌد اهلل زمـ رز

 (.2/96َمٌمم زمـ همّمٝمؾ )ٓيدري َمـ هق وم٣ميمف ايمذهٌل، ووم٣مل ايمٔمٗمٝمقم: جمٜمقل ( )يم٣ًمن

 (.8/634زمـ َم٘من ايمٗمٝمز)يمٝمس زمف زمٟمس وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ/ووم٣مل ازمـ َمٔمكم: صقيٙما( )ضم٣مسمؿَمٌمم 

 (.0722َمٌمم زمـ وروم٣مء ايم٘مقدم )ذىمر/

 (.9/098َمتقىمؾ زمـ محدان ايمٌٙمخل )ضم٤م

 (.8/476ًـ )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿاحلَمتقىمؾ زمـ فمدي فمـ 

دارومْمٛمل ووم٣مل أزمق أمحد واحل٣مىمؿ: يمٝمس زم٣ميمٗمقي َمتقىمؾ زمـ همّمؾ أزمق أيقب احلداد )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ وؤمٖمف ايم

 (.2/94( )يم٣ًمن8/476فمٛمدهؿ( )ضم٣مسمؿ

 (.8/476( )ضم٣مسمؿ57/03َمتقىمؾ زمـ يمٝم٧م ايمدَمُمٗمل )جمٜمقل ضم٣مل( )فم٣ًمىمر

 (.0/244َمتقىمؾ زمـ َمقؽمك فمٛمف ازمـ أيب همديؽ )دفم٣مء 

 (.2/94َمتقىمؾ زمـ حيٝمك ايمٗمُمغمي )ؤمٖمف إزدي( )يم٣ًمن

 (.8/476َمتقىمؾ ؾم٣مَمل فمـ أيب هريرة )ضم٣مسمؿ

 (.983اظمتقىمؾ فمـ أيب هريرة )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )حتٖم٥م/

 (.8/367َمثٔم٤م فمـ أؾمٔم٧م )صح٣ميب( )ضم٣مسمؿ 

 (.8/462َمثٛمك أزمق حمٚمد ايمٗمْم٣من فمـ َمٝمت٣م )ضم٣مسمؿ  

قم ايمْمػمي ؾمٝمخ ٓزمـ صمرير ايمْمػمي َم٘مثر فمٛمف وصحا ازمـ ىمثغم أؽم٣مٞمٝمد هق همٝمٜم٣م يَمثٛمك زمـ إزمراهٝمؿ أَمقم إ

 (.635)ؿمػمي
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وم٣مل ايمدارومْمٛمل: َمؼموك( وزمٟمس زمف  َمثٛمك زمـ زم٘مر ايمٔمٌد ي ايمٌٌمي )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ووم٣مل أزمق زرفم٥م: ٓ 

 (.882( )ومط8/462( )ضم٣مسمؿ 2/94)يم٣ًمن

 (.7/514َمثٛمك زمـ زمالل ايمٔمٌد ي )ضم٤م 

 (.04/74َمثٛمك زمـ صم٣مَمع أزمق ضمًـ إٞم٣ٌمري )وشمٗمف اخلْمٝم٤م( )طمط 

 (.4/489َمثٛمك زمـ ضم٣مرشم٥م ايمُمٝم٣ٌمين )ضم٤م 

 (.8/465ثٛمك زمـ ضمٌٝم٤م ايمٔمْم٣مر )صدوق( )ضم٣مسمؿ َم 

 (.9/094َمثٛمك زمـ ضمرب زمـ وح٣مك إؽمدي )ضم٤م 

 (.2/94( )يم٣ًمن8/465َمثٛمك زمـ ديٛم٣مر فمـ فمٌد ايمٔمزيز زمـ صٜمٝم٤م )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ  

 (.8/467َمثٛمك زمـ زرفم٥م أزمق راؾمد )ضم٣مسمؿ  

 (.8/464َمثٛمك زمـ ص٣ميما فمـ صمدسمف )ضم٣مسمؿ  

 (.04/070اظم٣مزين)طمطَمثٛمك زمـ فمٌد ايم٘مريؿ  

 (.8/465َمثٛمك زمـ فمٚمرو فمـ ايب ؽمٛم٣من )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ  

 (.8/465َمثٛمك زمـ فمقف ايمٔمٛمزي أزمق َمٛمِمقر )شمٗم٥م وم٣ميمف زمـ َمٔمكم ووم٣مل أزمق زرفم٥م: يمٝمس زمف زمٟمس( )ضم٣مسمؿ 

 (.8/462َمثٛمك زمـ َم٣موي ايمٔمٌد ي أزمق اظمٛم٣مزل )ضم٣مسمؿ  

 (.04/073إزدي ايمٖمٗمٝمف)جمٜمقل ضم٣مل( )طمطَمثٛمك زمـ حمٚمد زمـ َمثٛمك زمـ حمٚمد أزمق هٝمثؿ  

 (.8/467َمثٛمك زمـ َمْمر زمـ صم٣مَمع احلٌْمل أزمق ضمًـ )روى فمٛمف أزمق ضم٣مسمؿ وأزمق زرفم٥م( )ضم٣مسمؿ 

 (.9/094َمثٛمك زمـ َمقؽمك زمـ َمًٙمٚم٥م اهلذرم )ضم٤م 

 (.8/462َمثٛمك زمـ وائؾ زمـ رزمٝمٔم٥م احليَمل )ضم٣مسمؿ  

 (.04/071( )طمط9/094َمثٛمك زمـ حيٝمك زمـ فمٝمًك أزمق فمقم ايمتٚمٝمٚمل )جمٜمقل ضم٣مل( )ضم٤م 

 (.8/93َمثقح زمـ حمٚمقد زمـ َمروان ايمُم٣مفمر )ضم٣مسمؿ

 (.8/489جم٣مؾمع زمـ فمٌد اظمٙمؽ ايمًٙمٚمل )ضم٣مسمؿ 

 (.985جم٣مؾمع زمـ فمٚمرو زمـ ضم٣ًمن )ؤمٝمػ وم٣ميمف احل٣مهمظ( )حتٖم٥م/

 (.2/93( )يم٣ًمن8/491جم٣مؾمع زمـ فمٚمرو زمـ فمٌٝمد اهلل )ىمذزمف زمـ َمٔمكم( )ضم٣مسمؿ 
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 (.8/491جم٣مؾمع زمـ حمٚمد زمـ زمراء أزمق رزمٝمع ايمثٔمٙمٌل )شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم( )ضم٣مسمؿ 

 (.2/95فمعم ؽمٌٝمؾ اإلفمت٣ٌمر( )يم٣ًمن ٓزمـ ضم٣ٌمن همٗم٣مل: ٓ حيؾ ىمت٣مزم٥م ضمديثف إاجم٣مؾمع زمـ يقؽمػ ايمًٙمٚمل )سم٘مٙمؿ همٝمف 

 (.04/620جم٣مفم٥م زمـ شم٣مزم٦م زمـ جم٣مفم٥م اخلراؽم٣مين )جمٜمقل ضم٣مل( )طمط

اش( رززمغم ايمٌٌمي )ؤمٖمف ايمدارومْمٛمل وازمـ فمدي ووم٣مل أمحد: يمٝمس زمف زمٟمس دم ٞمٖمًف وؤمٖمف ؾمٔم٥ٌم وازمـ طم جم٣مفم٥م زمـ

 (.2/95( )يم٣ًمن 8/361)ضم٣مسمؿ 

 (.8/421جم٣ميمد أزمق فمٌد ايمٔمزيز فمـ أيب هريرة )ضم٣مسمؿ 

 (.8/426جم٣ميمد ايمٗمِم٣مب ايمرازي )شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم( )ضم٣مسمؿ

 (.8/421( )ضم٣مسمؿ 2/95وم٣ميمف أمحد( )يم٣ًمنجم٣ميمد زمـ أيب راؾمد احليَمل )يمٝمس زمًمء 

 (.040جم٣ميمد زمـ فمٌد اهلل زمـ جم٣ميمد ايم٘مقدم أزمق وم٣مؽمؿ ؾمٝمخ يمٙمٌٝمٜمٗمل )إحت٣مف/

 (.8/426جم٣ميمد زمـ حم٣مرب زمـ دشم٣مر ايمًدود زمٌمي )ضم٣مسمؿ 

 (.4/420جم٣ميمد زمـ ٞمٔمٝمؿ زمـ جم٣ميمد )ضم٣مسمؿ 

 (.0489زاري )صف/جم٣مهد زمـ أيب فمزة ايمٕمرٞم٣مؿمل أزمق فمزة ضمدث فمٛمف هُم٣مم زمـ فمٚمر احلامين ايمٖم

 (.0047جم٣مهد زمـ صمػم َمقلم زمٛم٦م نمزوان )يقٞمس 

 (.8/460ووم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ حمٙم٥م ايمِمدق( )ضم٣مسمؿ ،زمـ َمٔمكماجم٣مهد زمـ ضمٌٝمش زمـ يزيد زمـ فم٣مَمر اظم٣مزين )شمٗم٥م وم٣ميمف 

 (.8/09جم٣مهد زمـ ضمرَم٥م فمـ ازمـ فم٣ٌمس )ضم٣مسمؿ 

 (..8/461جم٣مهد زمـ راؾمد ايمٛمٜمدي )جمٜمقل ضم٣مل( )ضم٣مسمؿ 

 (.8/461ـ ازمـ فمٚمر)ضم٣مسمؿجم٣مهد زمـ رزم٣مح فم

 (.8/461جم٣مهد زمـ روَمل ىمقدم )شمٗم٥م وم٣ميمف زمـ َمٔمكم( )ضم٣مسمؿ 

 (.8/461جم٣مهد زمـ ؽمٔمٝمد زمـ أيب زيٛم٤م إصٌحل أزمق ضمرب )ضم٣مسمؿ

 (.8/461جم٣مهد زمـ ؽمٙمٝمامن فمٛمف أزمق َم٣ميمؽ إؾمجٔمل )ضم٣مسمؿ 

 (.5/309جم٣مهد زمـ فمٌد اهلل ايمًٙمٚمل )ضم٤م

 (.8/461( )ضم٣مسمؿ2/92َمٛم٘مر وم٣ميمف ايمذهٌل( )يم٣ًمنجم٣مهد زمـ همرومد ايمِمٛمٔم٣مين )سم٘مٙمؿ همٝمف ضمديثف  

 (.9/089جم٣مهد زمـ َمقؽمك اظمخرَمل )ضم٤م
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 (.8/367جمدي ايمّمٚمري )يمف صح٥ٌم وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.8/302جمزأة زمـ شمقر ايمًدود )ضم٣مسمؿ 

 (.963جمزأة زمـ حمٚمد زمـ جمزاة ايمًٌْم٣مَمل )جمٜمقل ضم٣مل( )صمر 

 (.0048 جمزز زمـ أفمقر زمـ صمٔمدة ايم٘مٛم٣مين اظمدجلل )يقٞمس

 (.0597جممم زمـ فمِم٣مم أزمق فمٚمرو ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ك

 (.7/509جممم زمـ ٞم٣مهمع اجلزري )ضم٤م

 (.8/695دم ازمـ رواع )ضم٣مسمؿ  :جمٚمع أزمق ايمرواع إرضمٌل ىمقدم

 جمٚمع ايمتٝمٚمل: هق ازمـ ؽمٚمٔم٣من.

 (.2/92( )يم٣ًمن8/692جمٚمع زمـ صم٣مري٥م زمـ فمْم٣مف ايم٘مقدم )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ

 (.5/348ضمٌل )ضم٤مجمٚمع زمـ رواع إر

 (.8/692جمٚمع زمـ ؽمٙمامن )ضم٣مسمؿ

 (.8/692جمٚمع زمـ ؽمٚمٔم٣من ايمتٝمٚمل أزمق محزة ايم٘مقدم احل٣مئؽ )شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم( )ضم٣مسمؿ

 (.8/692جمٚمع زمـ فمت٣مب زمـ ؾمٚمغم فمـ أزمٝمف )ضم٣مسمؿ 

 (.8/692جمٚمع زمـ ىمٔم٤م فمـ َمًٙمٚم٥م زمـ خمٙمد )ضم٣مسمؿ  

 (.8/365جمٝم٤م زمـ نمٝم٣مث ايمرازي )جمٜمقل ضم٣مل( )ضم٣مسمؿ 

 (.8/365زمـ َمقؽمك إصٌٜم٣مين )جمٜمقل ضم٣مل( )ضم٣مسمؿ جمٝم٤م

 (.8/307حم٣مرب ايمزي٣مدي )ضم٣مسمؿ 

 (.0049حم٣مرض زمـ فم٣مَمر زمـ ؽمٙمٚم٥م اخلقٓين )يمف إدراك( )يقٞمس 

 (.8/333حم٤م زمـ ضمذمل أزمق طمغمة )ضم٣مسمؿ 

 (.7/92حمػم زمـ ومحذم وايمد داود )ؤمٝمػ وم٣ميمف ايمذهٌل( )يم٣ًمن

 ( 038يؾ حمػم زمـ ه٣مرون ) وومٝمؾ ه٣مرون زمـ حمػم ( ) ذ

 (.7/562حمػم زمـ ه٣مرون ايم٘مقدم )ضم٤م

 .(982)حتٖم٥م/ (2/92( )يم٣ًمن،ووم٣مل احل٣مهمظ: ؤمٝمػحمٌقب زمـ صمٜمؿ زمـ واومد ايم٘مقدم )ؤمٖمف ايمدارومْمٛمل
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 (.2/92( )يم٣ًمنوم٣ميمف احل٣مهمظ )جمٜمقل زمـ فمٌٝمد احلردي حمٌقب زمـ فمثامن زمـ ؾم٣مصقٞم٥م

٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمـ أفمٙمؿ أهؾ زَم٣مٞمف زم٣ميمٙمٕم٥م ( )وم332حمٌقب زمـ حمٌقب زمـ حمٚمد اخلُمٛمل أزمق وم٣مؽمؿ ايمْمٙمٝمْمقم )ت

 (.0480وايمٔمرزمٝم٥م زمِمغمًا وفمٙمٙمف همٜماًم همْمٛم٣مً ذىمٝم٣ًم ىم٣من همٜمٚمف همقق ضمٖمٓمف َمع صالح وهمّمؾ( )صف/

 (.2/92( )يم٣ًمن8/489حمٌقب زمـ هالل اظمزين )ٓ ئمرف وضمديثف َمٛم٘مر( )ضم٣مسمؿ

 (.2/97( )يم٣ًمن8/349حمت٤ًم زمـ فمٌد ايمرمحـ أزمق فم٣مئد إفمٚمك )يمكم وم٣ميمف ايمذهٌل( )ضم٣مسمؿ

 (.4/422حمجـ زمـ أدرع إؽمٙمٚمل )صح٣ميب( )اإلص٣مزم٥م 

 (8/472حمجـ فمـ أيب ذر ) ضم٣مسمؿ 

 (.8/472( )ضم٣مسمؿ 2/97حمجـ فمـ فمثامن زمـ فمٖم٣من )يم٣ًمن 

( 8/318حمرر زمـ ومٔمٛم٤م ايم٣ٌمهقم )شمٗم٥م وم٣ميمف أزمق زرفم٥م ووم٣مل أمحد: ٓ زمٟمس زمف ووم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن: رزمام أطمْمٟم( )ضم٣مسمؿ

 (.3/0994)ضم٣ٌمن

 (.8/433أزمق إهائٝمؾ فمـ ازمـ فم٣ٌمس )ٓ أفمرهمف وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ حمرز

 (.8/433حمرز ايمٗمِم٣مب زمٌمي )ضم٣مسمؿ 

 (.2/97حمرز ايم٘م٣مسم٤م فمـ ٞمٌم اجلٜمّمٚمل )يم٣ًمن

 (.57/78حمرز زمـ أؽمٝمد زمـ أطمُمـ زمـ ري٣مح )فم٣ًمىمر

 (.8/433حمرز زمـ متٝمؿ فمـ ذيا )ضم٣مسمؿ

 (.8/435)ضم٣مسمؿحمرز زمـ صم٣مري٥م )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( 

 (.8/435حمرز زمـ ضمريش )ضم٣مسمؿ

 (.8/432حمرز زمـ ضمًـ اظمروزي )ضم٣مسمؿ 

 (.8/433حمرز زمـ زهغم َمديٛمل )يمف صح٥ٌم وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ

 (.9/096حمرز زمـ ؽمٙمٚم٥م ايمٔمٌد ي )ضم٤م

 (.57/84حمرز زمـ فمٌد اهلل زمـ حمرز ايمٖمزاري)فم٣ًمىمر

 (.57/83حمرز زمـ فمٌد اهلل زمـ حمزز ايمتٛمٝمز )فمٛمف مجع( )فم٣ًمىمر 

 (،.8/435حمرز زمـ حمٚمد زمـ َمرزوق ايمدَمُمٗمل أزمق ضم٣مرث ايمٗمرر )شمٗم٥م وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 
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 (.0098حمرز زمـ َمٜمدي ايم٘مٔمٌل )ك

 (.8/435حمرز زمـ ه٣مرون زمـ فمٌد اهلل اهلديري ايمٗمرر )يمٝمس زم٣ميمٗمقي وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ

 (.0099هُم٣مم ايم٘مقدم )ك حمرز زمـ

 (.0569حمًـ زمـ أمحد زمـ ضمًكم زمـ فمقم وم٣مؽمؿ ايمزهري )خم٤م 

 (.0543حمًـ زمـ أمحد زمـ حمًـ زمـ أمحد أزمق ٞمٌم اخل٣ميمدي)خم٤م

 (.603حمًـ زمـ صمٔمٖمر زمـ أيب ايم٘مرام )َمٌم 

 (.04/052حمًـ زمـ صمٔمٖمر زمـ حمٚمد أزمق ئمعم ايمٔمْم٣مر )صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )طمط

 (.57/87ايمٗم٣م )فم٣ًمىمر حمًـ زمـ طمٙمٝمؾ أزمق ؿمٝم٤م 

 (.87/89حمًـ زمـ ؿم٣مهر أزمق همّمؾ اظمٗمرئ )جمٜمقل ضم٣مل( )فم٣ًمىمر 

 (.0534حمًـ زمـ فمٌد اهلل أزمق زيد اجلٔمٖمري )خم٤م

 (.0559حمًـ زمـ فمٌد اظمْمٙم٤م زمـ حمًـ ايمٔمرييض )خم٤م

 (.04/055صحٝما وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )طمطف ( )ؽمامفم483حمًـ زمـ فمقم زمـ حمٚمد أزمق فمقم ايمتٛمقطمل )ت

 (.04/052 زمـ ه٣مرون زمـ فمقم أزمق وم٣مؽمؿ )صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )طمطحمًـ زمـ فمقم

 (.04/057حمًـ زمـ فمٝمًك أزمق ؿم٣ميم٤م ايمُم٣مهمٔمل )وشمٗمف اخلْمٝم٤م( )طمط

 (.9/610حمًـ زمـ نمٛمدر زمٌمي )ضم٤م 

 (.954حمًـ زمـ حمٚمد زمـ إؽمح٣مق أزمق فمْم٣مء اجلرصم٣مين )صمر 

 (.04/055حمًـ زمـ حمٚمد زمـ ضمًـ أزمق ؿم٣مهر اجلقهري )وشمٗمف اخلْمٝم٤م( )طمط

 (.04/052حمًـ زمـ حمٚمد زمـ فمقم زمـ فم٣ٌمس أزمق ئمعم ايمٔمْم٣مر )صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )طمط

 (.0429( )صف/473حمًـ زمـ يقؽمػ ايمْمٙمٝمْمقم أزمق وم٣مؽمؿ ضمدث فمٛمف ايمِم٣مضم٣ٌمن )ت

 (.0532حمًكم زمـ حمٚمد زمـ ىمراَم٥م أزمق ؽمٔمٝمد احلُمٚمل )خم٤م  

 (.04/06حمٖمقظ زمـ إزمراهٝمؿ ايمٖمزىمل )طمط

 همّمؾ أيت .حمٖمقظ زمـ أيب سمقزم٥م: هق ازمـ 

 (.2/97حمٖمقظ زمـ زمحر إٞمْم٣مىمل )ىمذزمف أزمق فمروزم٥م( )يم٣ًمن
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 (.7/561حمٖمقظ زمـ فمٙمٗمٚم٥م احليَمل )ضم٤م

( 2/98( )يم٣ًمن04/090( )وه٣مه أمحد وايمٔمٗمٝمقم( )طمط647حمٖمقظ زمـ همّمؾ زمـ أيب سمقزم٥م أزمقفمٌد اهلل ايمٌٕمدادي )ت

 (.3/0995( )ضم٣ٌمن8/366)ضم٣مسمؿ 

 (.04/094ايمٗمزويٛمل )طمطحمٖمقظ زمـ حمٚمد زمـ َمقؽمك أزمق إضمقص 

 (.2/98حمٖمقظ زمـ َمًقر ايمٖمٜمري )ٓيدري َمـ هق وم٣ميمف ايمذهٌل( )يم٣ًمن

 (.889حمٖمقظ زمـ ٞمٌم اهلٚمداين )جمٜمقل ضم٣مل( )ومط 

 (.8/367حمٙمؿ زمـ صمث٣مَم٥م )ضم٣مسمؿ  

 (.8/040حمٚمد أزمق ؽمٜمؾ فمـ إزمراهٝمؿ زمـ أيب زم٘مغم )ضم٣مسمؿ

 (.8/064حمٚمد أزمق فمٌد اهلل إؽمدي فمـ وازمِم٥م )ضم٣مسمؿ

 (.0588زمق فمٌد اهلل ايمتٝمٚمل )كحمٚمد أ

 ( 2/306حمٚمد أيب ىمريٚم٥م فمـ هُم٣مم )ٓ ي٘م٣مد ئمرف واخلػم َمٛم٘مر /ايمذهٌل ( )يم٣ًمن 

 (.7/20حمٚمد احلٙمٌل ازمق فمٌد اهلل ؾمٝمخ يمٔمٚمر زمـ طم٣ميمد )ٓ أفمرهمف وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )يم٣ًمن

 (8/046حمٚمد ايمْمػمي فمٛمف فمٝمًك زمـ يقٞمس )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ

 (.8/040( )ضم٣مسمؿ7/21أى ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ )يم٣ًمنحمٚمد ايمٓمٖمري ر

 (.0589حمٚمد ايمٔمٌد ري )ك

 (0555)وشمٗمف أزمق ٞمٔمٝمؿ ( )ذىمر  –وومٝمؾ ازمـ همّمؾ وؽمٝمٟميت  –حمٚمد ايمٖمُمؾ زمـ طمْم٣مب ايمٔمٛمػمي 

 (.8/040حمٚمد ايم٘مٛم٣مين )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ

 (.8/046حمٚمد ايم٘مٛمدي فمـ فمقم َمرؽمؾ )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ

 (.891( )ومط7/496حمٚمد زمـ أزم٣من آٞمِم٣مري )شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ فمٌد ايمػم ووم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن: شم٦ٌم( )ضم٤م

 (.9/016حمٚمد زمـ أزم٣من ايمٌٙمخل ضم٤م 

 (.2/019حمٚمد زمـ أزم٣من اجلدرم )يم٣ًمن

 .(988)حتٖم٥م/ (7/611( )ضم٣مسمؿ، ووم٣مل احل٣مهمظ: همٝمف َمٗم٣ملحمٚمد زمـ أزم٣من اجلٔمٖمل )ؤمٝمػ وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم 

 (.2/001يمرازي )ىمذزمف أزمق زرفم٥م( )يم٣ًمن حمٚمد زمـ أزم٣من ا
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 (.6/96حمٚمد زمـ أزم٣من ايمٔمالف )طمط

 (.7/611حمٚمد زمـ أزم٣من ايمٔمٛمػمي )ضم٣مسمؿ  

 (. 3/0998( )ضم٣ٌمن7/099حمٚمد زمـ أزم٣من اظمزين ايمٝمامَمل )وم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن : َمدين شم٦ٌم( )ضم٣مسمؿ 

 (.2/019حمٚمد زمـ أزم٣من اظمقصقم ايمٗمت٣مت )يم٣ًمن 

 (.6/68( )أصٌٜم٣من0460إصٌٜم٣مين )ذىمرحمٚمد زمـ أزم٣من زمـ ضم٘مؿ زمـ يزيد 

حمٚمد زمـ أزم٣من زمـ ص٣ميما ايمٗمرر اجلٔمٖمل ايم٘مقدم وىم٣من َمرصمئ٣ًم)ؤمٖمف ازمـ ضم٣ٌمن وأزمق داود وازمـ َمٔمكم ووم٣مل ايمٛم٣ًمئل يمٝمس 

زمثٗم٥م ووم٣مل ايمٌخ٣مري : يمٝمس زم٣ميمٗمقى ووم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: يمٝمس هق زمٗمقي ي٘مت٤م ضمديثف فمعم اظمج٣مز وٓ حيت٨م زمف ووم٣مل ايمٌخ٣مري 

 (.2/019( )يم٣ًمن 7/099قن دم ضمٖمٓمف ٓ ئمتٚمد فمٙمٝمف( )ضم٣مسمؿ أيّم٣ًم: يت٘مٙمٚم

 (.2/019( )يم٣ًمن7/61حمٚمد زمـ أزم٣من زمـ فم٣مئُم٥م ايمٗمٌماين )ىمذزمف أزمق زرفم٥م وأزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.0476حمٚمد زمـ أزم٣من زمـ فمٌد اهلل أزمق فمٌد اهلل ايمقىمٝمؾ )ذىمر

( 3/53أزمق ايمُمٝمخ وأزمق ٞمٔمٝمؿ( )أصٌٜم٣من (، )وشمٗمف 694حمٚمد زمـ أزم٣من زمـ فمٌد اهلل أزمق َمًٙمؿ اظمديٛمل ايمٖمٗمٝمف )ت

 (.383( )ؿم٤م0325)ذىمر

)وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من ذا فمٛم٣مي٥م ومديٚم٥م زمْمٙم٤م ايمٔمٙمؿ  -ازمـ هاج –حمٚمد زمـ أزم٣من زمـ فمثامن زمـ ؽمٔمٝمد ايمٙمخٚمل أزمق فمٌد اهلل 

 (.0021)صف/( 331َمتٗمدَم٣ًم دم همٜمٚمف َمتٖمٛمٛم٣ًم همٝمف زمِمغمًا زم٣مظمٗم٣مٓت دم آفمتٗم٣مدات وىم٣من فمٙمؿ ايم٘مالم أنمٙم٤م فمٙمٝمف( )ت

 (.7/098( )ضم٣مسمؿ 2/019حمٚمد زمـ أزم٣من فمـ فم٣مئُم٥م َمرؽمؾ )يم٣ًمن 

زمـ فمٌد ايمػم ونمغمه ىمام دم سمرمج٥م حمٚمد زمـ أزم٣من فمـ فم٣مئُم٥م( )يم٣ًمن احمٚمد زمـ أزم٣من فمـ فمروة وفمٛمف وإزوافمل ونمغمه )وشمٗمف 

2/09.) 

 (.2/019حمٚمد زمـ أزم٣من فمٛمف حيٝمك زمـ أيب ىمثغم دم ٞمذر اظمٔمِمٝم٥م )جمٜمقل( )يم٣ًمن 

 (.0/314زمـ إزمراهٝمؿ )ؽمٚمًٚم٥م( أزمق صمٔمٖمر ايمٕمزال)طمط حمٚمد

 (.911( )صمر 304حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ أزمق ضمًـ ايمِمٝمدٓين )ت 

 (.284( )فمٛمف مج٣مفم٥م وم٣ميمف ايمًٜمٚمل( )صمر 404حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ أزمق فمٌد اهلل اظمٗمرئ ايمرهم٣مء ايمرازي )ت 

 (.0/300حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ أيب احلزور أزمق زم٘مر )طمط 

 فمٚمران. زمـ زمقم: هق ازمـ َمقؽمكحمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ إ
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 (.253( )ٞمٝم٣ًمزمقر/497حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ إدي٤م أزمق ؽمٔمٝمد ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ت

 (.7/087حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ إٞمامؿمل )وم٣مل ازمـ أيب ضم٣مسمؿ:َمـ احلٖم٣مظ( )ضم٣مسمؿ 

 (.0/313حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ ايمػميت أزمق صمٔمٖمر إؿمروش )جمٜمقل ضم٣مل( )طمط

 (.0/310حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ ايمػمصمالين )طمط

 (.2/015حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ ايمٌٌمي )ص٣مضم٤م َمٛم٣مىمغم وم٣ميمف ازمـ َمٛمده( )يم٣ًمن

 (.0461حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ ايمٌٕمدادي ايمُم٣مهمٔمل أزمق ٞمٌم اظمٗمرئ فمٛمف ازمـ فمٌد ايمػم )صف/

 (.2/99حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ ايمتٝمٚمل )ٓ ئمرف وم٣ميمف ايمذهٌل( )يم٣ًمن 

 ـ صمده /أمحد/.حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ اجلرصم٣مين ايم٘مٝم٣مل ايمٛمٝم٣ًمزمقري )َمؼموك( همٝمٚم

 حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ اجلقيت ايمِمٛمٔم٣مين: هق ازمـ إزمراهٝمؿ زمـ إؽمح٣مق.

 / (.2( )يم٣ًمن 7/014حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ اجلقي٣ٌمري اهلروي )َمؼموك وم٣ميمف ازمـ َمٛمده( )ضم٣مسمؿ 

 (.2/016حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ احل٣مرشمل )يم٣ًمن 

 (.0/491حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ احل٘مٝمٚمل أزمق زم٘مر ايمػمَم٘مل )طمط 

 (.3/6102إزمراهٝمؿ ايمدوري )جمٜمقل ضم٣مل( )ضم٣ٌمن حمٚمد زمـ 

 حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ ايمرازي: اؽمؿ صمده: زي٣مد.

 (.251حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ ايمزاهد أزمق فمثامن ايمٛمٝم٣ًمزمقري صقدم )ٞمٝم٣ًمزمقر/

 (.2/016حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ ايمًٔمدي )يّمع احلدي٧م وم٣ميمف ازمـ ضم٣ٌمن( )يم٣ًمن 

 (.2/014( )يم٣ًمن0/317)طمطاؽمؿ صمده حيٝمك -حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ ايمًٚمرومٛمدي ايم٘م٣ًمئل

 (.50/623حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ ايمُمغمازي )فم٣ًمىمر

 (.2/011حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ ايمِمٛمٔم٣مين )ؤمٖمف إزدي( )يم٣ًمن 

 حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ ايمِمقري أزمق فم٣مَمر ايمٛمحقي: اؽمؿ صمده: ازمـ أيب فم٣مَمر.

 (.0711حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ ايمْمقد )ذىمر/

 (.2/017)يم٣ًمن  -ايمٖمخر -حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ ايمٖم٣مرد

 حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ ايمٖم٣مرد: اؽمؿ صمده: أمحد زمـ حمٚمد.
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 (.236حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ ايمٖم٣مَمل أزمق زم٘مر ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ٞمٝم٣ًمزمقر/

 (.0/303) شمٗمف وم٣ميمف أزمق ٞمٔمٝمؿ( )طمط  -زم٣ميمٖم٣مء –حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ ايمٖمروي 

 (.2/99حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ ايمٗمرر )جمٜمقل وم٣ميمف ايمٔمٗمٝمقم( )يم٣ًمن 

( )يم٣ًمن ٣7/085مين أزمق ؾمٜم٣مب ىمقدم )وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: يمٝمس زمٚمُمٜمقر ي٘مت٤م ضمديثف( )ضم٣مسمؿ حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ ايم٘مٛم

 (.3/6110( )ضم٣ٌمن2/014

 (.2/011حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ اظمروزي )وشمٗمف اخلْمٝم٤م وسم٘مٙمؿ همٝمف آطمرون( )يم٣ًمن 

 (.285حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ اظمْمردم أزمق أمحد )صمر 

 (.0475حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ اظمٔمداين )ىمر 

 (.0281ٝمؿ ايمٛمٌقم )ذىمر حمٚمد زمـ إزمراه

 (.7/085( )ضم٣مسمؿ 2/014)يم٣ًمن  -اؽمؿ صمده فمٌد اهلل زمـ حمٚمد–حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ اهل٣مؾمٚمل 

 (.910( )صمر 303حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ اهلٚمذاين اظمٗمرئ )ت 

 حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ ايمقؾم٣مء إصٌٜم٣مين: اؽمؿ صمده: ؽمٔمٝمد.

 (.0306وم٣ميمف أزمق ٞمٔمٝمؿ( )ذىمر/ حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ أزم٣من أزمق فمٌد اهلل اجلػماين )أضمد ايمثٗم٣مت

 (.0/310حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ أزم٣من أزمق فمٌد اهلل ايمناج )وشمٗمف اخلْمٝم٤م( )طمط

وؽمٝمٟميت همٝمٚمـ  -(0/318زمـ نمالم ايمزهري( )طمطاحمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ أيب احلجٝمؿ أزمق ىمثغم ايمُمٝم٣ٌمين ايمٌٌمي )وشمٗمف 

 .-صمده: حمٚمد زمـ أيب احلجٝمؿ

 (.0/301ريب )طمطحمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ أيب ايمقرد احل

 (.0031( )يقٞمس 694حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ أيب أيقب فمٝمًك زمـ فمٌد اهلل أزمق أيقب َمٌمي )ت 

 (.0/301حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ أيب ضمٙمٝمٚم٥م ايمِم٣ميغ )جمٜمقل ضم٣مل( )طمط 

 (.50/092حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ أيب محزة )فم٣ًمىمر 

 (.2/99ضم٣ٌمن( )يم٣ًمنحمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ أيب ؽم٘مٝمٛم٥م احلٙمٌل )رزمام أطمْمٟم ووم٣ميمف زمـ 

 دم ازمـ إزمراهٝمؿ ايم٘مٛم٣مين دم آطمر حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ. -حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ أيب ؾمٜم٣مب ايم٘مٛم٣مين: يٟميت 

 .(394)ؿم٤م  (50/601حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ أيب فم٣مَمر أزمق فم٣مَمر ايمِمقري )جمٜمقل ضم٣مل( )فم٣ًمىمر
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 (.0126زمُم٘مقال: ؽمٚمع َمٛمف ايمٛم٣مس( )صف/ حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ أيب فمٚمرو اظمٔم٣مهمري أزمق فمٌد اهلل ايمْمٙمٝمْمقم )وم٣مل ازمـ

 (.7/082حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ أيب همّم٣ميم٥م زمـ شم٣مزم٦م زمـ ومٝمس زمـ ؾمامس )ضم٣مسمؿ 

 (.50/083حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ أمحد أزمق زم٘مر اإلَم٣مم ايممماك )جمٜمقل ضم٣مل( )فم٣ًمىمر

 (.881( )صمر 499ازمـ ؽم٣ٌمك )ت  -حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ أمحد أزمق زم٘مر اظمًتٔمقم اجلرصم٣مين 

 (.898ايمٝم٘مرازم٣مذي )صمر  -ازمـ زم٣مومقرة  -د زمـ إزمراهٝمؿ زمـ أمحد أزمق صمٔمٖمر حمٚم

 (.0/305حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ أمحد أزمق ٞمٔمٝمؿ اهلٚمداين )طمط

 (.0/304حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ أمحد زمـ أيب ضم٘مؿ أزمق فمٌد اهلل اخلتقم )طمط 

 (.50/086.)فم٣ًمىمر(0223حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ أمحد زمـ إؽمح٣مق أزمق ؿم٣مهر اظمحت٤ًم إصٌٜم٣مين )ذىمر 

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: اؽمتٗميض زمٚمرؽمٝم٥م ومل حتٚمد 542حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ أمحد زمـ أؽمقد ايمٕم٣ًمين أزمق زم٘مر اظمري )ت

 (.0682ؽمغمسمف همٝمٜم٣م( )صف/

 (.0/318حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ أمحد زمـ ضم٘مؿ أزمق فمٌد اهلل ايمْمرؽمقد )جمٜمقل ضم٣مل( )طمط 

( 0/301اظمٔمدل ضمٌٝمش ايمٌٕمقي)مل ي٘مـ زم٣ميمٗمقي وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل( )طمط حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ أمحد زمـ ص٣ميما أزمق ضمًـ

 (.2/018)يم٣ًمن

 (.46حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ أمحد زمـ فمقم أزمق همّمؾ ايم٘مٝم٣مل )خم٤م 

 حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ أمحد زمـ فمقم أزمق همّمؾ ايمٛمٝم٣ًمزمقري )َمؼموك(.

)وشمٗمف ؾمغمويف ووم٣مل اخلْمٝم٤م: ىم٣من رصمالً ( 367حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ أمحد زمـ حمٚمد اإلردؽمت٣مين أزمق زم٘مر إصٌٜم٣مين )ت

ص٣محل٣ًم ىمت٦ٌم فمٛمف وىم٣من شمٗم٥م يٖمٜمؿ احلدي٧م، ووم٣مل ايمذهٌل: اإلَم٣مم احل٣مهمظ اجلقال ايمِم٣ميما ايمٔم٣مزمد، ووم٣مل ايمًٚمٔم٣مين: ىم٣من 

( )سم٣مريخ 046ضم٣مهمٓم٣ًم َمتديٛم٣مً َم٘مثرًا َمـ احلدي٧م، ووم٣مل حيٝمك زمـ َمٛمده: أضمد احلٖم٣مظ ىم٣من َمتٗمٝم٣ًم َمتديٛم٣ًم..( )إحت٣مف/

 (.0/307( )طمط07/368( )ؽمغم 4/667( )ؾمذرات0/078( )إٞم٣ًمب9/368اإلؽمالم

 (.0020( )ىمت٤م ايم٘مثغم ودون إزمقاب واظمُم٣ميخ( )صمر 459حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ أمحد زمـ حمٚمد اظمْمردم )ت 

٥م ( )وم٣مل ايمٖم٣مرد: ايمثٗم368حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ حمٚمد أزمق زم٘مر اظمُم٣مط ايمٖم٣مرد احل٣مىمؿ ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ت

)يم٣ًمن  (44( )خم٤م07/369( )ؽمغم9/350( )سم٣مريخ اإلؽمالم044ايمٔمدل ايم٘مثغم ايمًامع واحلدي٧م( )إحت٣مف/

2/017). 
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حدث زمٝمتف اظم( )وم٣مل ايمٖم٣مرد: اظمحدث زمـ 367حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ أمحد زمـ حيٝمك اظمزىمل ازمـ ؽمختقيف ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ت

ايمذهٌل: اظمحدث ايمِم٣مدق اظمٔمٚمر وىم٣من صحٝما زمٝم٦م احلدي٧م وايمتزىمٝم٥م وىم٣من صحٝما ايمًامع ضمًـ إصقل، ووم٣مل 

 (.4/644( )ؾمذرات9/367( )سم٣مريخ اإلؽمالم07/550( )ؽمغم045إصقل( )إحت٣مف/

 (.0/306حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ أمحد زمـ يزيد أزمق زم٘مر اظمتْم٤ٌم )طمط  

 (.50/084حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ أمحد زمـ ئمٗمقب أزمق زم٘مر ايمًقد )جمٜمقل ضم٣مل( )فم٣ًمىمر

 (.0/314ؿ زمـ إدريس زمـ صم٣مَمع أزمق أمحد ايمٌقراين )طمطحمٚمد زمـ إزمراهٝم

 (.0/314( )طمط401حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ آدم زمـ أيب ايمرصم٣مل أزمق صمٔمٖمر ايمِمٙمحل )وشمٗم٥م اخلْمٝم٤م( )ت

 (.0/300( )طمط436حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ إؽمح٣مق أزمق زم٘مر ايمٌخ٣مري )ت

 (.0/310)طمطحمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ إؽمح٣مق أزمق زم٘مر ايمٖم٣مذصم٣مين أصٌٜم٣مين )جمٜمقل ضم٣مل( 

 (.0591حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ إؽمح٣مق إرداذاين )ذىمر

 (.0320( )ذىمر50/085حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ إؽمح٣مق ايمٔمٗمٝمقم )فم٣ًمىمر

 (.0058( )صمر 824( )صمر 426حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ إؽمح٣مق زمـ أزمرويف أزمق أمحد اإلؽمؼمازم٣مذي )ت 

)ىم٣من ضم٣مهمٓم٣ًم يمٙمٚم٣ًمئؾ وايمرأي وىم٣من يمف ورع  -ازمـ َمُم٘مٝم٣مرم -حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ حيٝمك اخلُمٛمل أزمق فمٌد اهلل

 (.0156( )صف/311وزهد، فم٣مَماًل زم٣ميمٔمٙمؿ شمٗم٥م: وم٣ميمف ازمـ زمُم٘مقال..( )ت

( 725( )إرؾم٣مد/382حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ زم٘مغم ايمْمٝم٣ميمز ايمٌٌمي )وم٣مل ايمذهٌل : َم٣مفمٙمٚم٦م زمف زمٟمؽم٣ًم( )ؿم٤م

 (.0/570)دفم٣مء

 (.7/085 حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ شم٣مزم٦م إٞمِم٣مري )ضم٣مسمؿ

 (.50/087حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ صمٔمٖمر أزمق فمٌد اهلل ايم٘مردي )فم٣ًمىمر

 (.07/682حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ صمٔمٖمر ايمٝمزدي اجلرصم٣مين )روى فمٛمف مج٣مفم٥م( )ؽمغم 

 (.0/306)طمط -زمـ إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ صمٛم٣محاهق  –حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ صمٛم٣مح 

 (.2/013)يم٣ًمن حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ صمٛمٝمد أزمق زم٘مر )ؤمٖمف ايمدارومْمٛمل( 

 (.7/087حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ ضمٌٝم٤م أزمق أيقب ايمرازي ايمٖمقرادي )صدوق وم٣ميمف ازمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ

 .-يٟميت -حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ ضمٌٝم٤م ايمٔم٣ًمل: اؽمؿ صمده: ؾمٌٝم٤م
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حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ ضمٌٝمش ايمٌٕمقي )وم٣مل ايمدارومْمٛمل: مل ي٘مـ زم٣ميمٗمقي( سمٗمدم اؽمؿ صمده أمحد زمـ ص٣ميما 

 (.2/018/013)يم٣ًمن

 (.0/318( )طمط01احلجٝمؿ ( )ؽمٜمؿ أزمق حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ ضمجٝمؿ ايمُمٝم٣ٌمين )شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ نمالم ايمزهري /واؽمؿ صمده 

 (.0314حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ ضمًـ إصٌٜم٣مين )ذىمر 

وم٣ميمف أزمق همتا فمٌد ايمقاضمد زمـ َمنور(  حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ ضمًـ زمـ فمٌد اخل٣ميمؼ أزمق همرج ازمـ ؽم٘مرة ايمٌٕمدادي)همٝمف يمكم

 (.0/306( )طمط2/98ن)يم٣ًم

( 471( )ت وم٣ميمف ايمًٜمٚمل )شمٗم٥م دم احلدي٧م -أزمق صمٔمٖمر ايمٖمٗمٝمف  -حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ ضمًـ زمـ حمٚمد ايمٖمرطم٣مين اجلرصم٣مين  

 (.0059)صمر 

( )وم٣مل احل٣مىمؿ: ؾمٝمخ َمٔمروف( 425حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ ضمًـ زمـ َمقؽمك ايمٛمٝم٣ًمزمقري أزمق فم٣ٌمس اظمح٣مَمقم )ت

 (.230)ٞمٝم٣ًمزمقر/

 (.50/092زمـ ضمًكم زمـ فمٌد اهلل أزمق فم٣ٌمس احلٛم٣مئل )فم٣ًمىمر حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ

 (.767حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ ضمُمٚمرد ايمٖمٗمٝمف أزمق فم٣ٌمس اجلرصم٣مين )صمر 

 (.0/491حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ ضمٖمص أزمق ؽمٖمٝم٣من ايمؼمَمذي )طمط 

 (.0/318حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ ضمٖمص زمـ ؾم٣مهكم أزمق ضمًـ ايمٌزار )وشمٗمف ايمٗمقاس( )طمط 

 (.0427ـ ضم٘مٝمؿ زمـ أؽمٝمد )ذىمر/حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زم

 (.02/497( )ؽمغم 0/305حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ محدان أزمق زم٘مر ايمٌٕمدادي )وشمٗمف اخلالل( )طمط 

 (.0/305)طمط-سمٗمدم آٞمٖم٣مً –حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ محدان 

 (.0/499حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ محدون أزمق ضمًـ اخلراز ايم٘مقدم )طمط 

همقائد مجٔمٜم٣م همٛمٓمرت دم صمزء َمٛمٜم٣م همقصمدسمف ومد  احل٣مىمؿ( )وم٣مل: فمرض فمقمَّ حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ محش ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ؤمٖمف 

 (.2/314طمٙمط ختٙمٝمط َمـ مل ي٘مت٤م ضمديث٣ًم ومط( )يم٣ًمن 

 (.0030( )ىم٣من َمٗمٌقًٓ فمٛمد ايمٗمّم٣مة وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( )يقٞمس 405حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ طم٣ميمد إؽمقاين أزمق زم٘مر )ت 

 (.0/300ئ.)طمط حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ طم٣ميمد زمـ خمٙمد أزمق زم٘مر اظمٗمر

( 2/016زمـ ضم٣ٌمن: ٓ ئمتػم زمام اٞمٖمرد زمف َمـ اإلؽمٛم٣مد( )يم٣ًمن احمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ طمٌٝم٤م زمـ ؽمٙمامن زمـ ؽمٚمرة )وم٣مل 
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 (.7/082)ضم٣مسمؿ 

 (.0/300)طمط -حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ طمٙمد: هق زمـ طم٣ميمد زمـ خمٙمد سمٗمدم آٞمٖم٣مُ ً

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمـ أهؾ إدب 345)ت -فازمـ زروم -حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ طمٙمػ ايمٙمخٚمل إدي٤م أزمق فمٌد اهلل

 (.0054ومدياًم َمُمٜمقرًا همٝمف..( )صف/

 (.0546( )ذىمر3/93حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ داود أزمق فمٌد اهلل إصٌٜم٣مين )وشمٗمف أزمق ٞمٔمٝمؿ وأزمق ايمُمٝمخ( )أصٌٜم٣من

 (.090حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ داود ايمناج )ىمؼ  

 (.022حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ رؾمديـ )َمٌم 

 (.0490حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ رَم٣مح إصٌٜم٣مين )ذىمر

 (.0036( )يقٞمس 629حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ زي٣مد اإلؽم٘مٛمدراين أزمق فمٌد اهلل )ت 

( 0/313( )طمطواحل٣مهمظ حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ زي٣مد ايمْمٝم٣ميمز أزمق فمٌد اهلل ايمرازي )َمؼموك وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل

 .(991)حتٖم٥م/ (2/011)يم٣ًمن

 (.٥727م ايمٔم٘م٣موي اظمٗمرئ )إرؾم٣مد/حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ ؽم٣مري

 (.0530حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ ؽم٣ممل زمـ فمٌد اهلل ايمٗمرر )ذىمر

 (. 0614حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ ؽمٔمد زمـ ومْم٥ٌم أزمق فمٌد اهلل ايمٗمٝمز )ك

 (.239حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ ؽمٔمٝمد ايمٌقؽمٛمجل أزمق صمٔمٖمر )ٞمٝم٣ًمزمقر/ 

( 387ٌٜم٣مين )صدوق وم٣ميمف أزمق ٞمٔمٝمؿ وأزمق ايمُمٝمخ ( )ؿم٤محمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ ؽمٔمٝمد زمـ َم٣موٞمداد ايمثٗمٖمل ايمقؾم٣مء إص

 (.0322( )ذىمر4/308)أصٌٜم٣من

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من شمٗم٥م طمٝم٣مرًا( 517حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ ؽمٔمٝمد زمـ َمقؽمك ايمرفمٝمٛمل أزمق فمٌد اهلل )ت

 (.0656)صف/

 (.50/619حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ ؽمٜمؾ أزمق زم٘مر ايمٌزاز )جمٜمقل ضم٣مل( )فم٣ًمىمر

( 0346( )ذىمر388زمـ ؾمٌٝم٤م أزمق فمٌد اهلل ايمٔم٣ًمل )وشمٗمف أزمق ٞمٔمٝمؿ وأزمق ايمُمٝمخ( )ؿم٤م حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ

 (.4/316)أصٌٜم٣من

 (.7/087حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ ؾمٔمٝم٤م أزمق ضمًـ ايمْمػمي ايمٖمراء )صدوق شمٗم٥م وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ
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 (.0034حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ ؾمٝم٥ٌم أزمق زم٘مر )شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( )يقٞمس 

( 0541( )ذىمر 771فم٣مَمر زمـ إزمراهٝمؿ اظم٠مذن إصٌٜم٣مين اظمديٛمل )فمٛمف مج٣مفم٥م( )إرؾم٣مد/ حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ

 (.389)ؿم٤م

 (.0/319حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ فم٣ٌمس أزمق هُم٣مم ايمْم٣مئل اظمٙمْمل )طمط 

 (.0/303حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ فم٣ٌمس زمـ همّمٝمؾ ازمق ايمٝمن اظمقصقم )طمط

 (.0/498( )طمط50/605ٗمف اخلْمٝم٤م( )فم٣ًمىمر حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ فمٌد احلٚمٝمد أزمق زم٘مر احلٙمقاين )وشم

 (.375( )نمرزم٣مء/626حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ فمٌد ايمرمحـ أزمق فمٌد ايمرمحـ َمديٛمل )ت

 (.823حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ فمٌد ايمرمحـ أزمق فمٌد اهلل ايمْمٙمٗمل اإلؽمؼمازم٣مذي )فمٛمف مج٣مفم٥م وم٣ميمف ايمًٜمٚمل( )صمر 

( 05/26( )شمٗم٥م َمٟمَمقن وم٣ميمف ايم٘مت٣مين( )ؽمغم 458اهلل ايمٗمرر )تحمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ فمٌد اظمٙمؽ ازمق فمٌد 

 (.02/59( )ؽمغم 50/607)فم٣ًمىمر 

 (.69حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ فمٌد ايمًٙمٝمْمل )صمز

 (.226)صمر  -ازمـ زم٣مومالين  -حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ فمٌد اهلل أزمق صمٔمٖمر اجلرصم٣مين 

 (.0/316حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ فمٌد اهلل ازمق صمٔمٖمر اجلرصم٣مين ازمـ ؾمالئ٣مئل )طمط

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمتٖمٛمٛم٣مً دم 333)ت -ازمـ أيب ضم٥ٌم –حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ فمٌد اهلل إَمقي أزمق فمٌد اهلل ايمٗمرؿمٌل 

 (.0023ايمٔمٙمقم شم٣موم٤م ايمذهـ ضم٣مهمٓم٣مً يمألطم٣ٌمر..( )صف/

 (.07/38حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ فمٌد اهلل زمـ زمٛمدار اإلؽمؼمازم٣مذي أزمق زرفم٥م )جمٜمقل ضم٣مل( )ؽمغم

 (.0577زمراهٝمؿ زمـ فمٌد اهلل زمـ راؾمد ايمٗم٣م  أزمق فمٌد اهلل )ذىمر/حمٚمد زمـ إ

 (.50/603حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ فمٌد اهلل زمـ فمٚمر أو مه٣مم ايمْمقد احل٣مهمظ )روى فمٛمف مج٣مفم٥م( )فم٣ًمىمر

حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ فمٌد اهلل زمـ همّمؾ إديٌقم أزمق صمٔمٖمر اظم٘مل )فمٛمف مج٣مفم٥م، ووم٣مل ايمذهٌل: اظمحدث ايمِمدوق، وىم٣من 

 (.05/9( )ايمًغم424احلرم دم وومتف(. )ايمديمٝمؾ/َمًٛمد 

ايمٔمْم٣مري )ىمت٤م ايم٘مثغم ورضمؾ إلم  -ايمٝمٚمٛمل  -حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ فمٌد اهلل زمـ حمٚمد اإلؽمؼمازم٣مذي أزمق زرفم٥م اظم٠مذن اظمٔمٙمؿ 

 (.50/604( )فم٣ًمىمر 0021طمراؽم٣من( )صمر 

 (.2/99فمٛمف اشمٛم٣من( )يم٣ًمن  حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ فمٌد اهلل زمـ َمٔمٌد اهل٣مؾمٚمل )جمٜمقل وم٣ميمف ازمق ضم٣مسمؿ وروى
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حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ فمٌد اهلل زمـ ئمٗمقب احل٣مرشمل إٞمْم٣مىمل )روى فمٛمف مج٣مفم٥م ووم٣مل ايمذهٌل: احل٣مهمظ ايمٔم٣ممل ايمرضم٣مل( 

 (.05/443( )ؽمغم50/600)فم٣ًمىمر 

 (.0/319حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ فمٌد اظمٙمؽ أزمق صمٔمٖمر ايمقاؽمْمل )طمط 

 (.50/609( )اشمٛمقا فمٙمٝمف ىمثغمُا( )فم٣ًمىمر 464زمقري )تحمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ فمٌد ويف زمـ ؽمدوس ايمٛمٝم٣ًم

( )وم٣مل ايمذهٌل: 368حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ فمٌدان زمـ حمٚمد َمرززم٣من أزمق فمٌد اهلل )أو أزمق زم٘مر( ايمًغمصم٣مين ايم٘مرَم٣مين )ت

احل٣مهمظ ايمرضم٣مل، ووم٣مل ايمًٚمٔم٣مين: ىم٣من ضم٣مهمٓم٣ًم هم٣ممه٣ًم فم٣مرهم٣ًم زم٣محلدي٧م، ووم٣مل اظمًتٕمٖمري: ىم٣من ممـ يٖمٜمؿ وحيٖمظ(. 

 (.7/661( )إٞم٣ًمب 9/356( )سم٣مريخ اإلؽمالم 043حت٣مف/)إ

 (.372( )نمرزم٣مء/650حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ فمٌدوس زمـ زمُمغم )ت

 (.0013حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ فمٌٝمداهلل زمـ حمٚمقد ايمٌج٣مين أزمق فمٌد اهلل فمٛمف ازمـ فمٌد ايمػم ونمغمه )صف/

 (.2/011طمػمًا َمٛم٘مراً ُ وم٣ميمف ايمذهٌل)يم٣ًمن  حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ فمزرة ايمٌٌمي يروي فمٛمف حمٚمد زمـ ؽمٙمٝمامن اظمٛمٗمري

حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ فمالء زمـ ززمريؼ احلٚميص ايمززمٝمدي )ينق احلدي٧م وم٣ميمف حمٚمد زمـ فمقف ووم٣مل ايمدارومْمٛمل: ىمذاب/ 

 (.2/011ووم٣مل احل٣مىمؿ وايمٛمٗم٣مش وأزمق ٞمٔمٝمؿ: روى فمـ ويمٝمد وؾمٔمٝم٤م زمـ إؽمح٣مق أضم٣مدي٧م َمقوقفم٥م( )يم٣ًمن 

 (.0/307ر ايمٔمْم٣مر إصٌٜم٣مين )طمطحمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ فمقم أزمق زم٘م

 (.238حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ فمقم ايمٛمٝم٣ًمزمقري أزمق فم٣ٌمس )ٞمٝم٣ًمزمقر/

( ) أشمٛمك فمٙمٝمف احل٣مىمؿ( 426حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ فمقم زمـ ضمًٛمقيف ايمزاهد أزمق زم٘مر ايمقراق ايمٛمٝم٣ًمزمقري ايمٌ٘م٣مء )ت

 (.231)ٞمٝم٣ًمزمقر/

( )فم٣ًمىمر 02/498( )ؽمغم0221زمق ٞمٔمٝمؿ( )ذىمر /حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ فمقم زمـ فم٣مصؿ أزمق زم٘مر اظمٗمرئ )وشمٗمف أ

50/661.) 

 (.0033( روى فمٛمف ازمـ يقٞمس )يقٞمس 441ًٝمٛمل أزمق صمٔمٖمر )ت احلحمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ فمقم زمـ فمٚمر 

 (.905حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ فمٚمر ايمٔمِم٣مري أزمق فمٚمرو ايمٖمٗمٝمف )صمر 

 (.235حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ فمٚمران ايمٛمٝم٣ًمزمقر إَمغم )ٞمٝم٣ًمزمقر/

 (.249( ) أشمٛمك فمٙمٝمف احل٣مىمؿ( )ٞمٝم٣ًمزمقر/453إزمراهٝمؿ زمـ فمٚمران زمـ َمقؽمك اجلقري أزمق زم٘مر ايمٛمحقي )تحمٚمد زمـ 

 (.0037( )يقٞمس 624حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ فمٚمرو ايمٗمرر )ت 
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 (.0032حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ فمٚمرو ايمٗمرر فمـ فمٌٝمد اهلل زمـ ؽمٔمٝمد زمـ نمٖمغم )يقٞمس 

 (.0035( )يقٞمس 405رر )ت حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ فمٚمرو زمـ فمٚمر أزمق ضمًـ ايمٗم

 (.2/016حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ فمٚمرو فمـ أزمٝمف )ىم٣من ص٣مضم٤م َمٛم٣مىمغم وم٣ميمف ازمـ َمٛمده( )يم٣ًمن 

 (. 893أزمق زم٘مر )ومط -حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ فمٝمًك ايم٘مٛم٣مين ايمٗمرؿمٌل ازمـ ضمٝمقٞمف

 (.2/014حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ فمٝمًك زمـ هٛم٣مء أزمق َمًٔمقد )ويّمٔمػ وم٣ميمف َمًٙمٚم٥م( )يم٣ًمن 

 (.657زمراهٝمؿ زمـ نم٣ميم٤م ايمتامر )َمٌم حمٚمد زمـ إ

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من واؽمع إدب 546حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ نم٣ميم٤م زمـ فمٌد ايمٕم٣مهمر ايمٔم٣مَمري أزمق زم٘مر إٞمديمز )ت

 (.0680َمُمٜمقرًا زمٚمٔمرهمتف( )صف/

 (.2/013(. )وم٣مل ازمـ ٞم٣مس: نمغم شمٗم٥م( )يم٣ًمن373حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ هم٣مرس ايمُمغمازي ايم٘م٣منمدي )ت

 (.2/012إزمراهٝمؿ زمـ همرٞم٥م اخلقارزَمل )ٓيدري َمـ ذا وم٣ميمف ايمذهٌل( )يم٣ًمن  حمٚمد زمـ

 (.0240حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ همّمؾ أزمق همّمؾ آؽمت٣مديزائل )ذىمر 

 (.0614( )ك437حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ همّمؾ أزمق همّمؾ اهل٣مؾمٚمل ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ت 

 (.0/318)طمط  –يٟميت  –حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ همغموز اؽمؿ صمده ٞمغموز 

زمـ إزمراهٝمؿ زمـ وم٣مؽمؿ ايمٌ٘مري أزمق فمٌد اهلل ايمْمٙمٝمْمقم )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من فمٛمده طمغم واٞمٗم٣ٌمض وفمٛمل زم٣ميمرواي٥م حمٚمد 

 (.0646ومجٔمٜم٣م واإلىمث٣مر َمٛمٜم٣م( )صف/

( 776( )إرؾم٣مد/0/492( )طمط، ووم٣مل ايمذهٌل: ٓ ئمرفحمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ ىمثغم أزمق فمٌد اهلل ايمِمغمدم ) همٝمف ىمالم

 (.2/016)يم٣ًمن 

 (.2/016( )يم٣ًمن 9/033إزمراهٝمؿ زمـ ىمثغم ايمِمقري )ضم٤م حمٚمد زمـ 

 (.0/319حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد أزمق فمٌد اهلل ايمٗمِم٣مر ايمرازي )طمط

 (.0/303( )طمط 2/98( )وم٣مل زمـ أيب ايمٖمقارس: همٝمف ٞمٓمر( )يم٣ًمن 423حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد ايمرزمٝمٔمل ايمُم٣مهد )ت

 (.0/308ْمرز إصٌٜم٣مين )طمطحمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ ازمـ ضمًـ اظم

 (.50/662)فم٣ًمىمر 387حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ ايمديٛمقري اظم٠مدب )وشمٗمف ازمـ ص٣مزمر(ت

 (.0/306حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ صمٛم٣مح أزمق أمحد ايمًٌتل)طمط
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 (.0/489حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ ضمًـ أزمق فمٌد اهلل اظم٠مدب ايمٗمحْمٌل)صدوق وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )طمط 

 (.0217حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ ضمًـ إصٌٜم٣مين )ذىمر

 (.0/306( )طمط452زمـ أيب ايمٖمقراس( )تازمـ ؾمغمصمل )وشمٗمف احمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ طم٣ميمد أزمق فم٣ٌمس 

 (.50/646حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ رواضم٥م أزمق َمٔمـ إٞمِم٣مري )فم٣ًمىمر 

أزمق ضمًـ )روى فمٛمف مج٣مفم٥م ووشمٗمف أزمق وم٣مؽمؿ ايمٛمًٝم٤م( )فم٣ًمىمر  حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل إؽمدي

20/645.) 

 (.0/300حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ فمٌدان أزمق صمٔمٖمر ايمٗمقهًت٣مين )جمٜمقل ضم٣مل( )طمط

 (.0/483( )طمط50/667حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ فمقم اإلَم٣مم اهل٣مؾمٚمل )جمٜمقل ضم٣مل( )فم٣ًمىمر 

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمـ أهؾ اظمٔمرهم٥م 385يمُمٔم٣ٌمين أزمق فمٌد اهلل اجلٝم٣مين )تحمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ َمٔم٣مذ ا

 (.0662وايمذىم٣مء شم٣موم٤م ايمذهـ رهمٝمع ايمٗمدر..( )صف/

 (.43حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ حيٝمك أزمق فمٌد اهلل اظمزىمل )خم٤م 

( )فم٣ًمىمر 0/305)طمطحمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ يزيد أزمق همتا اجلحدري ايمٌزاز )وشمٗمف إزهري واخلْمٝم٤م( 

50/644.) 

 (.721حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمقد أزمق َمٛمِمقر آؽمٗمٛمٝمٗم٣مين ٞمزيؾ صمرصم٣من )صمر 

 (.50/647حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمقد أزمق َمٛمِمقر اجلرصم٣مين )فم٣ًمىمر 

 (.50/648حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ خمٙمد إٞمِم٣مري )فم٣ًمىمر 

 (.50/632( )فم٣ًمىمر0/317ايمِمٔمدي )روى فمٛمف مجع( )طمطحمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ َمًٙمؿ زمـ زمْم٣مل أزمق فمٌد اهلل ايمٝمامين 

 (.50/638حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ َمًٝم٤م )فم٣ًمىمر 

)وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣مٞم٦م يمف فمٛم٣مي٥م ومديٚم٥م  -ازمـ أيب َمٗمٛمع -حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ َمِمٔم٤م إؾمٔمري أزمق زم٘مر اإلؾمٌٝمقم

 (.0041( )صف/362زمْمٙم٤م ايمٔمٙمؿ( )ت

 (.792/0057( )صمر /411اإلؽمؼمازم٣مذي أزمق أمحد )ت  حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ َمْمرف زمـ حمٚمد اظمْمردم

 (.0/487حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ َمٔمٚمر زمـ ضمًـ أزمق زم٘مر اهلذرم )صدوق ٓزمٟمس زمف وم٣ميمف َمقؽمك زمـ ه٣مرون( )طمط

 (.0217حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ َمٗم٣مسمؾ زمـ متٝمؿ أزمق َمًٙمؿ اظمٗمرئ )َمٗمٌقل ايمٗمقل وم٣ميمف ازمق ٞمٔمٝمؿ( )ذىمر 
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( )وم٣مل َمًٙمٚم٥م : ٓ حيًـ احلدي٧م وٞم٤ًم إلم 408)ت -ص٣مضم٤م إوؽمط  –حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ َمٛمذر أزمق زم٘مر احل٣مهمظ 

ايمٔمٗمٝمقم سم٘مذيٌف ووم٣مل َمًٙمٚم٥م: رضزم٦م فمعم ضمديثف و وم٣مل ايمذهٌل: وٓ فمػمة زمٗمقل َمًٙمٚم٥م وأَم٣م ايمٔمٗمٝمقم هم٘مالَمف َمـ ومٌٝمؾ 

يٙمتٖم٦م إلم ىمالم ايمٔمٗمٝمقم همٝمف (  ازمـ ايمٗمْم٣مٞمقوم٣مل : ٓىمالم إومران، ووم٣مل: فمدل ص٣مدق همٝمام فمٙمٚم٦م ووشمٗمف ايمٛمقوي و

 .(989)حتٖم٥م/ (2/015.)يم٣ًمن

 (.773( )صمر 425حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ َمقؽمك زمـ إزمراهٝمؿ ايمًٜمٚمل ايمِم٣مئغ )ت 

)وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من  -ازمـ ؾمؼ ايمٙمٝمؾ -حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ َمقؽمك زمـ فمٌد ايمًالم إٞمِم٣مري أزمق فمٌد اهلل ايمْمٙمٝمْمقم

٣ًم ضم٣مهمٓم٣ًم يمٙمحدي٧م وايمٖمٗمف وم٣مئاًم هبام وىم٣من احلدي٧م أنمٙم٤م فمٙمٝمف، صمٝمد ايمّمٌط َمـ أهؾ ايمرواي٥م وايمدراي٥م واظمُم٣مرىم٥م همٗمٝمٜم٣ًم فم٣مظم

 (.08/069( )ؽمغم 0083( )صف/355( )ت، ووم٣مل ايمذهٌل: ايمُمٝمخ احل٣مهمظ اجلقالدم ايمٔمٙمقم..

 (.0/499حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ َمٝمٚمقن أزمق فمٌد اهلل ايمده٣من )جمٜمقل ضم٣مل( )طمط

 (.234( ومل حيدث ومط )ٞمٝم٣ًمزمقر/421ـ إزمراهٝمؿ زمـ ٞمٌم إرٞمٌدي أزمق فمٌد اهلل )تحمٚمد زم

 (.254( )ٞمٝم٣ًمزمقر/423حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ ٞمٌم ايمقىمٝمؾ أزمق زم٘مر ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ت

( )أصٌٜم٣من 0384( )ذىمر390حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ ٞمٌم زمـ ؾمٌٝم٤م أزمق زم٘مر ايمِمٖم٣مر )وشمٗمف أزمق ٞمٔمٝمؿ وأزمق ايمُمٝمخ( )ؿم٤م

4/380.) 

 (.9/037زمـ إزمراهٝمؿ زمـ ٞمي زمـ ؽمٔمد )ضم٤محمٚمد 

 (.855( )صمر440حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ ٞمقَمرد زمـ ٞم٣مصٌا ايمداَمٕم٣مين )ت 

زم٘مر إٞمامؿمل )وشمٗمف ايمٗمقاس و ايمدارومْمٛمل ووم٣مل ايمذهٌل: ايمُمٝمخ اظمًٛمد ايمِمدوق(  أزمقحمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ ٞمغموز 

 (.0/318( )طمط05/8( )ايمًغم423)ايمديمٝمؾ/

 (.381( وفمٛمف ايمدارومْمٛمل وازمـ فمدي )نمرزم٣مء/408وز أزمق زم٘مر زمٕمدادي )تحمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ ٞمغم

 (.0/316حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ ه٣مرون أزمق فم٣ٌمس ايمدوم٣مق )طمط

 (.0/499حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ ه٣مؾمؿ زمـ َمُم٘م٣من )طمط 

 (.0/491حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ هدي إٞم٣ٌمري )طمط

 (.0077)صف/( 354حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ وه٤م ايمٗمٝمز ايمْمٙمٝمْمقم )ت

 (.380حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ حيٝمك أزمق زم٘مر َمروذي )جمٜمقل ضم٣مل( )نمرزم٣مء/
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 (.237حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ حيٝمك إدي٤م أزمق فمٚمرو ايمٌُمتل ايمُم٣مفمر )ٞمٝم٣ًمزمقر/

( )يم٣ًمن 02/325حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ حيٝمك ايم٘م٣ًمئل )وم٣مل احل٣مىمؿ: روى صحٝما َمًٙمؿ َمـ نمغم أصؾ( )ؽمغم 

2/014.) 

 (.0/306زمـ حيٝمك زمـ أمحد اخلالل )وشمٗمف اخلْمٝم٤م( )طمط  حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ

 (.0/497حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ حيٝمك زمـ إؽمح٣مق أزمق زم٘مر اظمٛمٗمري )جمٜمقل ضم٣مل( )طمط

 (.4/381( )أصٌٜم٣من 0396حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ حيٝمك زمـ ضم٘مٝمؿ أزمق صمٔمٖمر ايمثٗمٖمل )ذىمر 

 .-سمٗمدم -ه: أمحد زمـ حيل اؽمؿ صمد :حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ حيٝمك زمـ ؽمختقيف ايمٛمٝم٣ًمزمقري اظمزىمل

 (.0139( فمٛمف ايمِم٣مضم٣ٌمن )صف/499حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ حيٝمك زمـ فمٌد احلٚمٝمد ايمثٕمري أزمق فمٌد اهلل )ت

 (.0038( )يقٞمس 449حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ حيٝمك زمـ ئمٗمقب أزمق فم٣ٌمس َمٌمي )ت 

 (.0471حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ يزيد ايمُمٝم٣ٌمين )ذىمر/

 (.0/498محزة اظمروزي )وشمٗمف اخلْمٝم٤م( )طمطحمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ يقؽمػ أزمق 

( 0538)حيٖمظ ايم٘مثغم وم٣ميمف أزمق ٞمٔمٝمؿ( )ذىمر -ازمـ أطمرصم٥م -حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ يقؽمػ أزمق فمقم احل٣مهمظ إصٌٜم٣مين

 (.773( )إرؾم٣مد/3/646)أصٌٜم٣من

 (.0/306حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ يقؽمػ زمـ ئمٗمقب أزمق ضمًكم ايمٌزار ايمٔم٘مػمي )طمط

 (.0/302زم٘مران أزمق زم٘مر احلداد )صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )طمط  حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ ضمقران زمـ

 (.2/015حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ فمـ أمحد زمـ زهمر )ٓئمرهم٣من وم٣ميمف ايمذهٌل( )يم٣ًمن 

 (2/474( )ىمذزمف ايم٘مٛم٣مين( )يم٣ًمن 321حمٚمد زمـ أزمق زم٘مر ايمًٙمٚمل ايمدَمُمٗمل )ت 

 (.2/083ٌل( )يم٣ًمنحمٚمد زمـ أزمق رصم٣مء ايمٌٕمدادي: سمٗمدم همٝمٚمـ صمده حمٚمد)وشمٗمف ايمداين وؤمٖمف ايمذه

 (.7/619حمٚمد زمـ أيب أؽم٣مَم٥م احلٙمٌل )وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ٓزمٟمس زمف( )ضم٣مسمؿ

 (.7/619حمٚمد زمـ أيب إهائٝمؾ )ضم٣مسمؿ

 (.2/057)يم٣ًمن-يٟميت–حمٚمد زمـ أيب إؽمامفمٝمؾ : هق ازمـ فمقم زمـ ضمًكم 

 (.2/058( )يم٣ًمن7/619حمٚمد زمـ أيب أؾمٔم٧م)جمٜمقل ضم٣مل( )ضم٣مسمؿ

 .-ىم٣من إَم٣مَم٣ًم دم إدب -زمـ ٞمٌم ايمٝم٣مزم٣مين حمٚمد زمـ أيب ايمْمٝم٤م: هق ازمـ أمحد
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 (.7/20حمٚمد زمـ أيب زمردة )ٓ ئمرف وم٣ميمف ايمذهٌل( )يم٣ًمن

 (.6/91حمٚمد زمـ أيب زممم ايمدوم٣مق )طمط

 (.9/38حمٚمد زمـ ايب زم٘مر اظمٗمرئ )ضم٤م

 (.7/604حمٚمد زمـ أيب زم٘مر زمـ فمٌد ايمرمحـ )ٓ أفمرهمف وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )صقازمف زم٘مغم( )ضم٣مسمؿ 

 (.070زمـ فمٗمٝمؾ زمـ أمحد أزمق همتا ايمْمرائٖمل )خم٤محمٚمد زمـ أيب زم٘مر 

 (.2/028حمٚمد زمـ أيب زم٘مر فمـ محٝمد ايمْمقيؾ )جمٜمقل وم٣ميمف ازمـ َمٛمده( )يم٣ًمن

 (.7/604حمٚمد زمـ أيب زم٘مغم زمـ فمٌد ايمرمحـ )ٓ أفمرهمف وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ

 (.7/603حمٚمد زمـ أيب زم٘مغمة أزمق أيقب ايمٌٌمي )ضم٣مسمؿ

( 7/603فمرهمف وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ/ ووم٣مل ايمذهٌل: ٓيدري َمـ هق( )ضم٣مسمؿحمٚمد زمـ أيب زمالط أزمق فم٣ٌمس )ٓ أ

 (.2/028)يم٣ًمن

 (.7/618حمٚمد زمـ أيب زمـ ىمٔم٤م إٞمِم٣مري )صح٣ميب( )ضم٣مسمؿ 

 (.7/663حمٚمد زمـ أيب مجٝمٙم٥م فمـ ٞم٣مهمع )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.7/663حمٚمد زمـ أيب صمٜمؿ زمـ ضمذيٖم٥م ايمٔمدوي )ضم٣مسمؿ 

 (.503( )نمرزم٣مء/694أزمق فمٌد اهلل )حمدث يمف رضمٙم٥م( )ت حمٚمد زمـ أيب ضمجغمة إٞمديمز

 (.56/627حمٚمد زمـ أيب ضمذيٖم٥م ايمٗمرر ايمٔمٌُمٚمل )فم٣ًمىمر

 (.0082حمٚمد زمـ أيب ضمذيٖم٥م زمـ فمت٥ٌم زمـ رزمٝمٔم٥م ايمٔمٌُمٚمل أزمق وم٣مؽمؿ َمٌمي )يقٞمس 

 (.876( )صمر 745حمٚمد زمـ أيب ضمرب اجلرصم٣مين )شمٗم٥م َمٟمَمقن( )صمر 

 (.2/090ًٝمٛمل )يم٣ًمناحلحمٚمد زمـ أيب ضمرب زمـ حمٚمد أزمق صمٔمٖمر 

 حمٚمد زمـ أيب ضمًكم ايمٕمٖم٣مري: هق ازمـ حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ أيب وم٣مؽمؿ ايمٕمٖم٣مري.

 (.6/695( )جمٜمقل ضم٣مل( )طمط 622حمٚمد زمـ أيب ضم٘مؿ زمـ ؽمٔمٝمد ايمٌزار أزمق صمٔمٖمر احلٛمٌقم )ت 

 (.248حمٚمد زمـ أيب مح٣مد ايمتٙمقصمل اظمتْمٝم٤م اجلرصم٣مين )صمر 

 (.2/608ل وم٣ميمف ازمـ فمدي( )يم٣ًمن حمٚمد زمـ أيب محٝمد ايمزهري )ؾمٌف جمٜمق

 (.56/475حمٚمد زمـ أيب ضمٝمل إذرفمل )فم٣ًمىمر 



1515 
 

 (.6/639( )طمط 2/664( )وشمٗمف ايمدارومْمٛمل وازمـ وم٣مٞمع( )يم٣ًمن 608حمٚمد زمـ أيب طمِمٝم٤م إٞمْم٣مىمل )ت 

 (.7/635حمٚمد زمـ أيب طمٙمػ ايمٌٕمدادي )شمٗم٥م صدوق وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.56/336حمٚمد زمـ أيب درداء )فم٣ًمىمر 

 (.2/640ٚمد زمـ أيب دٞمٝم٣م إؾم٨م )جمٜمقل( )يم٣ًمن حم

 (.7/655حمٚمد زمـ أيب رازومل )شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم( )ضم٣مسمؿ 

 (.5/675حمٚمد زمـ أيب رصم٣مء اخلراؽم٣مين : صقازمف: ازمـ ضم٣مَمد )طمط 

 حمٚمد زمـ أيب زرفم٥م ايمدَمُمٗمل: هق ازمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ فمٚمرو.

( 2/644وايمٌخ٣مري، ووم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن: دصم٣مل َمـ ايمدصم٣مصمٙم٥م( )يم٣ًمن حمٚمد زمـ أيب زفمغمفم٥م )َمٛم٘مر احلدي٧م وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ 

 (.7/620)ضم٣مسمـؿ

 (.2/645)يم٣ًمن  -هق إول –حمٚمد زمـ أيب زفمغمفم٥م فمـ أيب اظمٙمٝما 

 (.2/630حمٚمد زمـ أيب زيٛم٤م، هق اظمِمٙمقب ايمزٞمديؼ )يم٣ًمن 

 (.2/630حمٚمد زمـ أيب ؽم٣مرة، هق ازمـ فمٌد اهلل زمـ أيب ؽم٣مرة )يم٣ًمن 

 (.7/683( )ضم٣مسمؿ 54/52احلٙمٌل )فم٣ًمىمر  حمٚمد زمـ أيب ؽمدرة

 (.5/403حمٚمد زمـ أيب هي إزدي أزمق صمٔمٖمر )جمٜمقل ضم٣مل( )طمط 

 (.491حمٚمد زمـ أيب ؽمٔمد ايمٗمزويٛمل اظمٗمرئ )َمٌم 

 حمٚمد زمـ أيب ؽمٔمد زمـ ضمًـ: هق ازمـ أمحد زمـ ضمًـ زمـ فمقم ايمٌٕمدادي.

زمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمـ صمٙم٥م إدزم٣مء وهمحقل ايمُمٔمراء..( حمٚمد زمـ أيب ؽمٔمد زمـ ذف اجلذاَمل ايمٗمغمواين أزمق فمٌد اهلل )وم٣مل ا 

 (.0463)صف/

 (.7/622حمٚمد زمـ أيب ؽمٔمٝمد ايمثٗمٖمل ايمْم٣مئٖمل )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.902حمٚمد زمـ أيب ؽمٔمٝمد زمـ ؽمختقيف أزمق زم٘مر اإلؽمٖمرائٛمل )صمر 

 (.0/649( )إٞم٣ًمب٣047مف/( )إحت75حمٚمد زمـ أيب ؽمٔمٝمد زمـ ؽمختقيف أزمق زم٘مر اإلؽمٖمرائٝمٛمل)وشمٗمف ايمٖم٣مرد( )خم٤م 

 حمٚمد زمـ أيب ؽمٖمٝم٣من ايمٌٙمدي: هق ازمـ أمحد زمـ ؽمٖمٝم٣من.

 (.235حمٚمد زمـ أيب ؽمٖمٝم٣من اجلرصم٣مين )صمر 
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 (.7/675حمٚمد زمـ أيب ؽمٖمٝم٣من اجلٚمحل )ضم٣مسمؿ 

 (.7/677حمٚمد زمـ أيب ؽمٙمٚم٥م زمـ همرومد اظمٌمي أزمق فمٌد اهلل )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.5/410اخلّمٝم٤م )طمط حمٚمد زمـ أيب ؽمٙمٝمامن ايمزصم٣مج 

 (.7/695ؽمامك ايمٔمْم٣مر )ضم٤م  حمٚمد زمـ أيب

 (.7/684حمٚمد زمـ أيب ؽمٚما ايمٔمٛمػمي )ضم٣مسمؿ 

 (.7/684حمٚمد زمـ أيب ؽمٝم٣مزم٥م )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.7/319حمٚمد زمـ أيب ؾمٔمٝم٤م )ضم٤م 

 (.7/682( )ضم٣مسمؿ 2/627حمٚمد زمـ أيب ؾمٙمٚم٥م فمـ َمٛم٘مدر )يم٣ًمن 

زمق ؽمٖمٝم٣من ايمٌٌمي)يمٝمس زمٚمٔمروف وم٣ميمف ازمـ فمدي، ووم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ جمٜمـقل( )ضم٣مسمـؿ حمٚمد زمـ أيب ؾمامل ايمٔمْم٣مردي أ

 (2/622( )يم٣ًمن 7/682

 (.7/652حمٚمد زمـ أيب ؾمٝم٥ٌم أزمق فمٚمرو َمٌمي، )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.2/629حمٚمد زمـ أيب ص٣ميما ايمًامن )ٓ أفمرهمف وم٣مل ازمـ َمٔمكم( )يم٣ًمن 

 (.056حمٚمد زمـ أيب ص٣ميما ايمٛمٝم٣ًمزمقري )خم٤م 

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: همٗمٝمف َمُمٜمقر زم٣ميمٖمّمؾ 361حمٚمد زمـ أيب صٖمرة زمـ أؽمغم إؽمدي أزمق فمٌد اهلل اظمري )ت ومٌؾ

 (.0009َمذىمقر..( )صف/

 (.86حمٚمد زمـ أيب ؿم٣ميم٤م )َمٌم 

 (.85حمٚمد زمـ أيب ؿم٣ميم٤م اخلُم٣مب )َمٌم 

 (.8/046حمٚمد زمـ أيب ؿمٙمح٥م ايم٘مقدم )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ

 (.7/694ؽمٚمع جم٣مهدًا )يمٝمس زمٚمُمٜمقر وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ  حمٚمد زمـ أيب ؿمقيؾ

 (.8/54حمٚمد زمـ أيب فم٣مئُم٥م ايمٛمخٔمل )ضم٣مسمؿ 

 (.8/54حمٚمد زمـ أيب فم٣مئُم٥م ىمقدم )يمٝمس زمٚمُمٜمقر وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.2/679( )يم٣ًمن 8/32حمٚمد زمـ أيب فم٣مصؿ فمٛمف رزمٝمٔم٥م)ٓ أفمرهمف وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمـ أهؾ اظمٔمرهم٥م وإدب 519اظمٗمرئ أزمق فمٌد اهلل إٞمديمز )ت حمٚمد زمـ أيب فم٣ميمٝم٥م ايمٛمحقي
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 (.0657وايمٙمٕم٥م أطمذ ايمٛم٣مس فمٛمف( )صف/

 (.0063)وم٣مل احل٣مهمظ: ٓ أفمرف ضم٣ميمف( )حتٖم٥م/ -يٟميت–حمٚمد زمـ أيب فمٌس: هق ازمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ صمػم 

 (.8/06حمٚمد زمـ أيب فمٌٝمد اظمٔم٣مهمري )ضم٣مسمؿ 

 (.2/449دة ايم٘مقدم فمـ أزمٝمف )ٓ ئمرهم٣من( )يم٣ًمن حمٚمد زمـ أيب فمٌٝم

 (.2/432حمٚمد زمـ أيب فمْم٣مء )يم٣ًمن 

 (58حمٚمد زمـ أيب فمقم أزمقزم٘مر احلدادي إؽمٖمريٛمل )وشمٗم٥م ايمٖم٣مرد( )خم٤م 

 (8/35حمٚمد زمـ أيب فمامرة َمدين )ضم٣مسمؿ 

 (2/484)يم٣ًمن –سمٗمدم –حمٚمد زمـ أزمك فمٚمر فمـ ضمًـ )جمٜمقل (هق ازمـ فمٚمر 

 هق ازمـ َمقؽمك يٟميت  حمٚمد زمـ أيب فمٚمران :

 (.297( )صمر 694)ىم٣من شمٗم٥م دم احلدي٧م( )ت  -ايمزاهد  -حمٚمد زمـ أيب فمٚمران ايمُم٣مهمٔمل  

 (.8/53حمٚمد زمـ أيب فمٚمغمة فمـ أزمٝمف )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.8/53حمٚمد زمـ أيب فمٚمغمة فمـ ؽمٔمٝمد زمـ صمٌغم )ضم٣مسمؿ 

 (.8/38حمٚمد زمـ أيب فمقن ايمٌٕمدادي )ضم٣مسمؿ 

 (2/493)يم٣ًمن  –سمٗمدم –صقازمف ازمـ أيب فمٌٝمدة –حمٚمد زمـ أيب فمٝمٝمٛم٥م َمٜمٙم٤م ايمُم٣مفمر ايمٌٌمي 

 (.213( ) إرؾم٣مد/ص0/203حمٚمد زمـ أيب نم٣ًمن ايمٖمرائيض اظمٌمي أزمق فمالئ٥م )دفم٣مء 

 حمٚمد زمـ أيب همقارس: اشمٛم٣من ايمٔمْم٣مر وايمٌٕمدادي واؽمٚمٜمام: حمٚمد زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ أمحد.

 (8/27ٚمر )ضم٣مسمؿ حمٚمد زمـ أيب ومتٙمف فمـ ازمـ فم

 (5/470حمٚمد زمـ أيب ىمٌُم٥م إٞمامري )ضم٤م 

 (2/306( )يم٣ًمن 8/71حمٚمد زمـ أيب ىمريٚم٥م فمٛمف إزمراهٝمؿ زمـ صمٔمٖمر )ضم٣مسمؿ 

 (2/306حمٚمد زمـ أيب يمٝم٧م ايمٗم٣م  )جمٜمقل ( )يم٣ًمن 

 (.8/88حمٚمد زمـ أيب حمٚمد فمـ أزمٝمف )جمٜمقل: وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.2/303)جمٜمقل: وم٣ميمف ايمٔمٗمٝمقم( )يم٣ًمن حمٚمد زمـ أيب حمٚمد فمـ فمقف زمـ َم٣ميمؽ 

 (2/368ٝم٣مه هق ازمـ هن٣مر )يم٣ًمنحمحمٚمد زمـ أيب 
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 (8/016حمٚمد زمـ أيب َمريؿ ايمْم٣مئٖمل ) جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( )ضم٣مسمؿ 

( )فمٛمف مج٣مفم٥م/ ووم٣مل ايمذهٌل: ايمُمٝمخ اظمًٛمد ايمِمدوق( )ؽمغم 376حمٚمد زمـ أيب َمًٔمقد فمٌد ايمٔمزيز ايمٖم٣مرد اهلروي )ت 

08/472.) 

 (.2/345زمـ أيب َمًٙمؿ )جمٜمقل: وم٣ميمف ايمذهٌل( )يم٣ًمن  حمٚمد

 حمٚمد زمـ أيب َمٔمروف: هق حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ ضمؿ اإلؽمٖمرايٝمٛمل.

 (7/5حمٚمد زمـ أيب َمٗم٣مسمؾ فمـ َم٣ميمؽ )جمٜمقل وم٣ميمف ايمدار ومْمٛمل ( )يم٣ًمن 

 (7/2( )يم٣ًمن 52/66حمٚمد زمـ أيب َمٗمدام فمـ ايمزهري )جمٜمقل ضم٣مل ( )فم٣ًمىمر 

 (7/7اهلذرم )ذىمره ايمٔمٗمٝمقم دم ايمّمٔمٖم٣مء ( )يم٣ًمن حمٚمد زمـ أيب َمٙمٝما زمـ أؽم٣مَم٥م 

 (.8/83حمٚمد زمـ أيب َمقؽمك فمـ فمٌد اهلل زمـ فمٌد ايمرمحـ )ضم٣مسمؿ

 (.8/83( )ضم٣مسمؿ52/83حمٚمد زمـ أيب َمقؽمك فمـ وم٣مؽمؿ زمـ خمٝمٚمرة )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )جمٜمقل ضم٣مل( )فم٣ًمىمر

 (.0/263حمٚمد زمـ أيب َمٝمنة أدَمل )دفم٣مء 

 (.7/63ين )ؤمٖمف اخلْمٝم٤م( )يم٣ًمنحمٚمد زمـ أيب ٞمٌم ايمْم٣ميمٗم٣م

 حمٚمد زمـ أيب ٞمٌم زمـ فمٌد اهلل إزدي: اؽمؿ أزمٝمف همتقح.

 (8/000( )ضم٣مسمؿ 7/67حمٚمد زمـ أيب ٞمقار )جمٜمقل ضم٣مل( )يم٣ًمن 

 حمٚمد زمـ أيب هٝمثؿ ايمؼمايب: هق ازمـ فمٌد ايمِمٚمد زمـ أيب فمٌد اهلل.

 (.52/083حمٚمد زمـ أيب وهم٣مء أزمق فمٌد اهلل ايمًٚمرومٛمدي )فم٣ًمىمر

 (.7/55( )يم٣ًمن 0380أيب ئمٗمقب ايمٌٙمخل )ذىمر  حمٚمد زمـ

 (769حمٚمد زمـ أيب ئمٗمقب اجلرصم٣مين فمٛمف ٞمٔمٝمؿ زمـ فمٌد اظمٙمؽ ونمغمه )صمر 

 (4/421( )طمط 7/55حمٚمد زمـ أيب ئمٗمقب ايمديٛمقري ) دم ضمديثف نمرائ٤م وَمٛم٣مىمغم وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ( )يم٣ًمن 

 (.707حمٚمد زمـ أمحد أزمق أمحد ايمذهقم ايمٌٕمدادي إضمقل فمٛمف ازمـ فمدي )صمر 

 (.0/480حمٚمد زمـ أمحد أزمق زم٘مر ايمُم٣مَمل )طمط

 (.786حمٚمد زمـ أمحد أزمق صمٔمٖمر ايمِمقدم اجلرصم٣مين )صمر 

 (2/048حمٚمد زمـ أمحد أزمق ضمًـ ايمً٘مري )جمٜمقل وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل( )يم٣ًمن
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 (.0039حمٚمد زمـ أمحد أزمق ؽمٔمٝمد اإلؽمؼمازم٣مذي )صمر 

 (.0/484( )طمط457)تحمٚمد زمـ أمحد أزمق ؿمٝم٤م ايمدصم٣مج )شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ أيب ايمٖمقارس( 

 (.224حمٚمد زمـ أمحد أزمق فمٌد اهلل اظمًتٗمقم)صمر 

 (.0/484حمٚمد زمـ أمحد إضمقال ايمذهقم أزمق أمحد ايمٌٕمداي)طمط

 (.0/486حمٚمد زمـ أمحد إصٌٜم٣مين أزمق ؽمٔمٝمد اظمْمٌخل )طمط

 (.789حمٚمد زمـ أمحد إصٌٜم٣مين أزمق فمٌد اهلل )صمر 

 حمٚمد زمـ أمحد ايم٣ٌمهقم: اؽمؿ صمده: ؽمٜمٝمؾ.

 (.0/486زمـ أمحد ايمػمزاؿمل )طمطحمٚمد 

 حمٚمد زمـ أمحد ايمػمىم٣مين: اؽمؿ صمده: ؽمٜمؾ.

 (.546حمٚمد زمـ أمحد ايمٌزار: )فمٙمامء 

 (.50/074حمٚمد زمـ أمحد ايمٌٕمدادي ايمٛم٣مومد )فم٣ًمىمر

 (.0655حمٚمد زمـ أمحد ايمٌٕمدادي: صقازمف حمٚمد زمـ حمٚمد )ك

 حمٚمد زمـ أمحد ايمؼمَمذي: اؽمؿ صمده: ؽمٖمٝم٣من.

 (.619ْمٝم٤م )َمٌم حمٚمد زمـ أمحد ايمتٚمٝمٚمل اخل

 (.808)صمر  -ايمٔمٛم٣مصمل  -حمٚمد زمـ أمحد اجلرصم٣مين أزمق ٞمٌم 

 (.50/079حمٚمد زمـ أمحد اجلالب )فم٣ًمىمر 

 (.0694( )صف/549)ت وم٣ميمف ازمـ زمُم٘مقال( أطمذ ايمٛم٣مس فمٛمف )حمٚمد زمـ أمحد احلٚمزي أزمق فمٌد اهلل اظمري

 (.386( )نمرزم٣مء/672( )تحمٚمد زمـ أمحد احلقاري أزمق فمٌد اهلل ايمقاؽمْمل )ىم٣من شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ يقٞمس

 (.0635حمٚمد زمـ أمحد اخل٣مزن )جمٜمقل ضم٣مل( )ك

 (.2/062حمٚمد زمـ أمحد اخل٣ميمدي )اهتٚمف احل٣مىمؿ( )يم٣ًمن 

 حمٚمد زمـ أمحد اخل٣ميمدي ايمٛمٝم٣ًمزمقري.

 (.0/481حمٚمد زمـ أمحد اخلُمـ )طمط

 حمٚمد زمـ أمحد ايمروم٣مم ايمتًؼمي: اؽمؿ صمده: ضمٖمص.
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)ىم٣من َمُمٜمقرًا زم٣ميمٔمٙمؿ وايمٖمّمؾ: وم٣ميمف ازمـ زمُم٘مقال(  -زمـ أٞمِم٣مريا -حمٚمد زمـ أمحد ايمنومًْمل أزمق فمٌد اهلل

 (.0001)صف/

 (.468حمٚمد زمـ أمحد ايمًٔمدي )َمٌم 

 (.2/061حمٚمد زمـ أمحد ايمًٛمجل أزمق زم٘مر ايمُم٣مهد )َمتٜمؿ( )يم٣ًمن

 (.019حمٚمد زمـ أمحد ايمُمٜمٝمد أزمق ضمٌٝم٤م )ٓ أفمرهمف وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل( )ؽمٜمؿ

 حمٚمد زمـ أمحد ي٣ميت.حمٚمد زمـ أمحد ايمِمٖم٣مر: هق ازمـ حمٚمد زمـ 

 (.0/480حمٚمد زمـ أمحد ايمِمٝمدٓين )طمط

 (.0601حمٚمد زمـ أمحد ايمٔمِمٖمل : صقازمف أمحد زمـ حمٚمد)ك

 حمٚمد زمـ أمحد ايمٔمْم٣مر ايمِمٝمدٓين: اؽمؿ صمده: حمٚمد زمـ أمحد ايمٛمٝم٣ًمزمقري.

 (.0151)صف/ (311أزمق وم٣مؽمؿ ايمٗمرؿمٌل )ىم٣من َمٗمدَم٣ًم دم فمٙمؿ ايمٔمرزمٝم٥م وايمُمٔمر..( )ت -َمٔم٣مرك -حمٚمد زمـ أمحد ايمٔمٗمٝمقم

 (.0118( )حتٖم٥م/493حمٚمد زمـ أمحد ايمٕمقؿمل أزمق صمٔمٖمر )وم٣مل ازمـ ضمجر: ىم٣من ضم٣مهمٓم٣ًم( )ت

 (.214حمٚمد زمـ أمحد ايمٖمٗمٝمف أزمق زممم ايممموؿمل )ٞمٝم٣ًمزمقر/

 (.0018حمٚمد زمـ أمحد ايمٗمرر أزمق فمٌد اهلل إٞمديمز )صف/

 (.016حمٚمد زمـ أمحد ايمٗمُمغمي )يّمع اظمتقن وم٣ميمف ضمًـ ايمٌٌمي احل٣مهمظ( )ؽمٜمؿ 

 حمٚمد زمـ أمحد ايمٗمٛمْمري : اؽمؿ صمده متٝمؿ سمٗمدم.

 (.708حمٚمد زمـ أمحد ايمٗمقَمز أزمق صمٔمٖمر )صمر 

 (.057حمٚمد زمـ أمحد ايم٘م٣مسم٤م )َمٌم 

 (.897( )صمر 499حمٚمد زمـ أمحد ايم٘مردي أزمق أمحد )ت 

 (.02/67حمٚمد زمـ أمحد ايمٙم٠ميم٠مي )ؽمغم

 (.0/484حمٚمد زمـ أمحد اظم٠مذن )طمط

 (.700)صمر حمٚمد زمـ أمحد اظمروزي أزمق زم٘مر 

 (.2/047حمٚمد زمـ أمحد اظمْمرز )يمٝمس زم٣ميمٗمقي وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل( )يم٣ًمن

 (.0/480( )طمط2/061حمٚمد زمـ أمحد ايمٛمخ٣مس ايمٔمْم٣مر )ىمذزمف ايمًٚمٔم٣مين( )يم٣ًمن
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 حمٚمد زمـ أمحد ايمٛمقوم٣مين: اؽمؿ صمده: فمٌد اهلل زمـ حمٚمد.

 (.50/079حمٚمد زمـ أمحد اهلروي )فم٣ًمىمر

 (.2/041رء( )يم٣ًمن)ٓ -ازمـ ؽمٚمٔمقن -حمٚمد زمـ أمحد ايمقافمظ

 (.053حمٚمد زمـ أمحد ايمقؾم٣مء )َمٌم 

 (.0/671حمٚمد زمـ أمحد زمـ إزمراهٝمؿ أزمق أمحد ايمٖمٗمٝمف اجلرصم٣مين وفمٛمف ايمدارومْمٛمل)طمط

 (.0/674حمٚمد زمـ أمحد زمـ إزمراهٝمؿ أزمق زم٘مر ايم٘م٣مسم٤م )طمط

 (.0/670( )طمط428حمٚمد زمـ أمحد زمـ إزمراهٝمؿ أزمق ضمًـ ايمُم٣مهمٔمل )ت 

 (.0/674أزمق زيد أزمق فمٌد اهلل ايمٖم٣مرد )طمط حمٚمد زمـ أمحد زمـ إزمراهٝمؿ

 (.0/629حمٚمد زمـ أمحد زمـ إزمراهٝمؿ أزمق ؽمٔمٝمد اخلقارزَمل )طمط 

 (.2/045حمٚمد زمـ أمحد زمـ إزمراهٝمؿ أزمق ؿمٝم٤م ايمٌٕمدادي )ٓرء( )يم٣ًمن 

 (.0/671حمٚمد زمـ أمحد زمـ إزمراهٝمؿ أزمق فمٌد اهلل آصٌٜم٣مين )جمٜمقل ضم٣مل( )طمط 

 (.0/629أزمق فمٌد اهلل ايمرازي )طمطحمٚمد زمـ أمحد زمـ إزمراهٝمؿ 

 (.0531( )ذىمر 3/072حمٚمد زمـ أمحد زمـ إزمراهٝمؿ أزمق فمٌد اهلل ايمٗمْم٣من )وشمٗمف أزمق ٞمٔمٝمؿ وأزمق ايمُمٝمخ( )أصٌٜم٣من

 (.0/670حمٚمد زمـ أمحد زمـ إزمراهٝمؿ أزمق همرج اظمٗمرئ )طمط

 (.422حمٚمد زمـ أمحد زمـ إزمراهٝمؿ اجلرصم٣مين أزمق أمحد فمٛمف ايمدارومْمٛمل )ايمديمٝمؾ/

 (.2/045أمحد زمـ إزمراهٝمؿ ايمٔم٣مَمري اظمٔم٣مهمري )يمٝمس زمثٗم٥م وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل( )يم٣ًمن حمٚمد زمـ 

 (.0/625حمٚمد زمـ أمحد زمـ إزمراهٝمؿ اظمقصقم )طمط 

)وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: مل ي٘مـ زم٣ميمّم٣مزمط ظم٣م ٞمٗمٙمف وومٝمده(  -ازمـ هُمراٞمؼ -حمٚمد زمـ أمحد زمـ إزمراهٝمؿ ايمقراق أزمق فمٌد اهلل ايمٗمرؿمٌل

 (.0073)صف/

 (.884( )صمر 315إزمراهٝمؿ زمـ إؽمامفمٝمؾ اإلؽمامفمٝمقم )ت  حمٚمد زمـ أمحد زمـ

 (.0/671حمٚمد زمـ أمحد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ زمالل أزمق ضمًـ اظمتقر )طمط

 (.0/674حمٚمد زمـ أمحد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ صمٔمٖمر أزمق إؽمح٣مق ايمٔمْم٣مر )وشمٗمف أزمق وم٣مؽمؿ إزهري( )طمط

 (.0/662وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )طمط حمٚمد زمـ أمحد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ داود أزمق صمٔمٖمر ايمناج )أضم٣مديثف َمًتٗمٝمٚم٥م
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حمٚمد زمـ أمحد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ ؽمٙمٝمامن أزمق أمحد ايمٔم٣ًمل إصٌٜم٣مين )وم٣مل أزمق ٞمٔمٝمؿ: ىم٣من َمـ ىم٣ٌمر ايمٛم٣مس دم احلٖمظ واإلسمٗم٣من 

 (.0/671( )طمط439زمـ َمٛمده: مل أر أسمٗمـ َمـ ايمٔم٣ًمل( )تاواظمٔمرهم٥م ووم٣مل 

 (.0201ونمغمه( )ذىمر حمٚمد زمـ أمحد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ ؽمٙمٝمامن ايمٔمٛمػمي )وشمٗمف أزمق ٞمٔمٝمؿ

 (.0/673حمٚمد زمـ أمحد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ ؾم٣مذي أزمق ضمًـ اهلٚمداين )وشمٗمف اخلْمٝم٤م( )طمط

 (.0/676حمٚمد زمـ أمحد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ فمٌد اهلل أزمق زم٘مر ايمٌٙمخل )طمط 

 حمٚمد زمـ أمحد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ فمٝمًك أزمق همّمؾ ايمٌزار )خم٤م (.

 (.0/627ايم٘م٣مسم٤م احل٘مٝمٚمل )جمٜمقل ضم٣مل( )طمطومريش أزمق فمٌد اهلل  زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ إزمراهٝمؿ

 (.50/3حمٚمد زمـ أمحد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد ايمٗمرر ايمٌني )فم٣ًمىمر 

 (.50/4حمٚمد زمـ أمحد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ هُم٣مم أزمق فمٌد اهلل ايمٕم٣ًمين )روى فمٛمف مج٣مفم٥م( )فم٣ًمىمر 

 (.50/3حمٚمد زمـ أمحد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ هُم٣مم ايمٛمٚمغمي )فم٣ًمىمر

 (.384( )نمرزم٣مء/449راين أزمق زم٘مر )ىم٣من شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( )تاحلصٌغ فمٌد ايمٔمزيز حمٚمد زمـ أمحد زمـ أيب إ

 (.039حمٚمد زمـ أمحد زمـ أيب اجلقد )َمٌم 

 (.9/032أمحد زمـ أيب اخلٛم٣مصمر )ضم٤م ـحمٚمد زم

 حمٚمد زمـ أمحد زمـ أيب ايمٖمقارس أزمق همتا ايمٌٕمدادي: هق : ازمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ هم٣مرس )شمٗم٥م(.

 يمٖمقارس: اؽمؿ صمده: حمٚمد زمـ أمحد ايمٌٕمدادي.حمٚمد زمـ أمحد زمـ أيب ا

 حمٚمد زمـ أمحد زمـ أيب زم٘مر اظمٗمدَمل: هق ازمـ أمحد زمـ حمٚمد.

 (.0/685حمٚمد زمـ أمحد زمـ أيب شمامَم٥م أزمق فم٣ٌمس ايمٗم٣م  )طمط

 (.001( )خم٤م08/588حمٚمد زمـ أمحد زمـ أيب صمٔمٖمر ايمْمٌز أزمق همّمؾ ايمِمقدم )فمٛمف مج٣مفم٥م( )ؽمغم 

 (.0/690ايمٌزاز )طمط حمٚمد زمـ أمحد زمـ أيب ضم٣مرث 

 (.0/693حمٚمد زمـ أمحد زمـ أيب ضم٣ًمن أزمق ضمًـ اظم٠مدب )همٝمف سم٣ًمهؾ وم٣ميمف ايمٔمتٝمٗمل( )طمط 

 (.50/40حمٚمد زمـ أمحد زمـ أيب مح٣مد ازمق زم٘مر اإلؽم٘مٛمدراين )فم٣ًمىمر

َم٣م رأي٦م حمٚمد زمـ أمحد زمـ أيب طمثٝمٚم٥م زهغم زمـ ضمرب أزمق فمٌد اهلل ايمٛم٣ًمئل )وم٣مل اخلْمٝم٤م ىم٣من همٜماًم فم٣مرهم٣ًم ووم٣مل زمـ ىم٣من: 

 (.0/414أهمٜمؿ َمٛمٜمؿ وٓ أضمٖمظ( )طمط
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 (.0/497حمٚمد زمـ أمحد زمـ أيب داود أزمق ويمٝمد إي٣مدي ايمٗم٣م  )طمط

 (.9/069(.)ضم٤م 2/002حمٚمد زمـ أمحد زمـ أيب رصم٣مء اظمِمٝميص )رزمام أطمْمٟم وم٣ميمف ازمـ ضم٣ٌمن( )يم٣ًمن 

 (.0/412ايمثٗم٣مت( )طمط ( )ذىمره ايمٗمقاس َمـ مجٙم٥م ؾمٝمقطمف446حمٚمد زمـ أمحد زمـ أيب ؽمٔمٝمد أزمق زم٘مر ايمٌزار )ت

 (.2/5حمٚمد زمـ أمحد زمـ أيب ص٣ميما زمٕمدادي )أيت زمخػم َمٛم٘مر( )يم٣ًمن 

 (.08( )َمٌم 2/045حمٚمد زمـ أمحد زمـ أيب فمقام ايمري٣مضمل )صدوق وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل ووشمٗمف َمًٙمٚم٥م( )يم٣ًمن

 حمٚمد زمـ أمحد زمـ أيب فمقن ايمٛمًقي سمٗمدم همٝمٚمـ صمده: فمٌد اهلل.

 (.0026( )يقٞمس 652ايمُمٔم٣ٌمين أزمق فمٌد اهلل اظمٌمي )ت حمٚمد زمـ أمحد زمـ أيب همروة 

 (.798حمٚمد زمـ أمحد زمـ أيب ىمريٚم٥م ايمٌٌمي )إرؾم٣مد/

( )فمٛمف ايمْمػماين ونمغمه وأشمٛمك فمٙمٝمف ايمٗم٣م  466حمٚمد زمـ أمحد زمـ أيب يقؽمػ اظمٌمي أزمق زم٘مر زمـ طمالل ايمٖمٗمٝمف اظمٔمدل )ت

 (.803فمٝم٣مض( )إرؾم٣مد/

 (.69تقافمل )خم٤م حمٚمد زمـ أمحد زمـ أمحد أزمق َمٓمٖمر اإلؽم

 (.0/625)طمط  -سمٗمدم -اؽمؿ صمده إزمراهٝمؿ -حمٚمد زمـ أمحد زمـ أمحد اظمقصقم 

 (.0053حمٚمد زمـ أمحد زمـ أمحد زمـ زمٛمدار أزمق ضمًكم اإلؽمؼمازم٣مذي )صمر 

حمٚمد زمـ أمحد زمـ أمحد زمـ مح٣مد أزمق فم٣ٌمس ازمـ أشمرم وم٣مل ايمدارومْمٛمل: ؾمٝمخ شمٗم٥م هم٣موؾ، ووم٣مل ازمـ اجلقزي: شمٗم٥م، ووم٣مل 

 (.0/624( )طمط427( )ايمديمٝمؾ/05/414( )ايمًغم442إلَم٣مم اظمٗمرئ اظمحدث( )تايمذهٌل: ا

 (.0/625حمٚمد زمـ أمحد زمـ أمحد زمـ حمٚمد أزمق ضمًكم ايمدٓل )وشمٗمف ايمتٛمقطمل( )طمط 

 (.990حمٚمد زمـ أمحد زمـ إدريس ايمٌٕمدادي أزمق زم٘مر )روى فمٛمف ايمًجزي أضم٣مدي٧م َمقوقفم٥م( )حتٖم٥م/

 (.02/405)وشمٗمف ايمذهٌل( )ؽمغم 471)ت حمٚمد زمـ أمحد زمـ أزهر زمـ ؿمٙمح٥م إزهري

 (.0511( )ذىمر 4/599حمٚمد زمـ أمحد زمـ أؽم٣ٌمط أزمق فمٌد اهلل اجلرواءاين )وشمٗمف أزمق ٞمٔمٝمؿ( )أصٌٜم٣من 

 (.0054( )صمر 806حمٚمد زمـ أمحد زمـ إؽمح٣مق اإلؽمؼمازم٣مذي أزمق فمٚمرو )صمر 

 (.775حمٚمد زمـ أمحد زمـ إؽمح٣مق ايمدومٝمٗمل ايمتًؼمي )جمٜمقل ضم٣مل( )إرؾم٣مد/

 (.2/065أمحد زمـ إؽمح٣مق اظم٣مر )ؤمٖمف ايمدارومْمٛمل ( )يم٣ًمن  حمٚمد زمـ

 (.739حمٚمد زمـ أمحد زمـ إؽمح٣مق ايمٛمج٣مر ايميير اجلرصم٣مين )صمر 
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 (.50/7( )فم٣ًمىمر 0/677)طمط  (حمٚمد زمـ أمحد زمـ إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ أزمق فمٚمرو ايمٛمٝم٣ًمزمقري )يٛمٓمر

 (.0/677ايمنطمز)طمطحمٚمد زمـ أمحد زمـ إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ زمـ َمزيـ أزمق فمقم 

 (.0/678حمٚمد زمـ أمحد زمـ إؽمح٣مق زمـ هبٙمقل أزمق ؿم٣ميم٤م ايمتٛمقطمل )وشمٗمف اخلْمٝم٤م( )طمط 

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣مٞم٦م يمف فمٛم٣مي٥م ورواي٥م وومد 518حمٚمد زمـ أمحد زمـ إؽمح٣مق زمـ ؿم٣مهر اظمرد أزمق فمٌد ايمرمحـ )ت

 (.0652أطمذ فمٛمف زمٔمض أصح٣مزمٛم٣م( )صف/

 (.0/679( )وشمٗمف اخلْمٝم٤م( )طمط ٣463مهمظ )تحمٚمد زمـ أمحد زمـ أؽمد أزمق زم٘مر احل

 (.51حمٚمد زمـ أمحد زمـ إؽمامفمٝمؾ أزمق ؽمٜمؾ ايمناج )خم٤م 

 (.886حمٚمد زمـ أمحد زمـ إؽمامفمٝمؾ أزمق فمٌد اهلل ايم٘م٣موداين أَمقم )جمٜمقل ضم٣مل( )صمر 

 (.9/055حمٚمد زمـ أمحد زمـ إؽمامفمٝمؾ ايمٔمدوي)ضم٤م

 -يٛمٓمر -٣مزمراين ايمْمقد ؾمٝمخ يمٙمٌٝمٜمٗمل وأىمثر فمٛمفحمٚمد زمـ أمحد زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ إزمراهٝمؿ أزمق ٞمٌم ايمٌزاز ايمْم

 (.048)إحت٣مف/

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمٔمتٛمٝم٣مً زمٙمٗم٣مء ايمُمٝمقخ صم٣مَمٔم٣ًم 564حمٚمد زمـ أمحد زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ إزمراهٝمؿ ايمْمٙمٝمْمقم أزمق فم٣مَمر )ت

٣م فمـ يمٙم٘مت٤م وإصقل وسمرك زمٔمّمٜمؿ ايمتحدي٧م فمٛمف ٕؾمٝم٣مء اوْمرب همٝمٜم٣م َمـ روايتف ؾم٣مهدهت٣م َمٛمف َمع نمغمي وسمقومٖمٛم

 (.0674ايمرواي٥م فمٛمف( )صف/

 (.783( )صمر 458حمٚمد زمـ أمحد زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ طم٣ميمد ايمٌمام أزمق زم٘مر اجلرصم٣مين )ت 

 (.50/02( )فم٣ًمىمر 305حمٚمد زمـ أمحد زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ فمقم ايمِمقدم اظمٗمرئ )وشمٗمف ايم٘مت٣مين( )ت

 (.50/8( )فم٣ًمىمر0/673ٗمل( )طمطحمٚمد زمـ أمحد زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ فمٛمٌس أزمق ضمًكم ايمٌٕمدادي )شمٗم٥م َمٟمَمقن وم٣ميمف ايمٔمتٝم

 (.09حمٚمد زمـ أمحد زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ حمٚمد أزمق زم٘مر ايمٖمراء )خم٤م 

 . -يٟميت-حمٚمد زمـ أمحد زمـ أصؿ: هق ازمـ أمحد زمـ متٝمؿ

 (.0205حمٚمد زمـ أمحد زمـ أنمٙم٤م زمـ ؽم٣ممل أزمق زم٘مر )ذىمر

 (.915حمٚمد زمـ أمحد زمـ أٞمس ايمُم٣مَمل )ومط 

ٝم٣ًمزمقري )ؤمٖمف ايمدارومْمٛمل واهتٚمف وايمذهٌل، ووشمٗمف اخلْمٝم٤م( )يم٣ًمن حمٚمد زمـ أمحد زمـ أٞمس زمـ يزيد ايمٗمرر ايمٛم

2/000.) 
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 (.0618أيقب ايمِمٖم٣مر )ك زمـ حمٚمد زمـ أمحد

 (.50/02( )فم٣ًمىمر 0/681حمٚمد زمـ أمحد زمـ أيقب زمـ صٙم٦م أزمق ضمًـ ايمٌٕمدادي )روى فمٛمف مجع( )طمط

( وأرخ ، وصحا يمف احل٣مهمظأشمٛمك فمٙمٝمف احل٣مىمؿ( )وشمٗمف ايمػموم٣مين 431حمٚمد زمـ أمحد زمـ زم٣ميمقيف أزمق فمقم ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ت

 .(994)حتٖم٥م/ (03( )صمز0/686( )طمط575( )ٞمٝم٣ًمزمقر/473وهم٣مسمف)

( )وم٣مل احل٣مىمؿ: مل ي٘مـ احلدي٧م َمـ ؾمٟمٞمف( 449حمٚمد زمـ أمحد زمـ زم٣ميمقيف أزمق ٞمٌم زمـ صمالب ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ت

 (.579)ٞمٝم٣ًمزمقر/

( 05/309( )ؽمغم431ٝم٣ًمزمقري ) أشمٛمك فمٙمٝمف احل٣مىمؿ( )تحمٚمد زمـ أمحد زمـ زم٣ميمقيف اجلالب أزمق حمٚمد ]أو أزمق زم٘مر[ ايمٛم

 (.554)ٞمٝم٣ًمزمقر/

 (.243( )ٞمٝم٣ًمزمقر/490حمٚمد زمـ أمحد زمـ زم٣ميمقيف ايم٘م٣ًميٛمل أزمق َمٛمِمقر ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ت

 (.0028( )صف/338حمٚمد زمـ أمحد زمـ زمدر ايمِمددم أزمق فمٌد اهلل ايمْمٙمٝمْمقم )ت

( 0/680اخلْمٝم٤م ووشمٗمف ازمـ اجلقزي وازمـ صمزري..( )طمط حمٚمد زمـ أمحد زمـ زمراء زمـ َم٣ٌمرك أزمق ضمًـ ايمٔمٌد ي )وشمٗمف 

 (.772)إرؾم٣مد/

 (.567حمٚمد زمـ أمحد زمـ زمرد أزمق ويمٝمد )صدوق وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل( )ىمؼ

 (.50/61حمٚمد زمـ أمحد زمـ زممم أزمق فم٣ٌمس ايمٗمرر )فم٣ًمىمر

 (.527حمٚمد زمـ أمحد زمـ زممم أزمق َمٛمِمقر احلغمي ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ٞمٝم٣ًمزمقر/

)صدوق وم٣ميمف احل٣مىمؿ( )ؽم٠مٓت ايمًجزي  -ازمـ ؾمغمويف -اظمزىمل أزمق فمٌد اهلل ايمٛمٝم٣ًمزمقريحمٚمد زمـ أمحد زمـ زممم 

 (.0/686( )طمط06يمٙمح٣مىمؿ( )صمز

 (.50/61حمٚمد زمـ أمحد زمـ زممم اهلٚمداين )جمٜمقل( )فم٣ًمىمر

( 0604( )ك553( )أشمٛمك فمٙمٝمف احل٣مىمؿ( )ٞمٝم٣ًمزمقر/435حمٚمد زمـ أمحد زمـ زمْم٥م آصٌٜم٣مين أزمق فمٌد اهلل اظمديٛمل )ت

 (.0212ر)ذىم

 (.51حمٚمد زمـ أمحد زمـ زمٕمداد )ؤمٝمػ وم٣ميمف زمـ نمالم ايمزهري( )ؽمٜمؿ 

 (.50/60حمٚمد زمـ أمحد زمـ زم٘مغم أزمق زم٘مر اخلٝم٣مط ايمتٛمقطمل )جمٜمقل ضم٣مل( )فم٣ًمىمر 

 (.0039( )يقٞمس 403أزمق صمٔمٖمر )جمٜمقل ضم٣مل( )ت  -ازمـ ومٝم٣مس  -حمٚمد زمـ أمحد زمـ زمالل زمـ َمٝمٚمقن ايمٌٙمقي اظمٌمي 
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 (.804ار أزمق ضمًكم ايمٌزاز اإلؽمؼمازم٣مذي )صمر حمٚمد زمـ أمحد زمـ زمٛمد

 (.0022( )صمر 99( )ؽمٜمؿ 2/041حمٚمد زمـ أمحد زمـ زمٛمدار اإلؽمؼمازم٣مدي )مل ي٘مـ ؾمٝمئ٣ًم وم٣ميمف اإلؽمامفمٝمقم( )يم٣ًمن

 .-هق أيت -(2/065( )يمٝمٛم٥م زمـ أيب ايمٖمقراس( )يم٣ًمن 437حمٚمد زمـ أمحد زمـ متٝمؿ أزمق ضمًـ اخلٝم٣مط )ت

 (.0/684ايمنطمز )طمط حمٚمد زمـ أمحد زمـ متٝمؿ أزمق ٞمٌم

 (.0/684( )همٝمف يمكم وم٣ميمف ازمـ أيب ايمٖمقارس( )طمط 438حمٚمد زمـ أمحد زمـ متٝمؿ إصؿ احلٛمٓمقم أزمق ضمًـ ايمٗمٛمْمري )ت 

 (.0399( )ذىمر912حمٚمد زمـ أمحد زمـ متٝمؿ زمـ طم٣ميمد إصٌٜم٣مين أزمق زم٘مر )شمٗم٥م َمٟمَمقن وم٣ميمف أزمق ٞمٔمٝمؿ( )ومط

 (..035حمٚمد زمـ أمحد زمـ متٝمٚمل أزمق همّمؾ اظمروزي )خم٤م

 (.0/683)طمط  -هق ايمٌٕمدادي -حمٚمد زمـ أمحد زمـ شم٣مزم٦م أزمق ضمًكم ايمت٣مصمر

 (.599( )ٞمٝم٣ًمزمقر/0/685حمٚمد زمـ أمحد زمـ شم٣مزم٦م ايمٌزار أزمق ضمًكم ايمٌٕمدادي: هق ايمت٣مصمر )طمط

 (.0/683حمٚمد زمـ أمحد زمـ شم٣مزم٦م ايمقاؽمْمل )طمط 

 (.0/683حمٚمد زمـ أمحد زمـ شم٣مزم٦م زمـ زمٝم٣مر أزمق ص٣ميما ايمٔم٘مػمي )طمط

 (.3/6107ـ أمحد زمـ شمقزم٣من ايمْمرؽمقد )ضم٣ٌمن حمٚمد زم

 (.50/66حمٚمد زمـ أمحد زمـ صمحقش اظمري )جمٜمقل ضم٣مل( )فم٣ًمىمر

 (.50/62حمٚمد زمـ أمحد زمـ صمٔمٖمر أزمق أمحد احلريب )فم٣ًمىمر

 (.2/005حمٚمد زمـ أمحد زمـ صمٔمٖمر أزمق زم٘مر اخلٝم٣مط ايمٌٕمدادي )سم٘مٙمؿ همٝمف( )يم٣ًمن 

 (.0228حمٚمد زمـ أمحد زمـ صمٔمٖمر أزمق زم٘مر ايمٕمزال )ذىمر

 (.49( )خم٤م07/592حمٚمد زمـ أمحد زمـ صمٔمٖمر أزمق ضم٣ًمن اظمزىمل )وشمٗمف ايمذهٌل وايمٖم٣مرد( )ؽمغم 

 (.0/687حمٚمد زمـ أمحد زمـ صمٔمٖمر أزمق ضمًـ ايمٕمْم٣مَمل )طمط 

 (.50/67حمٚمد زمـ أمحد زمـ صمٔمٖمر أزمق ضمًـ ايمٝمزدي )فم٣ًمىمر

 (.0272حمٚمد زمـ أمحد زمـ صمٔمٖمر أزمق فمٌد اهلل ايمٗمْم٣مر )ذىمر 

 (.0089صمٔمٖمر ايمٌٕمدادي أزمق زم٘مر ايمرص٣مدم )صمر حمٚمد زمـ أمحد زمـ 

 (.211حمٚمد زمـ أمحد زمـ صمٔمٖمر ايمْمقد أزمق ٞمٌم )ٞمٝم٣ًمزمقر/

 (.049حمٚمد زمـ أمحد زمـ صمٔمٖمر ايمٗمرَمٝمًٝمٛمل أزمق صمٔمٖمر ؾمٝمخ يمٙمٌٝمٜمٗمل )إحت٣مف/



1517 
 

 (.582( ) أشمٛمك فمٙمٝمف احل٣مىمؿ( )ٞمٝم٣ًمزمقر/474حمٚمد زمـ أمحد زمـ صمٔمٖمر ايمٝمزدي أزمق ضمًـ ايمت٣مصمر اظمْمقفمل )ت

 (.0226زمـ أمحد زمـ صمٔمٖمر زمـ إؽمح٣مق أزمق ضمًـ إزما اظمذىمر )ذىمرحمٚمد 

 (.778( )صمر 427حمٚمد زمـ أمحد زمـ صمٔمٖمر زمـ روىم٣م أزمق أمحد ايمٔمدل )ت 

 حمٚمد زمـ أمحد زمـ مجٝمع )هق ازمـ مجٝمع(.

 (.7/685( )طمط7/084( )ضم٣مسمؿ 622حمٚمد زمـ أمحد زمـ صمٛمٝمد أزمق صمٔمٖمر ايمدوم٣مق )صدوق وم٣ميمف ازمـ أيب ضم٣مسمؿ( )ت

 (.0/687( )جمٜمقل ضم٣مل( )طمط 844أمحد زمـ صمٜمؿ ازمق زم٘مر ايمقراق )تحمٚمد زمـ 

 (.0/687حمٚمد زمـ أمحد زمـ صمٜمؿ أزمق فمٌد اهلل ايمٌخقم )طمط 

 (.856( )صمر 408حمٚمد زمـ أمحد زمـ ضم٣مسمؿ أزمق همّمؾ ايمٖمرومدي اجلرصم٣مين )ت 

 (.0605حمٚمد زمـ أمحد زمـ ضم٣مسمؿ ايمٔمدل أزمق زم٘مر ازمـ أيب ٞمٌم ايمداريردي اظمزىمل )ك 

 (.0051( )يقٞمس 466أمحد زمـ ضم٣مرث زمـ َمً٘مكم ايمٗم٣م  أزمق ضمًـ )ىم٣من شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( )تحمٚمد زمـ 

 (.592حمٚمد زمـ أمحد زمـ ضم٣مرض ايمْمقد أزمق زممم احل٣مرضي )ٞمٝم٣ًمزمقر/

 (.261حمٚمد زمـ أمحد زمـ ضم٣مَمد ايمٔمْم٣مر أزمق ضمًـ ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ٞمٝم٣ًمزمقر/

ل احل٣مىمؿ: ىم٣من يرصمع إلم َمٔمرهم٥م وهمٜمؿ، ؽمٚمع ايم٘مثغم وصٛمػ حمٚمد زمـ أمحد زمـ ضم٣مَمد ايم٘مرازمٝمز أزمق أمحد ايمٛمٝم٣ًمزمقري )وم٣م

 (.593( )ٞمٝم٣ًمزمقر/429وضمدشمٛم٣م( )ت

( 0/694حمٚمد زمـ أمحد زمـ ضم٣مَمد زمـ فمٌٝمد أزمق صمٔمٖمر ايمٌخ٣مري ايم٘مٛمدي )نمغم شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ فم٣ًمىمر( )طمط

 (.2/068)يم٣ًمن

 (.2/042حمٚمد زمـ أمحد زمـ ضم٣مَمد وم٣م  ضمٙم٤م )ىمذزمف آٞمامؿمل( )يم٣ًمن 

 (.778( )إرؾم٣مد/0/694ـ ضم٣ٌمب اظمروزي )جمٜمقل ضم٣مل( )طمط حمٚمد زمـ أمحد زم

 (.0/690( )طمط 2/002حمٚمد زمـ أمحد زمـ ضمٌٝم٤م ايمذارع )وم٣مل ايمدارومْمٛمل: يمٝمس زم٣ميمٗمقي ( )يم٣ًمن 

 حمٚمد زمـ أمحد زمـ ضمٌٝم٤م اظمٗمرئ ايمٗمِم٣مص: هق ازمـ أمحد زمـ يزيد زمـ ضمٌٝم٤م.

 (.0/693حمٚمد زمـ أمحد زمـ ضمج٣مج زمـ ه٣مرون أزمق فمٌد اهلل ايمٌزار )طمط 

 (.0605( )صف/378حمٚمد زمـ أمحد زمـ ضمزم إٞمِم٣مري أزمق فمٌد اهلل ايمْمٙمٝمْمقم )ت

 (.385( )نمرزم٣مء/461حمٚمد زمـ أمحد زمـ ضمزم زمـ مت٣مم أزمق فمٌد اهلل إٞمِم٣مري )ت ٞمحق
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( أطمػمٞم٣م فمٛمف زمٔمض ؾمٝمقطمٛم٣م وم٣ميمف ازمـ 380حمٚمد زمـ أمحد زمـ ضم٣ًمن زمـ ريقارم ايمٌّٝم٣مد أزمق زم٘مر )ت دم ٞمحق

 .(0660زمُم٘مقال.)صف/

 (.50/67حمٚمد زمـ أمحد زمـ ضمًـ أزمق ضم٣مسمؿ ايمًجًت٣مين احل٣مهمظ )فم٣ًمىمر 

 (.50/68حمٚمد زمـ أمحد زمـ ضمًـ أزمق ضمًـ ايمٕمزي ايم٘مرصمل )جمٜمقل ضم٣مل( )فم٣ًمىمر 

 (.0/689ضمًكم ايمتٚمٝمٚمل ايمدٓل ضمريؼ )صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )طمط أزمقحمٚمد زمـ أمحد زمـ ضمًـ  

 (.0239حمٚمد زمـ أمحد زمـ ضمًـ أزمق فمٚمرو ايمزفمٖمراين )ذىمر 

 (.598حمٚمد زمـ أمحد زمـ ضمًـ أزمق همّمؾ ايمِم٣مٞمع ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ٞمٝم٣ًمزمقر/

 (.0050( )يقٞمس 461أزمق ضمًـ )ت  -ازمـ ؾمٔمرة  -حمٚمد زمـ أمحد زمـ ضمًـ إزدي 

 (.559( وىم٣من َمـ ايمِم٣محلكم )ٞمٝم٣ًمزمقر/430حمٚمد زمـ أمحد زمـ ضمًـ احلغمي ايمٛمٝم٣ًمزمقري أزمق ؿمٝم٤م اظمٛم٣مدرم )ت

 (.0741ايمْم٣مهر ايمٌٕمدادي )ذىمر حمٚمد زمـ أمحد زمـ ضمًـ 

 (.590حمٚمد زمـ أمحد زمـ ضمًـ ايمٖم٣مَمل أزمق أمحد ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ٞمٝم٣ًمزمقر/

 (.2/068حمٚمد زمـ أمحد زمـ ضمًـ ايمٗمِمٌل ايمقاؽمْمل )وم٣مل اإلؽمامفمٝمقم: مل ي٘مـ زمذاك( )يم٣ًمن 

 (.0/690)طمط -يٟميت –اؽمؿ صمده ضمًكم -حمٚمد زمـ أمحد زمـ ضمًـ ايمٗمْم٣من 

 (.762)صمر  حمٚمد زمـ أمحد زمـ ضمًـ اظمروزي

 (.0608( )ك430حمٚمد زمـ أمحد زمـ ضمًـ اظمٛم٣مديقم أزمق ؿمٝم٤م ايم٠مذن )ت

 (.0/691( )طمط307حمٚمد زمـ أمحد زمـ ضمًـ زمـ إؽمح٣مق أزمق ضمًـ ايمٌزاز )شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )ت

( )شمٗم٥م َمٟمَمقن وم٣ميمف ازمـ أيب ايمٖمقارس ووم٣مل 459حمٚمد زمـ أمحد زمـ ضمًـ زمـ إؽمح٣مق ايمٌٕمدادي ايمٌزار ازمـ صقاف )ت

ٛمل: َم٣م رأت فمٝمٛم٣مي َمثٙمف، ووم٣مل ايمًٚمٔم٣مين: ىم٣من شمٗم٥م صدووم٣ًم، ووم٣مل ايمذهٌل: ايمُمٝمخ اإلَم٣مم اظمحدث ايمثٗم٥م احلج٥م( ايمدارومْم

( )طمط 307( )ت9/688( )سم٣مريخ اإلؽمالم031( )إحت٣مف/0/689( )طمط492( )ايمديمٝمؾ/02/083)ايمًغم

0/689.) 

 (.688حمٚمد زمـ أمحد زمـ ضمًـ زمـ زم٣مزمقيف أزمق فم٣ٌمس احلٛم٣مئل )طمط/

( )طمط 2/009( )سم٘مٙمؿ همٝمف ايمٌٕمقي هم٘م٣من ؽمٝمئ ايمرأي همٝمف( )يم٣ًمن 404د زمـ ضمًـ زمـ طمراش )تحمٚمد زمـ أمح

0/688.) 



1519 
 

( 484حمٚمد زمـ أمحد زمـ ضمًـ زمـ ؽمٔمٝمد اجلرصم٣مين أزمق زم٘مر ايمقراق )وم٣مل احل٣مىمؿ: سمٕمغم زمآطمره وطمٙمط( )ت

 (.269)ٞمٝم٣ًمزمقر/

 (.0/689حمٚمد زمـ أمحد زمـ ضمًـ زمـ ؾمخغم أزمق زم٘مر )طمط 

 ًـ زمـ صقاف أزمق فمقم: وهق أيت اؽمؿ صمده ضمًـ زمـ إؽمح٣مق.حمٚمد زمـ أمحد زمـ ضم

( )فمٛمف مج٣مفم٥م/ وأشمٛمك فمٙمٝمف ايمذهٌل( )ؽمغم 381حمٚمد زمـ أمحد زمـ ضمًـ زمـ فمقم ايمٌٕمدادي أزمق همّمؾ إصٌٜم٣مين )ت 

08/540.) 

 (.0219حمٚمد زمـ أمحد زمـ ضمًـ زمـ فمٚمر أزمق فمٌد اهلل ايم٘م٣ًمئل )ذىمر 

( )فمٛمف طمٙمؼ ىمثغم/ ايمُمٝمخ اظمًٛمد وم٣ميمف ايمذهٌل( 380ٕصٌٜم٣مين أزمق زم٘مر )ت حمٚمد زمـ أمحد زمـ ضمًـ زمـ َم٣مصم٥م إهبري ا

 (.08/580)ؽمغم 

 (.0264حمٚمد زمـ أمحد زمـ ضمًـ زمـ حمٚمد أزمق فمٚمر ايمّمٌل )ذىمر /

 (.0/688حمٚمد زمـ أمحد زمـ ضمًـ زمـ واومد أزمق زم٘مر اظم٠مدب ايم٣ًمَمري )طمط 

 (.0219حمٚمد زمـ أمحد زمـ ضمًٛمقيف أزمق زم٘مر )ذىمر

 (.207( )جمٜمقل ضم٣مل( )ٞمٝم٣ًمزمقر/475ًٛمقي ايمٛمٝم٣ًمزمقري صقدم )تاحلضمًٛمقيف ايمٔم٣مرف أزمق أمحد حمٚمد زمـ أمحد زمـ 

 (.039حمٚمد زمـ أمحد زمـ ضمًكم أزمق فمٌد اهلل ايمٌٝمٜمٗمل )خم٤م

 (.067حمٚمد زمـ أمحد زمـ ضمًكم أزمق َمٛمِمقر ايمٌٝمٜمٗمل )خم٤م 

 (.39حمٚمد زمـ أمحد زمـ ضمًكم أزمق ٞمٌم ايمزفمٖمراين )وشمٗمف ايمٖم٣مرد( )خم٤م 

 (.2/006أمحد زمـ ضمًكم إهقزاي اجلرجيل )ىمذزمف فمٌدان( )يم٣ًمن حمٚمد زمـ 

 (.217حمٚمد زمـ أمحد زمـ ضمًكم ايمًٚم٣ًمر ايمٛمٝم٣ًمزمقري أزمق ؿم٣مهر ايمْم٣مهري )ٞمٝم٣ًمزمقر/

 (.3/6108حمٚمد زمـ أمحد زمـ ضمًكم اظم٣مهصمز )ضم٣ٌمن 

 سمٗمدم دم ضمًـ . -حمٚمد زمـ أمحد زمـ ضمًكم ايمقاؽمْمل 

 (.0702يف أزمق زم٘مر اظمٔمدل )ذىمرحمٚمد زمـ أمحد زمـ ضمًكم زمـ أمحد زمـ زٞمجق

 (.779حمٚمد زمـ أمحد زمـ ضمًكم زمـ طمزيٚم٥م ايمٌٌمي )جمٜمقل ضم٣مل( )إرؾم٣مد/

 (.2/042حمٚمد زمـ أمحد زمـ ضمًكم زمـ ؾم٣مذان )دصم٣مل وم٣ميمف ايمذهٌل ورَم٣مه زم٣ميمقوع( )يم٣ًمن 
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ايمتٖمٛمـ دم ايمٔمٙمقم ( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمـ أهؾ 366حمٚمد زمـ أمحد زمـ ضمًكم زمـ ؾمٛمٓمغم ايمْمٙمٝمْمقم أزمق فمٌد اهلل )ت

 (.0064واحلٖمظ يم٘مت٣مب اهلل واظمٔمرهم٥م زمٔم٣ٌمرة ايمرؤي٣م( )صف/

 (.0/690حمٚمد زمـ أمحد زمـ ضمًكم زمـ فمٌد ايمٔمزيز أزمق ٞمٌم ايمٔم٘مػمي )صدوق وم٣ميمف ازمـ ىمت٣مين( )طمط

 (.779حمٚمد زمـ أمحد زمـ ضمًكم زمـ وم٣مؽمؿ أزمق أمحد ايمرزم٣مؿمل اجلرصم٣مين )سم٘مٙمؿ همٝمف( )صمر 

)روى فمٛمف مجع / ووم٣مل ايمذهٌل: اإلَم٣مم احل٣مهمظ ايمرضم٣مل  أزمق أمحد ؽمؿ زمـ نمْمريػ اجلرصم٣مينحمٚمد زمـ أمحد زمـ ضمًكم زمـ وم٣م

( 02/453( )ؽمغم 477/وأٞم٘مروا فمٙمٝمف أضم٣مدي٧م( )ت ، ووم٣مل احل٣مهمظ: هق شمٗم٥م شم٦ٌم َمـ ىم٣ٌمر ضمٖم٣مظ زَم٣مٞمفَمًٛمد وومتف

 (.2/006)يم٣ًمن

 (.0/690( )طمط376ْمٝم٤م( )تحمٚمد زمـ أمحد زمـ ضمًكم زمـ حمٚمد أزمق ضمًـ ايمٗمْم٣من زمـ حم٣مَمقم )صدوق وم٣ميمف اخل

 (.0661( )ك437حمٚمد زمـ أمحد زمـ ضمًكم زمـ َمِمٙما أزمق زم٘مر ايمرازي ازمـ ؽمٛمل )ت

 (.0/690حمٚمد زمـ أمحد زمـ ضمًكم زمـ يقؽمػ أزمق زم٘مر ايمقراق زمـ زريؼ )ىم٣من ضم٣مهمٓم٣ًم همٜمام( )طمط

 (.742حمٚمد زمـ أمحد زمـ ضمًكم زمـ يقؽمػ زمـ زريؼ ايمٌٕمدادي أزمق زم٘مر )صمر 

 (.3/6109أزمق ضمٖمص ايمروم٣مم ايمتًؼمي )جمٜمقل ضم٣مل( )ضم٣ٌمن حمٚمد زمـ أمحد زمـ ضمٖمص 

 (.01/059حمٚمد زمـ أمحد زمـ ضمٖمص أزمق فمٌد اهلل ايمٌخ٣مري )ؽمغم 

 (.781حمٚمد زمـ أمحد زمـ ضمٖمص ايمروم٣مم أزمق ضمٖمص ايمتًؼمي فمٛمف ايمْمػماين وازمـ ضم٣ٌمن ونمغممه٣م )إرؾم٣مد/

 (.02/202حمٚمد زمـ أمحد زمـ ضمٖمص أيمٛمٝم٣ًمزمقري )ؽمغم 

 (.0508ايمٖمٗمٝمف اظمديٛمل )ذىمر  أيقبزمـ  حمٚمد زمـ أمحد زمـ ضم٘مؿ

 (.9/062حمٚمد زمـ أمحد زمـ ضم٘مٝمؿ ايمُمٝم٣ٌمين )ضم٤م 

 (.283( )صمر 0/694حمٚمد زمـ أمحد زمـ ضم٘مٝمؿ زمـ ىمثغم أزمق ضمًـ ايمًٙمٚمل ايمٌٕمدادي )طمط

 (.29حمٚمد زمـ أمحد زمـ ضمؾ زمـ ضمًـ أزمق ؽمٔمد ايمُمٛمٗم٣مين )خم٤م 

)وم٣مل ايمدارومْمٛمل: سم٘مٙمٚمقا همٝمف ظم٣م سمٌكم أَمره إطمغم ووم٣مل ازمـ ( 401حمٚمد زمـ أمحد زمـ مح٣مد احل٣مهمظ أزمق زممم ايمدوٓيب )ت

 (.50/69( )فم٣ًمىمر2/008( )يم٣ًمن 86يقٞمس : ىم٣من يّمٔمػ وىم٣من َمـ أهؾ ايمِمٛمٔم٥م ضمًـ ايمتِمٛمٝمػ( )ؽمٜمؿ

 (.0/694حمٚمد زمـ أمحد زمـ مح٣مد ايمدي٣مس )طمط

ظ اظمٖمٝمد حمدث ايم٘مقهم٥م: روى فمٛمف حمٚمد زمـ أمحد زمـ مح٣مد زمـ ؽمٖمٝم٣من أزمق ضمًـ ايم٘مقدم احل٣مهمظ )وم٣مل ايمذهٌل: اإلَم٣مم احل٣مهم
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 (.02/349مج٣مفم٥م( )ؽمغم 

 (.0056( )جمٜمقل ضم٣مل( )يقٞمس 408حمٚمد زمـ أمحد زمـ مح٣مد زنم٥ٌم زمـ َمًٙمؿ ايمتجٝمٌل أزمق فمٌد اهلل اظمٌمي )ت 

 (.2/007حمٚمد زمـ أمحد زمـ محدان أزمق ؿمٝم٤م ايمرؽمٔمٛمل )ىمذزمقه( )يم٣ًمن 

( 0660( )ك2/005( )وشمٗمف ايمذهٌل( )يم٣ًمن 472)تحمٚمد زمـ أمحد زمـ محدان زمـ فمقم أزمق فمٚمرو احلغمي 

 (.02/394)ؽمغم

( )سم٣مريخ 570( )ٞمٝم٣ًمزمقر/476حمٚمد زمـ أمحد زمـ محدون ايمِمقدم أزمق زم٘مر ايمٖمراء ايمٛمٝم٣ًمزمقري ) أشمٛمك فمٙمٝمف ايمذهٌل( )ت

 (.565ص481-450اإلؽمالم/

٣مل احل٣مىمؿ: صحٝما ايمًامع ( )وم459حمٚمد زمـ أمحد زمـ محدون زمـ ضمًـ زمـ يزيد أزمق زم٘مر ؿمٝم٤م اظمذىمر ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ت

 (.525ىمثغم ايم٘مت٤م، وصٛمػ ايمتِم٣مٞمٝمػ( )ٞمٝم٣ًمزمقر/

 (.387( )نمرزم٣مء/461حمٚمد زمـ أمحد زمـ محدي زمـ ومْمـ ايمٌخ٣مري أزمق نم٣ميم٤م )ت

 (.571حمٚمد زمـ أمحد زمـ محُم٣مذ أزمق فم٣ٌمس ايمدوم٣مق ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ٞمٝم٣ًمزمقر/

( )صمر ، ووم٣مل احل٣مهمظ: َمـ ايمثٗم٣متؾ دم احلدي٧محمٚمد زمـ أمحد زمـ محقيف أزمق زم٘مر اإلؽمؼمازم٣مذي )َمـ أهؾ ايمًٛم٥م شمٗم٥م رضم

 (.289)صمر  (995)حتٖم٥م/ (0050

 (.2/009حمٚمد زمـ أمحد زمـ محٝمد اجلِم٣مص )جمٜمقل وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل( )يم٣ًمن 

 (.0/696( )طمط686حمٚمد زمـ أمحد زمـ محٝمد زمـ ٞمٔمٝمؿ اظمروزي )شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )ت

 (.0/696( )طمط689)تحمٚمد زمـ أمحد زمـ ضمٛمكم أزمق زم٘مر ايمٔمْم٣مر )جمٜمقل ضم٣مل( 

( 012حمٚمد زمـ أمحد زمـ طم٣ميمد ايمٌقراين أزمق زم٘مر )يمٝمس زمف زمٟمس يم٘مٛمف حيدث فمٛمف ؾمٝمقخ ؤمٖم٣مء وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل( )ؽمٜمؿ 

 (.0/695)طمط

 (.0/093حمٚمد زمـ أمحد زمـ طم٣ميمد زمـ َمقؽمك أزمق صمٔمٖمر ايمٌٝم٘مدين ايمٌخ٣مري)طمط

 (.50/43( )فم٣ًمىمرحمٚمد زمـ أمحد زمـ طم٣ميمد زمـ يزيد أزمق فمٌد اهلل اظمٌمي )روى فمٛمف مجع

 (.388( )نمرزم٣مء/692حمٚمد زمـ أمحد زمـ طمزيٚم٥م أزمق َمٔمٚمر زمٌمي )ت

 حمٚمد زمـ أمحد زمـ طمزيٚم٥م ايمٌٌمي: اؽمؿ صمده: ضمًكم زمـ طمزيٚم٥م.

 (.0/697حمٚمد زمـ أمحد زمـ طمُمٛم٣مم أزمق َمٛمِمقر ايمٔمْم٣مر )جمٜمقل ضم٣مل( )طمط
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 (.0552حمٚمد زمـ أمحد زمـ طمْم٣مب أزمق زم٘مر اظم٠مدب )ذىمر/

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من أدي٣ًٌم زمٙمٝمٕم٣ًم َمٗمدَم٣ًم دم 489اخلثٔمٚمل أزمق فمٌد اهلل ايم٘م٣مسم٤م ايمٗمرؿمٌل )تحمٚمد زمـ أمحد زمـ طمٙمػ 

 (.0145ايمٖمٜمؿ واظمٔمرهم٥م( )صف/

)وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمـ صمٙم٥م ايمٖمٗمٜم٣مء وىم٣ٌمر  -ازمـ ضم٣مج -حمٚمد زمـ أمحد زمـ طمٙمػ زمـ إزمراهٝمؿ ايمتجٝمٌل أزمق فمٌد اهلل

زمِمغمًا زم٣ميمٖمتٝم٣م وىم٣مٞم٦م ايمٖمتقى دم وومتف سمدور فمٙمٝمف ظمٔمرهمتف وشمٗمتف، وىم٣من َمٔمتٛمٝم٣مً  ايمٔمٙمامء َمٔمدودًا دم اظمحدشمكم وإدزم٣مء،

( 569زم٣محلدي٧م وأشم٣مر صم٣مَمٔم٣مً هل٣م و٣مزمْم٣ًم ٕؽمامء رصم٣ميمف ورواهت٣م، ومٝمد ايمٔمٙمؿ فمٚمره وفمٛمل زمف فمٛم٣مي٥م ىم٣مَمٙم٥م...( )ت

 (.0678)صف/

ووم٣مل: ىم٣من صدووم٣م: وأشمٛمك فمٙمٝمف( حمٚمد زمـ أمحد زمـ طمٙمػ زمـ طم٣موم٣من أزمق ؿمٝم٤م ايمٔم٘مػمي )وشمٗمف أزمق وم٣مؽمؿ ايمٔم٘مػمي 

 (.0/697)طمط

 (.0178حمٚمد زمـ أمحد زمـ طمٙمٝمؾ زمـ همرج ايمٗمرؿمٌل أزمق زم٘مر فمٛمف ايمِم٣مضم٣ٌمن ويقٞمس زمـ فمٌد اهلل )صف/

 (.0/692( )طمط 451حمٚمد زمـ أمحد زمـ طمٛم٤م زمـ أمحد زمـ راصمٝم٣من أزمق زم٘مر ايمدهٗم٣من )ت

 رب.حمٚمد زمـ أمحد زمـ طمٝمثٚم٥م: صقازمف: ازمـ أيب طمٝمثٚم٥م وهق زهغم زمـ ضم

 (.2/063حمٚمد زمـ أمحد زمـ داود / آطمر )جمٜمقل وم٣ميمف َمًٙمٚمف( )يم٣ًمن

 (.0/410حمٚمد زمـ أمحد زمـ داود زمـ أيب ٞمٌم ايمناج)طمط

 (.0/410( )طمط50/42( )فم٣ًمىمر 094حمٚمد زمـ أمحد زمـ داود زمـ ؽمٝم٣مر اظم٠مدب )ٓزمٟمس زمف وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل( )ىمؼ 

 (.725حمٚمد زمـ أمحد زمـ درَم٣مء اجلرصم٣مين )صمر 

 (.785أمحد زمـ راؾمد ايمِمقري )إرؾم٣مد/ حمٚمد زمـ

 -سمٗمدم -حمٚمد زمـ أمحد زمـ راؾمد اهلروي: صقازمف: حمٚمد زمـ أمحد زمـ أؽمد

حمٚمد زمـ أمحد زمـ راؾمد زمـ َمٔمدان أزمق زم٘مر َمقلم شمٗمٝمػ )فمٛمف مج٣مفم٥م، ووم٣مل أزمق ايمُمٝمخ وأزمق ٞمٔمٝمؿ: ىمثغم احلدي٧م 

( 419ٖمدي: احل٣مهمظ وىم٣من ص٣محل٣ًم شمٗم٥م..( )توايمتِم٣مٞمٝمػ، ووم٣مل ايمذهٌل: اإلَم٣مم احل٣مهمظ ايمرضم٣مل اظمِمٛمػ، ووم٣مل ايمِم

 (.0393( )ذىمر4/396( )أصٌٜم٣من783( )إرؾم٣مد/0/416)طمط

 (.0054( )جمٜمقل ضم٣مل( )يقٞمس 445رزمٝمع زمـ ؽمٙمٝمامن إؽمقاين اظمٌمي أزمق رصم٣مء )ت زمـ حمٚمد زمـ أمحد 

 (.2/002حمٚمد زمـ أمحد زمـ رصم٣مء احلٛمٖمل )َمتٜمؿ وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل( )يم٣ًمن
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 (.0/416زمـ فمٌد اهلل )طمط  حمٚمد زمـ أمحد زمـ رزق

 (.0/410( )جمٜمقل ضم٣مل( )طمط674حمٚمد زمـ أمحد زمـ رزيـ أزمق فمٌد اهلل )ت

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من همٗمٝمٜم٣مً فم٣مظم٣ًم ضم٣مهمٓم٣ًم يمٙمٖمٗمف َمٗمدَم٣ًم همٝمف 561حمٚمد زمـ أمحد زمـ رؾمد اظم٣ميم٘مل أزمق ويمٝمد إٞمديمز )ت

وايمٖمٜمؿ َمع ايمديـ وايمٖمّمؾ وايمقوم٣مر واحلٙمؿ...( فمعم مجٝمع أهؾ فمٌمه فم٣مرهم٣ًم زم٣ميمٖمتقى زمِمغمًا، وَمـ أهؾ ايمٔمٙمؿ 

 (.0671)صف/

 (.0/414( )شمٗم٥م هم٣موؾ وم٣ميمف ايمػموم٣مين ووشمٗمف ازمـ همرات ( )طمط470حمٚمد زمـ أمحد زمـ روح أزمق زم٘مر احلريري )ت

 (.0/416( )جمٜمقل ضم٣مل( )طمط688حمٚمد زمـ أمحد زمـ روح زمـ ضمرب زمـ راؾمد أزمق فمٌد اهلل ايم٘م٣ًمئل )ت

 (.0/414أزمق ٞمٌم ايمٌٕمدادي )طمط حمٚمد زمـ أمحد زمـ رحي٣من 

 (.50/31حمٚمد زمـ أمحد زمـ زروم٣من أزمق زم٘مر اظمِمٝميص )روى فمٛمف مجع( )فم٣ًمىمر

 (.9/662( )سم٣مريخ اإلؽمالم030حمٚمد زمـ أمحد زمـ زىمري٣م اإلؽمٖمرايٝمٛمل أزمق زم٘مر ايمٛمٝم٣ًمزمقري ؾمٝمخ يمٙمٌٝمٜمٗمل )إحت٣مف/

 (.558ك فمٙمٝمف احل٣مىمؿ( )ٞمٝم٣ًمزمقر/( ) أشمٛم439حمٚمد زمـ أمحد زمـ زىمري٣م ايمٛمٝم٣ًمزمقري أزمق ضمًـ زمـ زىمري٣م )ت

 (.0/413حمٚمد زمـ أمحد زمـ زٞمجقيف ايمٛمٝم٣ًمزمقري )طمط 

حمٚمد زمـ أمحد زمـ زهغم زمـ ضمرب زمـ ؾمداد ايمٛم٣ًمئل أزمق فمٌد اهلل ايمٌٕمدادي ازمـ ص٣مضم٤م ايمت٣مريخ )وم٣مل أمحد زمـ ىم٣مَمؾ: َم٣م 

٣مل ايمذهٌل: احل٣مهمظ ايمٛم٣مومد اإلَم٣مم ئمٛمل هذا ونمغمه. ووم٣مل اخلْمٝم٤م: ىم٣من هم٣ممه٣ًم فم٣مرهم٣ًم، ووم -رأي٦م أهمٜمؿ َمٛمٜمؿ وٓ أضمٖمظ

 (.787( )إرؾم٣مد/00/393( )ؽمغم 0/414( )طمط 697اظمحٗمؼ، ووم٣مل إيم٣ٌمين: شمٗم٥م ضم٣مهمظ( )ت

 (.2/415حمٚمد زمـ أمحد زمـ زيد أزمق زم٘مر احلٛم٣مئل روى فمٛمف ايمدارومْمٛمل)يم٣ًمن  

 (2/002( )يم٣ًمن 434)ت( ، ووم٣مل احل٣مهمظ: ؤمٝمػ صمداً حمٚمد زمـ أمحد زمـ زيد ايمًٙمٚمل )ينق احلدي٧م وم٣ميمف ازمـ فمدي

 .(992)حتٖم٥م/

( 9/064حمٚمد زمـ أمحد زمـ زيد اظمذاري أزمق صمٔمٖمر ايمٌٌمي )فمٛمف مج٣مفم٥م(ووم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن وايمْمػماين :شمٗم٥م)ضم٤م

 (.3/6160)ضم٣ٌمن

 (.0/417حمٚمد زمـ أمحد زمـ هي احلٛم٣مئل )طمط  

 (.0/417حمٚمد زمـ أمحد زمـ هي زمـ أيب فمقن أزمق ضمًـ ايمٛمٜمرواين )صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )طمط 

 (.058حمٚمد زمـ أمحد زمـ ؽمٔمٝمد أزمق زم٘مر ايمٛمًقي )خم٤م 
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حمٚمد زمـ أمحد زمـ ؽمٔمٝمد أزمق صمٔمٖمر ايمرازي )ؤمٖمف ايمدارومْمٛمل ونمغمه ووم٣مل ايمذهٌل: ٓ أفمرهمف يم٘مـ أسمك زمخػم زم٣مؿمؾ هق 

 (2/002آهمتف( )يم٣ًمن

 (.50/30حمٚمد زمـ أمحد زمـ ؽمٔمٝمد أزمق فمٌد اهلل ايمقاؽمْمل )ازمـ ىم٣ًمء( )فم٣ًمىمر 

 (.0382( )ذىمر3/699ٔمٝمد أزمق َمًٙمؿ ايمٖمٗمٝمف )اصٌٜم٣منحمٚمد زمـ أمحد زمـ ؽم

 (.50/30حمٚمد زمـ أمحد زمـ ؽمٔمٝمد ايمٌغمويت )فم٣ًمىمر 

)ىم٣من هم٣موالً زاهدًا أومرأ ايمٛم٣مس زم٣محلٚمؾ فمٛمف...(  -ازمـ همراء -حمٚمد زمـ أمحد زمـ ؽمٔمٝمد اظمٔم٣مهمري اظمٗمرئ أزمق فمٌد اهلل اجلٝم٣مين

 (.0099( )صف/329)ت

 (.262( ) أشمٛمك فمٙمٝمف احل٣مىمؿ( )ٞمٝم٣ًمزمقر/480ٞمٌم ايمٛمٝم٣ًمزمقري )تحمٚمد زمـ أمحد زمـ ؽمٔمٝمد ايمقارم أزمق 

 (.2/009حمٚمد زمـ أمحد زمـ ؽمٔمٝمد زمـ همرومد اظمخزوَمل )يمف َمٛم٣مىمغم وم٣ميمف ايمذهٌل( )يم٣ًمن 

 (.50/36حمٚمد زمـ أمحد زمـ ؽمٔمٝمد زمـ همّمؾ أزمق زم٘مر ايمٌٕمدادي )فم٣ًمىمر 

 (.0664( )ك50/30( )فم٣ًمىمر788رؾم٣مد/حمٚمد زمـ أمحد زمـ ؽمٔمٝمد زمـ ىُم٣ًم ايمقاؽمْمل أزمق فمٌد اهلل)فمٛمف مج٣مفم٥م( )إ

 (.2/065)يم٣ًمن  -يٛمٓمر -حمٚمد زمـ أمحد زمـ ؽمٖمٝم٣من أزمق زم٘مر ايمؼمَمذي )َمتٜمؿ(

 (.0/415حمٚمد زمـ أمحد زمـ ؽمٖمٝم٣من أزمق فمٌد اهلل ايمٌزار ايمؼمَمذي )شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )طمط

 (.0/615حمٚمد زمـ أمحد زمـ ؽم٘مـ أزمق زم٘مر ايمٗمْمٌل )وشمٗمف اخلْمٝم٤م( )طمط

 (.0/412امن أزمق زم٘مر )طمط حمٚمد زمـ أمحد زمـ ؽمٙمٝم

 (.50/33( )فم٣ًمىمر 0347( )ذىمر 4/369حمٚمد زمـ أمحد زمـ ؽمٙمٝمامن أزمق فم٣ٌمس اهلروي )روى فمٛمف مجع( )أصٌٜم٣من 

 (.415( )ت0/412حمٚمد زمـ أمحد زمـ ؽمٙمٝمامن أزمق همّمؾ زمـ ومقاس )شمٗم٥م وم٣ميمف ازمق همتا زمـ َمنور( )طمط 

 (.٣ً50/35مىمر حمٚمد زمـ أمحد زمـ ؽمٙمٝمامن أزمق ٞمي ايمٛمًقي )جمٜمقل ضم٣مل( )فم

 (.0053( )يقٞمس 402حمٚمد زمـ أمحد زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ زمرد اظمٌمي أزمق زم٘مر )ت 

 (.703( )ٞمٝم٣ًمزمقر/438حمٚمد زمـ أمحد زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ حمٚمد إزمزاري أزمق صمٔمٖمر ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ت

 (.3/6166حمٚمد زمـ أمحد زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ َمٛمِمقر زمـ أيب ؾمٝمخ أزمق زم٘مر ايمقاؽمْمل )جمٜمقل ضم٣مل( )ضم٣ٌمن 

 (.06محد زمـ ؽمامن )َمٌم حمٚمد زمـ أ

 (.0055( )صمر 459حمٚمد زمـ أمحد زمـ ؽمٜمؾ أزمق فمٌد اهلل اإلؽمؼمازم٣مذي )ت 
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 (.2/061حمٚمد زمـ أمحد زمـ ؽمٜمؾ أزمق نم٣ميم٤م زمـ زمممان ايمٙمٕمقي )ٓرء( )يم٣ًمن 

 (.820( )صمر 459حمٚمد زمـ أمحد زمـ ؽمٜمؾ اإلؽمؼمازم٣مذي أزمق فمٌد اهلل )ت 

 (.50/39( )فم٣ًمىمر0/417ٕمدادي )جمٜمقل ضم٣مل( )طمطحمٚمد زمـ أمحد زمـ ؽمٜمؾ إص٣ٌمنمل أزمق زم٘مر ايمٌ

( )فم٣ًمىمر 791( ) أشمٛمقا فمٙمٝمف( )إرؾم٣مد/401حمٚمد زمـ أمحد زمـ ؽمٜمؾ ايمػمىم٣مين أزمق فمٌد اهلل ايمٗم٣م  ايمٌٌمي اظم٣ميم٘مل )ت

50/32.) 

 (.0/417حمٚمد زمـ أمحد زمـ ؽمٜمؾ احلداد )طمط

 (.260حمٚمد زمـ أمحد زمـ ؽمٜمؾ ايمقراق أزمق ؽمٜمؾ ايمزوزين )ٞمٝم٣ًمزمقر/

ـ أمحد زمـ ؽمٜمؾ زمـ زمممان ايمقاؽمْمل أزمق نم٣ميم٤م احلٛمٖمل )وم٣مل أمحد زمـ ص٣ميما احلٝمقم: ىم٣من فم٣مظم٣ًم زم٣مٕدب راوي٥م يمف شمٗم٥م حمٚمد زم

 (.08/645( )ؽمغم 326زم٣مرفم٣ًم دم ايمٛمحق( )ت 

( )يقٞمس 412حمٚمد زمـ أمحد زمـ ؽمٜمؾ زمـ راؾمد ايمِمٖم٣مء أزمق ضمًـ اظمٌمي )ىم٣من َمًتٗمٝمؿ احلدي٧م وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( )ت 

0055.) 

 (.0052( )يقٞمس 408ازمـ أيب زيد إمخٝمٚمل أزمق زم٘مر )ت -أمحد زمـ ؽمٜمؾ زمـ رزمٝمع اجلٜمٛمل َمقٓهؿ حمٚمد زمـ 

حمٚمد زمـ أمحد زمـ ؽمٜمؾ زمـ ٞمٌم أزمق زم٘مر ايمرَمقم )روى فمٛمف مج٣مفم٥م ووم٣مل اظمٝمداين: ايمُمٝمخ ايمِم٣ميما ايمثٗم٥م ايمِمدوق، ووم٣مل ازمـ 

 ( .476( )ايمديمٝمؾ/50/39( )فم٣ًمىمر 02/038أىمٖم٣مين: ايمِم٣ميما ايمزاهد، ووم٣مل ايمذهٌل: اإلَم٣مم ايمٗمدوة ايمُمٜمٝمد( )ايمًغم

 (.2/006/065حمٚمد زمـ أمحد زمـ ؽمٜمٝمؾ ايم٣ٌمهقم )يّمع احلدي٧م وم٣ميمف ازمـ فمدي( )يم٣ًمن 

 (.837حمٚمد زمـ أمحد زمـ ؽمقيد زمـ ضم٣مرث ايمٔمجقم اجلرصم٣مين )صمر 

 (.50/56حمٚمد زمـ أمحد زمـ ؽمٝمد ايمتٚمٝمٚمل )فم٣ًمىمر 

 (.00زمٟمضم٣مدي٧م( )ؽمٜمؿ حمٚمد زمـ أمحد زمـ ؾم٣مذ هرَمز )وشمٗمف فمٌدان وسمٖمرد 

 (.077حمٚمد زمـ أمحد زمـ ؾم٣مىمر )َمٌم 

 (.0057( )يقٞمس 672حمٚمد زمـ أمحد زمـ ؾم٣مىمر اجلٚمحل َمقٓهؿ أزمق فمٌد اهلل )ت 

 (.0238( ) ذىمر0662حمٚمد زمـ أمحد زمـ ؾمٌقزمف ايمرئٝمز أزمق ضمًـ ايمٛمًقي )أضمد احلٖم٣مظ وم٣ميمف أزمق ٞمٔمٝمؿ( )ك

 (.0760رحمٚمد زمـ أمحد زمـ ؾمذره أزمق فمٌد اهلل اخلْمٝم٤م )ذىم

( )ىم٣من ممـ ؽمٚمع احلدي٧م وفمٛمك زمف: وم٣ميمف احل٣مىمؿ( 479حمٚمد زمـ أمحد زمـ ؾمٔمٝم٤م اخلٖم٣مف أزمق ؽمٔمٝمد ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ت
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 (.588)ٞمٝم٣ًمزمقر/

 (.0/417حمٚمد زمـ أمحد زمـ ؾمٔمٝم٤م زمـ فمٌد اهلل أزمق َمٛمِمقر ايمروي٣مين )صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )طمط

 (.0202حمٚمد زمـ أمحد زمـ ؾمٔمٝم٤م زمـ فمٝمًك أزمق زم٘مر اظمٕم٣مزرم )ذىمر

 (.0660( )ك524حمٚمد زمـ أمحد زمـ ؾمٔمٝم٤م زمـ ه٣مرون أزمق أمحد ايمُمٔمٝمٌل )أشمٛمك فمٙمٝمف احل٣مىمؿ( )ٞمٝم٣ًمزمقر/

 (.0749حمٚمد زمـ أمحد زمـ ؾمغمويف أزمق َمًٙمؿ ايمدورومل )ذىمر

 (.08/348( )ؽمغم 329حمٚمد زمـ أمحد زمـ ص٣ميما اظم٠مدب أزمق ؿم٣مهر ص٣مضم٤م اجلٌقم )فمٛمف مج٣مفم٥م( )ت 

 (.0/419زمق صمٔمٖمر ايمُمٝم٣ٌمين )وفمٛمف ايمدارومْمٛمل ونمغمه( )طمطحمٚمد زمـ أمحد زمـ ص٣ميما زمـ أمحد ا

 (.795( )صمر 0051)صمر  -احلٚم٘مل  -حمٚمد زمـ أمحد زمـ ص٣ميما زمـ فمٌد اهلل ايمٌجقم 

 (.0/418( )طمط463حمٚمد زمـ أمحد زمـ ص٣ميما زمـ فمقم أزمق زم٘مر إزدي )شمٗم٥م وم٣ميمف ايمداومْمٛمل( )ت

 (.796حمٚمد زمـ أمحد زمـ ص٣ٌمح ايمٌٌمي )إرؾم٣مد/

 (.0/419زمـ صديؼ أزمق زم٘مر إصٌٜم٣مين )طمط  حمٚمد زمـ أمحد

 (.907حمٚمد زمـ أمحد زمـ صٙم٦م إؿمروش )ومط 

 (.0/418( )طمط400حمٚمد زمـ أمحد زمـ صٙم٦م زمـ ديٛم٣مر أزمق زم٘مر ايم٘م٣مسم٤م )شمٗم٥م َمٟمَمقن وم٣ميمف فمٚمر زمـ صمٔمٖمر احل٣مهمظ( )ت

 (.50/57حمٚمد زمـ أمحد زمـ وح٣مك أزمق زم٘مر اجلدرم )جمٜمقل ضم٣مل( )فم٣ًمىمر

 (.0/401( )جمٜمقل ضم٣مل( )طمط٤471م أزمق ضمًـ ايمٌٕمدادي )تحمٚمد زمـ أمحد زمـ ؿم٣ميم

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمُمٜمقرًا زم٣محلدي٧م وَمٔمرهمتف َمٔمتٛمٝم٣مً 536حمٚمد زمـ أمحد زمـ ؿم٣مهر ايمٗمٝمز أزمق زم٘مر اإلؾمٌٝمقم )ت

 (.0692أطمذ ايمٛم٣مس فمٛمف( )صف/

 (.752حمٚمد زمـ أمحد زمـ فم٣مصؿ ايمِمقدم أزمق صمٔمٖمر اجلرصم٣مين )صمر 

 (.0/407أزمق فم٣ٌمس اخلزاز )طمط حمٚمد زمـ أمحد زمـ فم٣ٌمد

 (.051حمٚمد زمـ أمحد زمـ فم٣ٌمس إمحز )َمٌم 

 (.02/402( )ؽمغم0/465حمٚمد زمـ أمحد زمـ فم٣ٌمس ايمًٙمٚمل ايمٌٕمدادي )وشمٗمف إزهري( )طمط

 (.0/465حمٚمد زمـ أمحد زمـ فم٣ٌمس اظمًتٚمقم )طمط

 (.07/85)ؽمغمحمٚمد زمـ أمحد زمـ فم٣ٌمس اظمٌمي إمخٝمٚمل )وم٣مل ايمذهٌل: ايمُمٝمخ ايمثٗم٥م اظمًٛمد( 
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 (.0/465( )طمط479حمٚمد زمـ أمحد زمـ فم٣ٌمس زمـ أمحد أزمق صمٔمٖمر ايمًٙمٚمل ايمٛمٗم٣مش )وم٣مل إزهري وايمٔمتٝمٗمل: شمٗم٥م( )ت

 (.216( ا/ )ٞمٝم٣ًمزمقر/494)ت -ايمقرر -حمٚمد زمـ أمحد زمـ فمٌد إفمعم اظمٕمري٤م أزمق فمٌد اهلل إٞمديمز

: مل ي٘مـ و٣مزمْم٣ًم، وأٞم٘مر فمٙمٝمف ازمـ ٞم٣مس، ووم٣مل ٔم٣مين ونمغمهحمٚمد زمـ أمحد زمـ فمٌد ايم٣ٌمومل زمـ َمٛمِمقر زمـ طم٣مصٝم٥م )وشمٗمف ايمًٚم

 (.2/046( )يم٣ًمن 50/29( )فم٣ًمىمر احل٣مهمظ ووم٣مل: هذا َمـ ىم٣ٌمر احلٖم٣مظ

حمٚمد زمـ أمحد زمـ فمٌد اجل٣ٌمر زمـ فمٌد ايمرمحـ أزمق زم٘مر ايمقرداين ايمٔم٣مَمري )ىم٣من خمٙمْم٣مً وىم٣من ي٘مذب ضمدث زمٛمًخ٥م َمقوقفم٥م 

 (.0059وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( )يقٞمس 

 (.50/71أمحد زمـ فمٌد اخل٣ميمؼ أزمق زرفم٥م )فم٣ًمىمر حمٚمد زمـ 

 (.0/405حمٚمد زمـ أمحد زمـ فمٌد ايمرمحـ أزمق زم٘مر احلراين )طمط

 (.576حمٚمد زمـ أمحد زمـ فمٌد ايمرمحـ أزمق زم٘مر ايمزيٗمل ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ٞمٝم٣ًمزمقر/

 (.50/70( )روى فمٛمف مج٣مفم٥م( )فم٣ًمىمر477حمٚمد زمـ أمحد زمـ فمٌد ايمرمحـ أزمق ضمًكم اظمٙمْمل اظمٗمرئ )ت

 (.0/402زمـ أمحد زمـ فمٌد ايمرمحـ أزمق فمٌد اهلل اظم٠مدب ايمتٚمٝمٚمل )جمٜمقل ضم٣مل( )طمط حمٚمد

 (.0/405حمٚمد زمـ أمحد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ فمٌٝمد ايمزهغمي ازمق ذر اظم٠مدب )شمٗم٥م وم٣ميمف أزمق همتا زمـ َمنور( )طمط

 (.0731حمٚمد زمـ أمحد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ حمٚمد أزمق زم٘مر ايمزىمقاين اظمٔمدل )ذىمر 

 (.0/402فمٌد ايمرضمٝمؿ ازمق ضمًـ اظم٠مدب )طمط  حمٚمد زمـ أمحد زمـ

 (.2/066حمٚمد زمـ أمحد زمـ فمٌد ايمرضمٝمؿ أزمق ؽمٔمٝمد اإلي٣مري )ؤمٝمػ وم٣ميمف اهلروي( )يم٣ًمن

 (.389حمٚمد زمـ أمحد زمـ فمٌد ايمٔمزيز )همٝمف ٞمٓمر( )نمرزم٣مء

 (.06/445حمٚمد زمـ أمحد زمـ فمٌد ايمٔمزيز ايمٔمتٌل )ؽمغم

 (.0/402خرَمل )طمطفم٣ٌمس ايمٌزاز اظم أزمقحمٚمد زمـ أمحد زمـ فمٌد ايم٘مريؿ 

 (.0/401زم٘مر ايمٗمٌْمل )جمٜمقل ضم٣مل( )طمط أزمقحمٚمد زمـ أمحد زمـ فمٌد اهلل 

( )طمط 344ازمـ أيب فم٣ٌمس ايمِم٣مزمقين ) ؽمامفمف صحٝما وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( ) -حمٚمد زمـ أمحد زمـ فمٌد اهلل أزمق زم٘مر اظم٠مدب

0/405.) 

 (.557ونمغمه )ٞمٝم٣ًمزمقر/ ( وفمٛمف احل٣مىمؿ439حمٚمد زمـ أمحد زمـ فمٌد اهلل أزمق ضمًـ ايمِمٖم٣مر ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ت

 (.892حمٚمد زمـ أمحد زمـ فمٌد اهلل أزمق ؽمٜمؾ )سم٘مٙمٚمقا همٝمف( )صمر 
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 (.468( وىم٣من ص٣محل٣ًم فم٣مظم٣ًم )ٞمٝم٣ًمزمقر/435حمٚمد زمـ أمحد زمـ فمٌد اهلل إديٌقم أزمق فم٣ٌمس ايمقراق )ت

 (.913حمٚمد زمـ أمحد زمـ فمٌد اهلل اإلؽمؼمازم٣مذي أزمق ؽمٜمؾ )صمر 

 (.206( )ٞمٝم٣ًمزمقر/0657( )ك475أزمق أمحد اظم٘مل)تحمٚمد زمـ أمحد زمـ فمٌد اهلل ايمً٘مري 

 (.639حمٚمد زمـ أمحد زمـ فمٌد اهلل ايمْمقد ؾمٝمخ يمٙمْمػمي )ؿمػمي

 (.0058( )يقٞمس 411حمٚمد زمـ أمحد زمـ فمٌد اهلل ايمٔمٌد ي ايمٔمرايب )ت 

 (.2/046حمٚمد زمـ أمحد زمـ فمٌد اهلل اظمت٘مٙمؿ )ٓ حيت٨م زمف وم٣ميمف زمـ ٞم٣مس( )يم٣ًمن 

 (.08/633اهلل اظمروزي أزمق ؽمٜمؾ احلٖميص )فمٛمف مجع ووم٣مل ايمذهٌل: ايمُمٝمخ اظمًٛمد( )ؽمغم حمٚمد زمـ أمحد زمـ فمٌد 

 (.2/063حمٚمد زمـ أمحد زمـ فمٌد اهلل اظمٗمري أزمق ضمًـ ازمـ زمُم٦م )سم٘مٙمؿ همٝمف( )يم٣ًمن

 . -يٟميت -اؽمؿ صمده فمٌٝمد اهلل –حمٚمد زمـ أمحد زمـ فمٌد اهلل اظمٙمْمل 

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من فم٣مظم٣مً 391)ت ٞمحق -ازمـ جل٣ميمش -اظمريحمٚمد زمـ أمحد زمـ فمٌد اهلل ايمٛمحقي أزمق فمٌد اهلل 

 (.0645زم٣مٕصقل وايمٛمحق َمٗمدَم٣ًم دم َمٔمرهمتٜمام أطمذ ايمٛم٣مس فمٛمف..( )صف/

 (.0669حمٚمد زمـ أمحد زمـ فمٌد اهلل ايمٛمٗمقي أزمق فمٌد اهلل ايمِمٛمٔم٣مين )جمٜمقل ضم٣مل( )ك

 (.0/403( )طمط 340)شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )تحمٚمد زمـ أمحد زمـ فمٌد اهلل زمـ إزمراهٝمؿ أزمق ضمًـ اجلقايمٝمٗمل ايم٘مقدم 

حمٚمد زمـ أمحد زمـ فمٌد اهلل زمـ أيب فمقن احل٣مهمظ أزمق صمٔمٖمر ايمٛمًقي ايمري٣مين ـ ازمـ زادزم٥م ـ )شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ووم٣مل ايمذهٌل : 

 .(765)صمر (3/6164( )ضم٣ٌمن0/400( )طمط 404احل٣مهمظ اظمحدث ايمثٗم٥م( )ت

 (.٣50/20مري )فم٣ًمىمرحمٚمد زمـ أمحد زمـ فمٌد اهلل زمـ أمحد أزمق زم٘مر إٞمِم

 (.08/389حمٚمد زمـ أمحد زمـ فمٌد اهلل زمـ أمحد ايم٘مرطمل اظمت٘مٙمؿ أزمق فمقم اظمٔمتزرم )جمٜمقل ضم٣مل( )ؽمغم 

 (.0/406حمٚمد زمـ أمحد زمـ فمٌد اهلل زمـ طم٣ميمد أزمق زم٘مر ايمػمَم٘مل )جمٜمقل ضم٣مل( )طمط 

 (.-يتيٟم -حمٚمد زمـ أمحد زمـ فمٌد اهلل زمـ طمقيز اظم٣ميم٘مل )هق ازمـ فمقم زمـ إؽمح٣مق زمـ طمقيز 

 (.0/406حمٚمد زمـ أمحد زمـ فمٌد اهلل زمـ ؽمٜمؾ احلريب)طمط 

( َمـ همٗمٜم٣مء احلٛمٖمٝم٥م 423حمٚمد زمـ أمحد زمـ فمٌد اهلل زمـ ؾمٜمٚمرد أزمق ضمًكم ايمٛمٌمازم٣مذي ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ت

 (.584)ٞمٝم٣ًمزمقر/

 (.2/007حمٚمد زمـ أمحد زمـ فمٌد اهلل زمـ فمٌد اجل٣ٌمر ايمٔم٣مَمري اظمٌمي )ىمذزمف ازمـ يقٞمس( )يم٣ًمن 



1529 
 

 (.0113زمـ فمٌد اهلل زمـ ومّم٣مفم٥م )ٓ ئمرف وم٣ميمف احل٣مهمظ( )حتٖم٥م/ حمٚمد زمـ أمحد

 (.860( )صمر 422حمٚمد زمـ أمحد زمـ فمٌد اهلل زمـ حمٚمد أزمق ضمًكم ايمقراق ايمزاهد اجلرصم٣مين )ت 

حمٚمد زمـ أمحد زمـ فمٌد اهلل زمـ حمٚمد أزمق زيد اظمروزي ايمزاهد )روى فمٛمف مجع نمٖمغم ووم٣مل اخلْمٝم٤م: ىم٣من أضمد أئٚم٥م اظمًٙمٚمكم( 

 (.50/22( )فم٣ًمىمر0/403)طمط 

 (.079حمٚمد زمـ أمحد زمـ فمٌد اهلل زمـ حمٚمد أزمق همتا إصٌٜم٣مين )وشمٗمف ايمٖم٣مرد( )خم٤م 

 (.0/401حمٚمد زمـ أمحد زمـ فمٌد اهلل زمـ حمٚمد احلراين )طمط 

 ( )وم٣مل اخلقٓين: ىم٣من َمـ أهؾ ايمٔمٙمؿ344حمٚمد زمـ أمحد زمـ فمٌد اهلل زمـ حمٚمد ايمٙمخٚمل ايم٣ٌمصمل أزمق فمٌد اهلل اإلؾمٌٝمقم )ت

 (.0033زم٣محلدي٧م وايمرأي واحلٖمظ يمٙمٚم٣ًمئؾ..( )صف/

( )سم٣مريخ اإلؽمالم 037حمٚمد زمـ أمحد زمـ فمٌد اهلل زمـ حمٚمد ايمٛمقوم٣مين أزمق زم٘مر اظمٛمِمقري ؾمٝمخ يمٙمٌٝمٜمٗمل )إحت٣مف/

9/443.) 

 (.9/063حمٚمد زمـ أمحد زمـ فمٌد اهلل زمـ َمًتقرد ايمٌٕمدادي )ضم٤م

ًدود ايمٌٕمدادي اظم٣ميم٘مل )وشمٗمف ازمـ فم٣ًمىمر ووم٣مل اخلْمٝم٤م:َمتٗمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ فمٌد اهلل زمـ ٞمٌم أزمق ؿم٣مهر ايمذهقم ايم

هم٣موؾ، ووشمٗمف ايمِمقري ووم٣مل ازمـ ؿمح٣من: ىم٣من شمٗم٥م شمٌت٣ًم، ووم٣مل ايمٖمرنم٣مين: ىم٣من همٗمٝمٜم٣مً شمٗم٥م شمٌت٣مً َمًٛمدًا دم احلدي٧م ووم٣مل ازمـ 

( 02/613)ايمًغم/ َم٣مىمقٓ: ىم٣من شمٗم٥م شمٌت٣مً ىمثغم ايمًامع، ووم٣مل ايمٔمْم٣مر: أضمد ايمٔمٙمامء اظمتٗمٛمكم وايمثٗم٣مت اظمٟمَمقٞمكم..(

 (.477( )ايمديمٝمؾ/50/26( )فم٣ًمىمر 0/404)طمط

 (.50/74حمٚمد زمـ أمحد زمـ فمٌد ايمقاضمد ايمرزمٔمل ايمِمقري زمـ فمٌدوس )روى فمٛمف مجع( )فم٣ًمىمر 

 (.50/75حمٚمد زمـ أمحد زمـ فمٌد ايمقاضمد زمـ ص٣ميما ايمِمٖم٣مر إَمقي َمقٓهؿ )جمٜمقل ضم٣مل( )فم٣ًمىمر

زم٘مر ايمًٙمٚمل اظمٗمرئ )وم٣مل ايمذهٌل: اإلَم٣مم احل٣مهمظ اظمجقد ووم٣مل احل٣مىمؿ: َمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ فمٌد ايمقه٣مب زمـ داود أزمق 

 (.0244( )ذىمر 07/635( )ؽمغم 215ضمٖم٣مظ احلدي٧م..( )ٞمٝم٣ًمزمقر/

 (.0/402حمٚمد زمـ أمحد زمـ فمٌد ويف أزمق همّمؾ إهمريٗمل )طمط

 (.0/407حمٚمد زمـ أمحد زمـ فمٌدك اؽمؿ صمده فمٝمًك زمـ فمٌدك )طمط

 (.512اظمٙمؽ ايمرزمٔمل )جمٜمقل ضم٣مل( )ؿم٤م حمٚمد زمـ أمحد زمـ فمٌدوس أزمق فمٌد

 (.909( )صمر 364اإلؽمٖمرائٛمل )ت  -أزمق ٞمٌم زمـ أيب فم٣ٌمس  -حمٚمد زمـ أمحد زمـ فمٌدوس اجلرصم٣مين 
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 (.210( ) أشمٛمك فمٙمٝمف احل٣مىمؿ ىمثغمًا( )ٞمٝم٣ًمزمقر/485حمٚمد زمـ أمحد زمـ فمٌدوس احل٣ممتل أزمق ضمًـ ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ت

( ) وم٣مل احل٣مىمؿ: َم٣م رأي٦م دم ؾمٜمقدٞم٣م أمجف َمٛمف( 492يمٛمٝم٣ًمزمقري )تحمٚمد زمـ أمحد زمـ فمٌدوس زمـ أمحد أزمق زم٘مر ا

 (.07/57( )ؽمغم 247)ٞمٝم٣ًمزمقر/

 (.0/468حمٚمد زمـ أمحد زمـ فمًٌقن ايمٌٕمدادي )جمٜمقل ضم٣مل( )طمط

 (.0/402حمٚمد زمـ أمحد زمـ فمٌٝمد اهلل زمـ َمروان أزمق ئمعم اظمٙمْمل )طمط

( 401( أو)402يمٝمس زمف زمٟمس وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل( )تحمٚمد زمـ أمحد زمـ فمٌٝمد زمـ همٝم٣مض أزمق ؽمٔمٝمد ايمٗمرر ايمدَمُمٗمل )

 (.3/6168( )ضم٣ٌمن87( )ؽمٜمؿ50/75)فم٣ًمىمر

ازمـ فمْم٣مر )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال:ىم٣من همٗمٝمٜم٣مً فم٣مظم٣ًم ضم٣مهمٓم٣ًم  -حمٚمد زمـ أمحد زمـ فمٌٝمداهلل زمـ ؽمٔمٝمد إَمقي أزمق فمٌد اهلل ايمٗمرؿمٌل

 (.0138( )صف/497تَمتٝمٗمٓم٣مً َمتٖمٛمٛم٣مً دم ايمٔمٙمقم.. ٓ جي٣مرى زمف دم ذيمؽ أضمد َمـ أهؾ فمٌمه..( )

حمٚمد زمـ أمحد زمـ فمٌٝمداهلل زمـ فمٚمر احلٖميص اظمروزي أزمق ؽمٜمؾ ايم٘مُمٚمٝمٜمٛمل راوي ايمٌخ٣مري فمـ أيب هٝمثؿ ايم٘مُمٚمٝمٜمٛمل 

( )وم٣مل ايمٌٝمٜمٗمل: شمٗم٥م، ووم٣مل ايمٖم٣مرد: ؾمٝمخ َمًتقر ؽمٙمٝمؿ ايمٛمٖمس واجل٣مٞم٤م، ـمٜمر يمف ؽمامع صحٝما ايمٌخ٣مري 322)ت

ٔمقام إٓ أٞمف صحٝما ايمًامع ىمام ذىمر. ووم٣مل ايمًٚمٔم٣مين: ؾمٝمخ ؽمٙمٝمؿ ايم٥م وـمٜمر يمف ايمٔمز وايمٗمٌقل زمذيمؽ ايمًامع وىم٣من َمـ مجٙم

ٔمقام..( ايماجل٣مٞم٤م ٓ يٖمٜمؿ ؾمٝمئ٣ًم َمـ احلدي٧م نمغم أٞمف صحٝما ايمًامع. ووم٣مل ايمذهٌل: ايمُمٝمخ اظمًٛمد وىم٣من رصمالً َم٣ٌمرىم٣ًم َمـ 

 (.072-3/075( )إٞم٣ًمب4/465( )ؾمذرات 079( )إحت٣مف/08/633( )ؽمغم 003)خم٤م/

 (.0641( )ؤمٝمػ( )ك651فمثامن : هق ازمـ أمحد زمـ فمٌٝمد اهلل اظمدين َمقارم فمثامن )ت حمٚمد زمـ أمحد زمـ

)روى أضم٣مدي٧م َمٛم٣مىمغم أراه ىم٣من اطمتٙمط ٓ جتقز ايمرواي٥م فمٛمف وم٣ميمف ازمـ  اظمدين حمٚمد زمـ أمحد زمـ فمثامن أزمق ايمْم٣مهر اظمزين

 .(2/004)يم٣ًمن  (391( )نمرزم٣مء614( )ت، وؤمٖمف ايمدارومْمٛمليقٞمس

( )ؽمغم 379أزمق همتا اخلْمٝم٤م )جمٜمقل ضم٣مل( )ت  -ايم٣ٌمهر  -فمثامن زمـ أمحد اخلزافمل اظمْمغمي  حمٚمد زمـ أمحد زمـ

08/396.) 

 (.2/003( )يم٣ًمن0/409حمٚمد زمـ أمحد زمـ فمثامن زمـ ؽمقادي ايمٌٕمدادي )صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )طمط

 (.0/408( )طمط2/048حمٚمد زمـ أمحد زمـ فمثامن زمـ فمٛمػم أزمق ٞمٌم اظمروزي )شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )يم٣ًمن

( 0/409حمٚمد زمـ أمحد زمـ فمثامن زمـ همرج إزهري ايمٌٕمدادي ايمِمغمدم )صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )طمط

 (.50/80)فم٣ًمىمر
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 (.50/81حمٚمد زمـ أمحد زمـ فمثامن زمـ حمٚمد أزمق همرج ايمزَمٙم٘م٣مي )جمٜمقل ضم٣مل( )فم٣ًمىمر

قن وم٣ميمف ايم٘مت٣مين( )ؽمغم حمٚمد زمـ أمحد زمـ فمثامن زمـ ويمٝمد أزمق زم٘مر ايمًٙمٚمل ايمٔمدل ازمـ أيب احلديد ايمدَمُمٗمل )شمٗم٥م َمٟمَم

 (.50/77( )فم٣ًمىمر07/083

حمٚمد زمـ أمحد زمـ فمدل إَمقي أزمق فمٌد اهلل ايمْمٙمٝمْمقم )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من شمٗم٥م َمـ اظمجتٜمديـ دم ايمٔم٣ٌمدة..( 

 (.0087)صف/

 (.50/86حمٚمد زمـ أمحد زمـ فمرهمج٥م ايمدَمُمٗمل )جمٜمقل ضم٣مل( )فم٣ًمىمر 

 (.2/067)يم٣ًمن حمٚمد زمـ أمحد زمـ فمروة )يمٝمس زمثٗم٥م وم٣ميمف ايمذهٌل(

 .-سمٗمدم  -حمٚمد زمـ أمحد زمـ فمِم٣مم ايمؼمَمذي صقازمف أمحد زمـ حمٚمد 

 (.908حمٚمد زمـ أمحد زمـ فمِمٚم٥م ايمرَمقم أزمق فمٌٝمد اهلل ايمٗم٣م  )ومط

 حمٚمد زمـ أمحد زمـ فمٗمٝمؾ صقازمف أمحد زمـ حمٚمد. 

 حمٚمد زمـ أمحد زمـ فمالء: صقازمف أمحد زمـ حمٚمد.

( )ؽمغم 372)وم٣مل ايمٛمرد: شمٗم٥م، ووم٣مل ايمذهٌل: اظمًٛمد ايمثٗم٥م( )ت  حمٚمد زمـ أمحد زمـ فمالن أزمق همرج ايم٘مرصمل ايم٘مقدم

08/350.) 

 (.0080حمٚمد زمـ أمحد زمـ فمقم أزمق زم٘مر احل٣مصمل اجلرصم٣مين )فمٛمف مج٣مفم٥م( )صمر 

 (.2/061)يم٣ًمن -يمٔمٙمف ايمرحي٣مين-حمٚمد زمـ أمحد زمـ فمقم أزمق زم٘مر ايمزٞمج٣مين )وم٣مل احل٣مىمؿ ذاه٤م احلدي٧م(

 (.94ٔمٚمري )وشمٗمف ايمٖم٣مرد( )خم٤م حمٚمد زمـ أمحد زمـ فمقم أزمق زم٘مر اظم

 (.50/89حمٚمد زمـ أمحد زمـ فمقم أزمق زم٘مر ايمقاؽمْمل )فم٣ًمىمر 

 (.0276)ذىمر –َمًدد  -حمٚمد زمـ أمحد زمـ فمقم أزمق ضمًـ 

 (.0/464حمٚمد زمـ أمحد زمـ فمقم أزمق ضمًـ ايمقراق ايممموؿمل )صدوق َمٗمؾ وم٣ميمف ايمتقزي( )طمط

 (.0/463( )طمط338وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )ت حمٚمد زمـ أمحد زمـ فمقم أزمق ؿم٣مهر ايمدوم٣مق زمـ أؾم٣ٌمين )شمٗم٥م

 (.50/87حمٚمد زمـ أمحد زمـ فمقم أزمق فمٌد اهلل ايمٗمزويٛمل اظمٗمرئ )فم٣ًمىمر 

 (.0/466حمٚمد زمـ أمحد زمـ فمقم أزمق همتا احلداد )طمط

 (2/062( )يم٣ًمن0/464( )سم٘مٙمؿ همٝمف( )طمط499)ت -ازمـ طمٛمزازم٥م -ايمقزير حمٚمد زمـ أمحد زمـ فمقم أزمق َمًٙمؿ ايمٌٕمدادي
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 (.029فمقم أزمق ٞمٌم ايمِمغمدم )خم٤م حمٚمد زمـ أمحد زمـ 

 (.586حمٚمد زمـ أمحد زمـ فمقم إدي٤م ايمت٣مصمر أزمق ضمًـ ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ٞمٝم٣ًمزمقر/

حمٚمد زمـ أمحد زمـ فمقم إصٌٜم٣مين ايمًٚم٣ًمر أزمق زم٘مر )ايمُمٝمخ ايمثٗم٥م وم٣ميمف ايمذهٌل، وأشمٛمك فمٙمٝمف أزمق ؽمٔمد ايمٌٕمدادي( )ت 

 (.08/383( )ؽمغم 375

 (.847س )صمر حمٚمد زمـ أمحد زمـ فمقم أَمقم أزمق فم٣ٌم

 (.3/6140حمٚمد زمـ أمحد زمـ فمقم اجلقزي )ضم٣ٌمن 

 (.264( )ٞمٝم٣ًمزمقر/483حمٚمد زمـ أمحد زمـ فمقم ايمِمٌٕمل أزمق ضمًـ ) أشمٛمك فمٙمٝمف احل٣مىمؿ( )ت

 (.304حمٚمد زمـ أمحد زمـ فمقم ايم٘م٣مسم٤م )َمٌم 

 حمٚمد زمـ أمحد زمـ فمقم زمـ أيب ؽمٔمٝمد هق حمٚمد زمـ أيب ؽمٔمد. 

 (.02/644( ) وم٣مل ايمذهٌل : اإلَم٣مم احل٣مهمظ ايمرضم٣مل( )ؽمغم 438ايمػمدفمل )تحمٚمد زمـ أمحد زمـ فمقم زمـ أؽمد إؽمدي 

 (.854حمٚمد زمـ أمحد زمـ فمقم زمـ أؽمقد إؽمقاين أزمق فم٣ٌمس ايمٖمٗمٝمف )صمر 

 (.0566( )ذىمر 3/20حمٚمد زمـ أمحد زمـ فمقم زمـ زممم أزمق زم٘مر إَمقي )جمٜمقل ضم٣مل( )أصٌٜم٣من 

 (08/211ٗمرئ )ؽمغم حمٚمد زمـ أمحد زمـ فمقم زمـ ضم٣مَمد اظمروزي أزمق ٞمٌم اظم

 (.0/463حمٚمد زمـ أمحد زمـ فمقم زمـ ضمًكم أزمق َمًٙمؿ ايمقزير أزمق همّمؾ زمـ طمٛمزازمف : سمٗمدم وهق أزمق َمًٙمؿ ايمٌٕمدادي )طمط

 (.07/224)ؽمغموم٣ميمف ايمذهٌل(  احل٣مهمظ ايمث٦ٌم)حمٚمد زمـ أمحد زمـ فمقم زمـ محدان أزمق ؿم٣مهر اخلراؽم٣مين 

 (.٤84م حمٚمد زمـ أمحد زمـ فمقم زمـ محدان أزمق ؿم٣مهر ايمٔمثامين )خم

 (.0/461حمٚمد زمـ أمحد زمـ فمقم زمـ ؽمٔمٝمد ايمٌٕمدادي هٙمٝمٙمج٥م )طمط

 (.0/409حمٚمد زمـ أمحد زمـ فمقم زمـ ؽمٔمٝمد زمـ ؽمٙمٝمامن أزمق زم٘مر ايمٌٕمدادي )طمط

 حمٚمد زمـ أمحد زمـ فمقم زمـ ؽمٜمٝمؾ: سمٗمدم همٝمٚمـ صمده: ؽمٜمٝمؾ.

 (.202( )ٞمٝم٣ًمزمقر/420حمٚمد زمـ أمحد زمـ فمقم زمـ ؾم٣مهقيف ايمٗم٣م  أزمق زم٘مر ايمٖم٣مرد )ت

حمٚمد زمـ أمحد زمـ فمقم زمـ ؾمٔمٝم٤م ايم٘مرازمٝمس أزمق زم٘مر ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ؽمٚمع احلدي٧م ايم٘مثغم وىم٣من َمـ ايمِم٣محلكم: وم٣ميمف 

 (.267( )ٞمٝم٣ًمزمقر/439احل٣مىمؿ( )ت

، )صحٝما ايمًامع وم٣ميمف ايمًٚمٔم٣مين، وروى فمٛمف مجع -أؾمٔمري  -حمٚمد زمـ أمحد زمـ فمقم زمـ ؾم٘مروي٥م أزمق َمٛمِمقر إصٌٜم٣مين 
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 (.2/047)يم٣ًمن  (08/394ؤمٖمف ايم٣ًمصمل( )ؽمغم و

 (.265حمٚمد زمـ أمحد زمـ فمقم زمـ فمٌد ايمرضمٝمؿ ايمِمٖم٣مر أزمق ضمًـ ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ٞمٝم٣ًمزمقر/

 (.30حمٚمد زمـ أمحد زمـ فمقم زمـ فمٌد ش أزمق ٞمٌم )وشمٗمف ايمٖم٣مرد( )خم٤م

 (.0/466حمٚمد زمـ أمحد زمـ فمقم زمـ حمٚمد أزمق ايمٖمٝم٣مض ايم٘م٣مسم٤م )ىم٣من همٝمف سم٣ًمهؾ وم٣ميمف ازمـ أيب ايمٖمقارس ( )طمط 

 (.50/84محد زمـ فمقم زمـ حمٚمد أزمق ضمًـ ايمٌٕمدادي ايمقافمظ )جمٜمقل ضم٣مل( )فم٣ًمىمر حمٚمد زمـ أ

 (.0/464( )طمط 344حمٚمد زمـ أمحد زمـ فمقم زمـ حمٚمد أزمق ضمًـ زمـ أيب ايمُمٝمخ )شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )ت

( )فم٣ًمىمر 0/461( )طمط439حمٚمد زمـ أمحد زمـ فمقم زمـ حمٚمد أزمق ئمٗمقب ايمٌٕمدادي ايمٛمحقي )وشمٗمف اخلْمٝم٤م( )ت

50/84.) 

حمٚمد زمـ أمحد زمـ فمقم زمـ خمٙمد أزمق فمٌد اهلل اجلقهر ي اظمحت٤ًم ازمـ حمرم )دم ىمتٌف َمٛم٣مىمغم ومل ي٘مـ فمٛمدهؿ زمذاك ؤمٝمػ 

 (.2/067( )يم٣ًمن0/461وم٣ميمف زمـ أيب ايمٖمقارس ووم٣مل ايمػموم٣مين: ٓ زمٟمس زمف وؤمٖمف ايمدارومْمٛمل( )طمط

( 242( )ٞمٝم٣ًمزمقر/489ك فمٙمٝمف احل٣مىمؿ( )تحمٚمد زمـ أمحد زمـ فمقم زمـ ٞمِمغم أزمق فمٌد اهلل ايمٛمِمغمي ايمٛمٝم٣ًمزمقري )أشمٛم

 (.0/460)طمط

 (.0/460حمٚمد زمـ أمحد زمـ فمقم زمـ يزيد أزمق صمٔمٖمر اهلروي )طمط 

 حمٚمد زمـ أمحد زمـ فمٙمٝمؾ صقازمف أمحد زمـ حمٚمد.

 (.846حمٚمد زمـ أمحد زمـ فمامر اجلرصم٣مين )صمر 

 حمٚمد زمـ أمحد زمـ فمامر صقازمف أمحد زمـ حمٚمد.

 (.50/91ايمٔمْم٣مر )روى فمٛمف مجع( )فم٣ًمىمر حمٚمد زمـ أمحد زمـ فمامرة أزمق ضمًـ 

 (.0746حمٚمد زمـ أمحد زمـ فمٚمر أزمق اجلٔمٖمر ايمْمٜمراين اظم٠مدب )ذىمر 

 (.0646حمٚمد زمـ أمحد زمـ فمٚمر أزمق ٞمٌم ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ك

 (.209( )ٞمٝم٣ًمزمقر/430حمٚمد زمـ أمحد زمـ فمٚمر اخلٖم٣مف أزمق ٞمٌم ايمٛمٝم٣ًمزمقري ايمُمٝمخ ايمِم٣ميما )ت

 (.2/002)يم٣ًمن  -طم٣ميمقيف –زمق صمٔمٖمر حمٚمد زمـ أمحد زمـ فمٚمر زمـ أيب زم٘مر أ

 (.50/93حمٚمد زمـ أمحد زمـ فمٚمر زمـ أمحد ايمرَمقم أزمق زم٘مر اظم٘مٖمقف )ضم٣مهمظ شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ فم٣ًمىمر( )فم٣ًمىمر 

 (.0/408حمٚمد زمـ أمحد زمـ فمٚمر زمـ فمقم أزمق ضمًـ زمـ ص٣مزمقين )صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )طمط
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 (.0/468قل ضم٣مل( )طمطحمٚمد زمـ أمحد زمـ فمٚمران أزمق َمٛمذر اخلزافمل زمـ أيب احل٣ٌمن )جمٜم

 حمٚمد زمـ أمحد زمـ فمٚمران ايمٛمٜمُمقم صقازمف أمحد زمـ حمٚمد.

 (.50/96( )فم٣ًمىمر0/462حمٚمد زمـ أمحد زمـ فمٚمران زمـ َمقؽمك أزمق زم٘مر اجلُمٚمل اظمْمرز )شمٗم٥م وم٣ميمف آزهري( )طمط

 (.0/462حمٚمد زمـ أمحد زمـ فمٚمرو أزمق زم٘مر ايمًجًت٣مين )طمْمر

 (.50/95ايمًجًت٣مين)فم٣ًمىمر حمٚمد زمـ أمحد زمـ فمٚمرو أزمق همتا احلٛمٓمقم 

 (.0569( )ذىمر 3/004( )أصٌٜم٣من518حمٚمد زمـ أمحد زمـ فمٚمرو إهبري أزمق فمٌد اهلل )وشمٗمف أزمق ايمُمٝمخ( )ؿم٤م

 (.50/95حمٚمد زمـ أمحد زمـ فمٚمرو ايمًٙمٚمل )فم٣ًمىمر 

 (.870)صمر  -ازمـ زادي٥م  -حمٚمد زمـ أمحد زمـ فمٚمرو ايمٛمًقي أزمق صمٔمٖمر 

 (.0/467( )وشمٗمف اخلْمٝم٤م( )طمط449ايمٌزار أزمق فم٣ٌمس ايمٔمت٘مل )تحمٚمد زمـ أمحد زمـ فمٚمرو زمـ فمٌد اخل٣ميمؼ 

 (.877)صمر  -ازمـ هم٣مرد  -حمٚمد زمـ أمحد زمـ فمٚمرويف أزمق زم٘مر ايمٌزاز اجلرصم٣مين 

 (.0/462حمٚمد زمـ أمحد زمـ فمٚمرويف أزمق فمٌد اهلل ايمِمٖم٣مر ايمٛمٝم٣ًمزمقري )جمٜمقل ضم٣مل( )طمط

 (.0/469حمٚمد زمـ أمحد زمـ فمٚمغم أزمق زم٘مر ايمٌخ٣مري )طمط 

 (.2/066زمـ أمحد زمـ فمٚمغم ايمُمٔمراين )جمٜمقل وم٣ميمف َمًٙمٚم٥م( )يم٣ًمن  حمٚمد

 (.519( )ؿم٤م795حمٚمد زمـ أمحد زمـ فمٛم٥ًٌم ايمٌزار اظمِمٝميص )جمٜمقل ضم٣مل( )إرؾم٣مد/

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من همٗمٝمٜم٣ًم هم٣مواًل 505أو506حمٚمد زمـ أمحد زمـ فمقن زمـ حمٚمد اظمٔم٣مهمري أزمق فمٌد اهلل ايمٗمرؿمٌل )ت

٣من َمٔمتٛمٝم٣مً زم٣ميمٔمٙمؿ َمُمٜمقرًا زم٣مظمٔمرهم٥م وايمٖمٜمؿ ىمثغم ايم٘مت٤م صم٣مَمٔم٣ًم هل٣م، وومد أطمذ فمٛمف زمٔمض أصح٣مزمٛم٣م ورفم٣ًم ديٛم٣ًم فمٖمٝمٖم٣ًم، وىم

 (.0621وىم٣مٞم٦م يمف فمٛم٣مي٥م زم٣محلدي٧م وروايتف وؽمامفمف( )صف/

 (.0642( )ك50/92( )فم٣ًمىمر 2/044)يم٣ًمن -يٛمٓمر –حمٚمد زمـ أمحد زمـ فمٝم٣مض اظمٌمي فمـ أزمٝمف ونمغمه 

 (.0/417( )شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )طمط438ازي )تحمٚمد زمـ أمحد زمـ فمٝمًك أزمق زم٘مر ايمر

 (.0277حمٚمد زمـ أمحد زمـ فمٝمًك أزمق زم٘مر ايمًٚم٣ًمر )ذىمر

 (.50/98حمٚمد زمـ أمحد زمـ فمٝمًك أزمق زم٘مر ايمٗمٚمل )فم٣ًمىمر 

 (.0020( )يقٞمس 449حمٚمد زمـ أمحد زمـ فمٝمًك زمـ زي٣مد اخلقٓين أزمق فمٌد اهلل اظمٌمي )ت 

( )فمٛمف مجع/ اإلَم٣مم ايم٣ٌمرع وم٣ميمف ايمذهٌل( 330أزمق همّمؾ ايمٌٕمدادي )ت  حمٚمد زمـ أمحد زمـ فمٝمًك زمـ فمٌد اهلل ايمًٔمدي
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 (..50/98( )فم٣ًمىمر08/5)ؽمغم 

 (.0/407حمٚمد زمـ أمحد زمـ فمٝمًك زمـ فمٌدك أزمق زم٘مر ايمرازي )شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )طمط 

ة وايمٕم٣ًمين، ( )أشمٛمك فمٙمٝمف ازمـ فمٚمغم329حمٚمد زمـ أمحد زمـ فمٝمًك زمـ حمٚمد زمـ َمٛمٓمقر أزمق فمٌد اهلل ايمٗمٝمز اإلؾمٌٝمقم )ت 

ووم٣مل ايمٕم٣ًمين: ىم٣من َمـ أهم٣موؾ ايمٛم٣مس ضمًـ ايمّمٌط صمٝمد ايمتٗمٝمٝمد يمٙمحدي٧م.. ووم٣مل ايمذهٌل: اإلَم٣مم اظمحدث اظمتٗمـ وىم٣من 

 (.0611( )صف/08/489هم٣مواًل شمٗم٥م( )ؽمغم 

 (.0097( أشمٛمك فمٙمٝمف ازمـ زمُم٘مقال )صف/323حمٚمد زمـ أمحد زمـ فمٝمًك زمـ َمٛمٓمقر ايمٗمٝمز أزمق زم٘مر اإلؾمٌٝمقم )ت

 (.50/011د زمـ نم٣مز ايمِمٝمداوي )فم٣ًمىمرحمٚمد زمـ أمح

 حمٚمد زمـ أمحد زمـ نم٣ميم٤م صقازمف: أمحد زمـ حمٚمد.

 (.0237حمٚمد زمـ أمحد زمـ نمري٤م ازمق اظمٛمٝم٤م ايمٖمٗمٝمف ايمْمػمي )ذىمر

 حمٚمد زمـ أمحد زمـ نمٝم٣مث صقازمف أمحد زمـ حمٚمد.

 حمٚمد زمـ أمحد زمـ هم٣مرس: اؽمؿ صمده: حمٚمد زمـ هم٣مرس ايمٌٕمدادي.

 (.797( )إرؾم٣مد/0/469إزمقم )فمٛمف ايمْمػماين وازمـ ضم٣ٌمن ونمغممه٣م( )طمطحمٚمد زمـ أمحد زمـ همرج اظم٠مدب 

 (.0/469حمٚمد زمـ أمحد زمـ وم٣مؽمؿ أزمق فمقم ايمروذزم٣مري )طمط

 (.50/010حمٚمد زمـ أمحد زمـ وم٣مؽمؿ أزمق َمٛمِمقر إصٌٜم٣مين )روى فمٛمف مجع( )فم٣ًمىمر 

 (.0182)صف/حمٚمد زمـ أمحد زمـ وم٣مؽمؿ ايمٖم٣مىمٜمل أزمق فمٌد اهلل ايمٗمرؿمٌل فمٛمف أزمق َمروان اظمٗمرئ 

 (.0/444حمٚمد زمـ أمحد زمـ وم٣مؽمؿ ايمٛمٝم٣ًمزمقري وفمٛمف ايمدارومْمٛمل )طمط

( 317حمٚمد زمـ أمحد زمـ وم٣مؽمؿ زمـ إؽمامفمٝمؾ أزمق ضمًكم ايمّمٌل ايمٗم٣م  )ىم٣من شمٗم٥م ص٣مدوم٣مً ُ طمغمًا هم٣موالً وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )ت

 (.0/444)طمط

اخلْمٝم٤م( وم٣ميمف  إٓ طمغماً حمٚمد زمـ أمحد زمـ وم٣مؽمؿ زمـ طمٙمٝمؾ أزمق صمٔمٖمر ايم٘مديٚمل ايمْمٝم٣ميمز )َم٣م فمٙمٚم٦م َمـ ضم٣ميمف 

 (.0/444)طمط

 (.50/011حمٚمد زمـ أمحد زمـ وم٣مؽمؿ زمـ فمٌد ايمقه٣مب أزمق زم٘مر ايمتٛمقطمل )فم٣ًمىمر

 (.0/445حمٚمد زمـ أمحد زمـ ومٌٝمِم٥م أزمق فمٌد اهلل )طمط

 (.591حمٚمد زمـ أمحد زمـ ومحْم٥ٌم أزمق ضمًـ اظمروزي )ٞمٝم٣ًمزمقر/
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 (.0/484حمٚمد زمـ أمحد زمـ ومْم٣من وفمٛمف ايمدارومْمٛمل )طمط 

محد زمـ ومْمـ زمـ طم٣ميمد أزمق فمٝمًك ايمًٚم٣ًمر )وشمٗمف اخلْمٝم٤م ووشمٗمف ايمًٚمٔم٣مين وازمـ اجلقزي وايمذهٌل، ووم٣مل ازمـ حمٚمد زمـ أ

 (.483( )ايمديمٝمؾ/0/443( )طمط465صمزري: ؾمٝمخ َمٗمرئ ضم٣مذق و٣مزمط( )ت

ًا...( حمٚمد زمـ أمحد زمـ ومقؿمل اظمٔم٣مهمري أزمق فمٌد اهلل ايمْمٙمٝمْمقم )ىم٣من طمغّمًا َمتقاؤم٣مً ىمثغم ايمدراؽم٥م يمٙمٚم٣ًمئؾ َمقشمٗم٣مً ؾم٣مفمر

 (.0020( )صف/331)ت

 حمٚمد زمـ أمحد زمـ ىُم٣ًمء ايمقاؽمْمل: هق ازمـ أمحد زمـ ؽمٔمٝمد يـ ىُم٣ًم.

حمٚمد زمـ أمحد زمـ ىمٝم٣ًمن أزمق ضمًـ ايمٛمحقي )ىم٣من أضمد اظمذىمقريـ زم٣ميمٔمٙمؿ واظمقصقهمكم زم٣ميمٖمٜمؿ وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( 

 (.0/445)طمط

 .-سمٗمدم  -حمٚمد زمـ أمحد زمـ ىمٝم٣ًمن: هق ازمـ ؽمٔمٝمد زمـ ىم٣ًم 

 (.799( )إرؾم٣مد/506( )ؿم٤م50/016ـ يمٌٝمد ايمًالَم٣مين ايمٌغمويت احلْم٣مب )فمٛمف مج٣مفم٥م( )فم٣ًمىمرحمٚمد زمـ أمحد زم

 (.50/014حمٚمد زمـ أمحد زمـ يمٝم٧م أزمق ٞمٌم ايمراهمٔمل )جمٜمقل ضم٣مل( )فم٣ًمىمر 

 (.0/420( )طمط406حمٚمد زمـ أمحد زمـ َم٠مَمؾ زمـ أزم٣من أزمق فمٌٝمد ايمِمغمدم )شمٗم٥م وم٣ميمف ايمٗم٣مو٤م أزمق ضمًـ اجلراضمل( )ت

 (.0/426ـ َم٣ميمؽ أزمق ضمًـ إزدي )طمطحمٚمد زمـ أمحد زم

 (.2/041( )يم٣ًمن368حمٚمد زمـ أمحد زمـ َمٟمَمقن )سم٘مٙمؿ همٝمف( )ت

 (.628حمٚمد زمـ أمحد زمـ َمٟمَمقن اظمٌمي )يت٘مٙمؿ دم ضمديثف ودم َمذهٌف وم٣ميمف احل٣ٌمل( )َمٌم 

 (.0607حمٚمد زمـ أمحد زمـ َم٣مه٣من أزمق فمقن اخلراز)ك

 (.9/035حمٚمد زمـ أمحد زمـ َم٣مه٣من ايمٌجقم )ضم٤م

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من خمتِم٣ًم زم٣ميمٗمراءة فمعم ايمُمٝمقخ 505)ت -ايمٗمْم٣من –ـ أمحد زمـ َم٣ٌمرك ايمٗمرؿمٌل أزمق فمٌد اهلل حمٚمد زم

 (.0623ظمٔمرهمتف وٞم٣ٌمهتف وضمًـ ومراءسمف وىم٣من هم٣مواًل ديٛم٣ًم َمتقاؤم٣ًم فمٛمل زم٣محلدي٧م وروايتف وؾُمٜمر زمف..( )صف/

 (.02/560حمٚمد زمـ أمحد زمـ َم٦م ايمًٚمرومٛمدي )روى فمٛمف مج٣مفم٥م( )ؽمغم 

 (. 9/034حمٚمد زمـ أمحد زمـ َمثٛمك )ضم٤م

 (.0448( )جمٜمقل ضم٣مل( )ك432حمٚمد زمـ أمحد زمـ حمٌقب زمـ همّمؾ اظمحٌقيب اظمروزي )ت

 . -سمٗمدم  -حمٚمد زمـ أمحد زمـ حمرم: هق ازمـ فمقم زمـ خمٙمد 
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 .(997)حتٖم٥م/ (2/060( )يم٣ًمن وم٣مل احل٣مهمظ: أضمد ايمّمٔمٖم٣مءحمٚمد زمـ أمحد زمـ حمٚمد أزمق زم٘مر اجلرصمرائل اظمٖمٝمد )

 (.021حمٚمد زمـ أمحد زمـ حمٚمد أزمق زم٘مر ايم٣ًمٓر ايمْمقد )خم٤م 

 (.0/433حمٚمد زمـ أمحد زمـ حمٚمد أزمق زم٘مر ايم٘م٣مسم٤م )طمط 

 (.50/040حمٚمد زمـ أمحد زمـ حمٚمد أزمق فمٌد اهلل ايمتٕمٙمٌل )فم٣ًمىمر

 (.2/048حمٚمد زمـ أمحد زمـ حمٚمد أزمق فمٌد اهلل ايم٣ًموي ) وم٣مل ازمـ ضمجر: َمـ ايمثٗم٣مت( )يم٣ًمن 

 (.0/438ٚمد زمـ أمحد زمـ حمٚمد أزمق فمٚمر إٞمامؿمل اظمروزي )طمطحم

 .(0111)حتٖم٥م/ (60)خم٤م اهلروي )وم٣مل احل٣مهمظ همٝمف ودم نمغمه: أئٚم٥م ضمٖم٣مظ( حمٚمد زمـ أمحد زمـ حمٚمد أزمق همّمؾ اجل٣مروذي

 (.0/438حمٚمد زمـ أمحد زمـ حمٚمد أيب َمًٙمؿ زمـ فمقم أزمق ضمًـ إصٌٜم٣مين )شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )طمط

 (.581( )ٞمٝم٣ًمزمقر/458ـ حمٚمد اإلزمريُمٚمل أزمق زم٘مر ايمٛمٝم٣ًمزمقري )تحمٚمد زمـ أمحد زم

 .-ؽمٝمٟميت همٝمٚمـ صمده: حمٚمد زمـ صمٔمٖمر –حمٚمد زمـ أمحد زمـ حمٚمد ايمٌحغمي احل٣مهمظ ايمٛمٝم٣ًمزمقري 

 (.201( ) أشمٛمك فمٙمٝمف احل٣مىمؿ( )ٞمٝم٣ًمزمقر/480حمٚمد زمـ أمحد زمـ حمٚمد ايمتٚمٝمٚمل أزمق صمٔمٖمر ايمًٙمٝمْمل ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ت

 (.200( )ٞمٝم٣ًمزمقر/486د ايمتٚمٝمٚمل أزمق فم٣ٌمس ايمًٙمٝمْمل ايمٛمٝم٣ًمزمقري ) أشمٛمك فمٙمٝمف احل٣مىمؿ( )تحمٚمد زمـ أمحد زمـ حمٚم

 (.0122حمٚمد زمـ أمحد زمـ حمٚمد اجلذاَمل أزمق زم٘مر ايمٗمرؿمٌل...)صف/

 (.580( ) أشمٛمك فمٙمٝمف احل٣مىمؿ( )ٞمٝم٣ًمزمقر/475حمٚمد زمـ أمحد زمـ حمٚمد احلًٛمقي أزمق ؽمٜمؾ ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ت

 (.585( )ٞمٝم٣ًمزمقر/472أزمق فمٚمرو ايمٗمٜمٛمدزي ايمٛمٝم٣ًمزمقري )تحمٚمد زمـ أمحد زمـ حمٚمد اخلٖم٣مف 

 (.936حمٚمد زمـ أمحد زمـ حمٚمد ايمّمٌل )ومط

 (.205( )جمٜمقل ضم٣مل( )ٞمٝم٣ًمزمقر/457حمٚمد زمـ أمحد زمـ حمٚمد ايمْمقد أزمق زم٘مر اظم٣ًمهمري ايمٛمقوم٣مين )ت

 (.263حمٚمد زمـ أمحد زمـ حمٚمد ايمٖمٗمٝمف أزمق زم٘مر ايمٛمٝم٣ًمزمقري ) أشمٛمك فمٝمٙمف احل٣مىمؿ( )ٞمٝم٣ًمزمقر/

 (.618حمٚمد زمـ أمحد زمـ حمٚمد ايمٛمٝم٣ًمزمقري )َمٌم 

 (.577( )ٞمٝم٣ًمزمقر/421ايمٔمٙمقي )ت -ززم٣مرة -حمٚمد زمـ أمحد زمـ حمٚمد ايمٛمٝم٣ًمزمقري

 (.0/449حمٚمد زمـ أمحد زمـ حمٚمد أَمغم اظم٠مَمٛمكم )طمط 

 (.50/015حمٚمد زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ أزم٣من أزمق فم٣ٌمس ايمًٙمٚمل ايمرومل ايمياب )روى فمٛمف مج٣مفم٥م( )فم٣ًمىمر 

 (.50/019ـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ أزمق فمٌد اهلل إٞمِم٣مري ايمٌمهمٛمدي )فم٣ًمىمر حمٚمد زم
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 (.0229حمٚمد زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ ايمقراق )ذىمر

 (.784( )صمر 453)ت  -ازمـ ومدر  -حمٚمد زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ فمٝمًك ايمٖمٗمٝمف 

ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ضمدث زمٟمضم٣مدي٧م مل يت٣مزمع فمٙمٝمٜم٣م، ومل ي٘مـ زم٣مظمحٚمقد حمٚمد زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ ُأيب احلغمي أزمق زم٘مر ايمٕم٣مزي 

 (.526فمٛمد أصح٣مزمٛم٣م: وم٣ميمف احل٣مىمؿ( )ٞمٝم٣ًمزمقر/

 (.0/442( )طمط410حمٚمد زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ أيب زم٘مر أزمق فمٌد اهلل ايمٗم٣م  اظمٗمدَمل )شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )ت

 (.50/012)فم٣ًمىمر حمٚمد زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ أيب طمٛمٌُمس أزمق زم٘مر ايمٌٔمٙمٌ٘مل )جمٜمقل ضم٣مل(

زمٙمخ سم٘مٙمؿ همٝمف أزمق إؽمح٣مق  أهؾخُمٌل: ىم٣من واهٝم٣ًم فمٛمد ٛم( )ووم٣مل ايم472حمٚمد زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ أيب ص٣ميما أزمق زم٘مر)ت

 (.0/435اظمًتٚمقم ونمغمه( )طمط

 (.0/453حمٚمد زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ أيب َمقؽمك فمٝمًك زمـ أمحد اهل٣مؾمٚمل ايمٗم٣م  )شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )طمط

 (.01د زمـ أمحد أزمق زم٘مر ايمدوم٣مق ايمٛمٝم٣ًمزمقري )وشمٗمف ايمٖم٣مرد ( )خم٤محمٚمد زمـ أمحد زمـ حمٚم

 (.0/450حمٚمد زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ أمحد أزمق زم٘مر ايمِمٖم٣مر زمـ أيب فم٣ٌمس )شمٗم٥م ٞمٌٝمؾ وم٣ميمف إزهري( )طمط 

( 50/034( )صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )فم٣ًمىمر 352)ت -حمٚمد زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ أمحد أزمق ضمًكم ايمٛمرد ايمٌٕمدادي 

 (.0/452)طمط

( )وشمٗمف ايمٖم٣مرد ووم٣مل ايمذهٌل: ايمُمٝمخ 350حمٚمد زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ أمحد أزمق ص٣مدق ايمِمٝمدٓين ايمٔمْم٣مر ايمُم٣مهمٔمل )ت

 (.07/310( )ؽمغم 08( )خم٤م 9/621( )سم٣مريخ اإلؽمالم07/310( )ؽمغم032ايمٖمٗمٝمف اإلَم٣مم اظمًٛمد( )إحت٣مف/

 (.50/037فمٛمف مجع( )فم٣ًمىمر حمٚمد زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ أمحد أزمق ؿم٣مهر آٞم٣ٌمري اخلْمٝم٤م)روى 

 (.50/065حمٚمد زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ أمحد ايمِمٝمداوي )وشمٗمف اخلْمٝم٤م( )فم٣ًمىمر 

 (.50/039حمٚمد زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ أمحد ايمٔمتٝمٗمل ايمٌٕمدادي )فم٣ًمىمر

 (.0/045حمٚمد زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ رزق ايمٌزاز )شمٗم٥م صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )طمط 

( 451أمحد زمـ فمٌٝمد أزمق زم٘مر إؽمدي اظمٗمرئ ايمٌٕمدادي)شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )تحمٚمد زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ 

 (.0/436)طمط

حمٚمد زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ همرج ايمٌٕمدادي أزمق فمٌد اهلل ايمدوم٣مق ازمـ زمٝم٣مض )وم٣مل اخلْمٝم٤م: ىم٣من ؾمٝمخٛم٣م هم٣موالً ديٛم٣م  

 (.8/61( )اظمٛمتٓمؿ 9/621الم( )سم٣مريخ اإلؽم033( )إحت٣مف/0/445( )طمط 305ص٣محل٣ًم شمٗم٥م َمـ أهؾ ايمٗمرآن( )ت
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( 333حمٚمد زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ حمٚمقد أزمق صمٔمٖمر ايمٗم٣م  ايمًٚمٛم٣مين )شمٗم٥م فم٣ممل هم٣موؾ وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )ت

 (.0/455)طمط

 (.2/069حمٚمد زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ إدريس أزمق زم٘مر ايمٌٕمدادي )جمٜمقل وم٣ميمف ازمـ ٞمج٣مر( )يم٣ًمن

 (.0/431حلج٣مزي )جمٜمقل ضم٣مل( )طمط حمٚمد زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ إؽمح٣مق أزمق زم٘مر ا

 (.37حمٚمد زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ إؽمح٣مق أزمق زم٘مر ايمٔمٌداين )خم٤م

حمٚمد زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ أيب ايمِمٗمر ايمٙمخٚمل إٞم٣ٌمري )فمٛمف اخلْمٝم٤م ومج٣مفم٥م ووم٣مل ايمذهٌل: اإلَم٣مم 

 (.08/578اظمحدث( )ؽمغم 

 (.0/439طمطحمٚمد زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ زمختقيف أزمق زم٘مر ايمٌٙمخل )

 (.0/434حمٚمد زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ صم٣مزمر أزمق ضمًـ )طمط 

 (.0724حمٚمد زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ صمُمٛمس أزمق زم٘مر اظمٔمدل )ذىمر

دم احلدي٧م، ووم٣مل ايمػموم٣مين: َم٣م فمٙمٚم٦م  حمٚمد زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ صمٔمٖمر أزمق ضمًـ أدَمل )وم٣مل ايمدوم٣مق: مل ي٘مـ صدووم٣م 

 .(0/439)طمط (2/002( )يم٣ًمنَمـ ضم٣ميمف إٓ طمغمًا 

 (.50/042حمٚمد زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ صمٔمٖمر أزمق ؽمٔمٝمد إصٌٜم٣مين )جمٜمقل ضم٣مل( )فم٣ًمىمر

 (.56حمٚمد زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ صمٔمٖمر أزمق فمٌد ايمرمحـ ايمٖم٣مرد )وشمٗمف ايمٖم٣مرد( )خم٤م 

 (.0/449حمٚمد زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ صمٔمٖمر أزمق فمٌد اهلل ايمٌزار)طمط

ق فمٚمرو ايمٛمٝم٣ًمزمقري )وم٣مل احل٣مىمؿ: ىم٣من َمـ ضمٖم٣مظ احلدي٧م اظمػمزيـ دم حمٚمد زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ صمٔمٖمر ايمٌحغمي أزم

 .(0082)صمر  (07/91( )ؽمغم595( )ٞمٝم٣ًمزمقر/492اظمذاىمرة( )ت 

 (.0024أزمق زم٘مر )أشمٛمك فمٙمٝمف ازمـ يقٞمس( )يقٞمس  -ازمـ ضمداد  -حمٚمد زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ صمٔمٖمر ايم٘مٛم٣مين 

( )وم٣مل ايمٖم٣مرد: ايمٖم٣موؾ ايمثٗم٥م ايمٛمٌٝمؾ 346ضم٣ًمن اظمزىمل ايمٖمٗمٝمف )تحمٚمد زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ صمٔمٖمر اظمقيمٗم٣مزم٣مذي أزمق 

اظمُمٜمقر زم٣ميمٖمّمؾ وايمٔمٙمؿ وايمدي٣مٞم٥م..، ووم٣مل ايمذهٌل: اإلَم٣مم ايمٖمٗمٝمف َمًٛمد ٞمٝم٣ًمزمقر أضمد ايمثٗم٣مت ايمِمٙمح٣مء..( )ؽمغم 

 (.4/651( )ؾمذرات ايمذه٤م 6/38( )ايمقادم 9/509( )سم٣مريخ اإلؽمالم49( )خم٤م/07/592

 (.0052زمـ صمٔمٖمر زمـ ؿمرطم٣من أزمق زم٘مر ايمْمرطم٣مين )شمٗم٥م( )صمر حمٚمد زمـ أمحد زمـ حمٚمد 

حمٚمد زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ صمٔمٖمر زمـ حمٚمد أزمق ضمًـ أدَمل )مل ي٘مـ صدووم٣ًم دم احلدي٧م وم٣ميمف ايمدوم٣مق ووم٣مل ايمػموم٣مين: َم٣م 
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 (.0/439)طمط -ؽمٌؼ – فمٙمٚم٦م َمـ ضم٣ميمف إٓ طمغمًا(

 (.0/451( )طمط ٥492م ضم٣مهمظ وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )تحمٚمد زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ صمٔمٖمر زمـ حمٚمد أزمق فمٚمرو اظمزىمل )شمٗم

 (.0/449حمٚمد زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ ضم٣مرث أزمق ؿمٝم٤م ازمـ ىم٣مسم٤م )طمط

 (.2/063حمٚمد زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ ضم٣مَمد ايمٛمًٖمل )ٓرء( )يم٣ًمن 

 (.0023حمٚمد زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ ضمج٣مج أزمق فمٌد اهلل اظمٌمي )ىمت٦ٌم ىمثغمًا وومد ىمت٦ٌم فمٛمف وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( )يقٞمس 

 (.38حمٚمد زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ ضمًـ أزمق رؾمٝمد أدَمل احلغمي )وشمٗمف ايمٖم٣مرد( )خم٤م

 (.0/439حمٚمد زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ ضمًـ أزمق همتا اخلقاص )وم٣مل أزمق زم٘مر ايمقاؽمْمل: ؾمٝمخ ص٣ميما هم٣موؾ( )طمط

 (.0/432( )طمط475حمٚمد زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ ضمًٛمقيف أزمق ؽمٜمؾ ايمٛمٝم٣ًمزمقري احلًٛمقي)ت 

 (.071زمـ حمٚمد زمـ ضمًكم أزمق فمقم ايمٖمقرىمل )خم٤م حمٚمد زمـ أمحد 

 (.520( ) أشمٛمك فمٙمٝمف احل٣مىمؿ( )ٞمٝم٣ًمزمقر/456حمٚمد زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ ضمًكم اظمٔم٣مذي أزمق ضمًـ ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ت

 (.204حمٚمد زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ ضمٖمص احلرر أزمق ٞمٌم ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ٞمٝم٣ًمزمقر/

( )ىم٣من ممـ مجع احلدي٧م ايم٘مثغم: وم٣ميمف احل٣مىمؿ( 485ٝم٣ًمزمقري )تحمٚمد زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ ضمؿ اجلٙمقدي أزمق همّمؾ ايمٛم

 (.203)ٞمٝم٣ًمزمقر/

 (. 0278حمٚمد زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ محدان أزمق أمحد ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ذىمر

 (.0252حمٚمد زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ محدان أزمق فمثامن )ذىمر 

 (.0/436حمٚمد زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ محدان أزمق ومالزم٥م ايمناج )طمط 

 (.0/450زمـ حمٚمد زمـ محدويف ايمْمقد )صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )طمط  حمٚمد زمـ أمحد

 (.0/430( )طمط451حمٚمد زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ طمْم٣مب أزمق ضمًـ ايمٌزار )شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )ت

 (.50/066حمٚمد زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ طمٙمػ ايمرومل )جمٜمقل ضم٣مل( )فم٣ًمىمر 

 .(50/000حمٚمد زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ طمٙمٝمؾ اخلُمٛمل ايمٌالؿمل )فم٣ًمىمر

 (.0743حمٚمد زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ ديمٝمؾ أزمق زم٘مر )ذىمر/

 (.556( )ٞمٝم٣ًمزمقر/430)ت -ضمٝم٘م٣من -حمٚمد زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ زيد اظمٔمدل أزمق فمقم ايمٛمٝم٣ًمزمقري

 (.02/676حمٚمد زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ ؽم٣ممل ايمٌٌمي ايمزاهد )روى فمٛمف مج٣مفم٥م( )ؽمغم 
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 (.2/066َمًٙمٚم٥م( )يم٣ًمن حمٚمد زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ ؽمٔمٝمد ايمرَمقم )جمٜمقل وم٣ميمف 

 (.74حمٚمد زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ ؽمٙمٝمامن أزمق فمٌد اهلل ايمٖمٛمج٣مري )وشمٗمف ايمٖم٣مرد( )خم٤م 

 (.0/431( )طمط437حمٚمد زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ ؽمٜمؾ أزمق همّمؾ ايمِمغمدم )شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )ت

 (.0/450حمٚمد زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ ؾم٣مذان أزمق زم٘مر ايمٛمٝم٣ًمزمقري )طمط

 (.50/004حمٚمد زمـ ؾمٝم٣ٌمن أزمق صمٔمٖمر اخلالل ايمرَمقم )روى فمٛمف مج٣مفم٥م( )فم٣ًمىمر حمٚمد زمـ أمحد زمـ 

 (.0025( )يقٞمس 414حمٚمد زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ ص٣ٌمح زمـ ىمثغم ايمرفمٝمٛمل )ت 

 (.50/018حمٚمد زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ صٙم٦م أزمق ضمًـ ايمٌٕمدادي ايمِمٖم٣مر )فم٣ًمىمر

 (.0/453)سم٘مٙمؿ همٝمف( )طمط-سمٗمدم–حمٚمد زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ أزمق همتا اظمٌمي 

 (.2/069( )َمتٜمؿ دم ىمت٣مزم٥م ايمتًٚمٝمع وم٣ميمف ايمذهٌل( )يم٣ًمن 331حمٚمد زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ اظمٌمي )ت

 (.2/065( )وم٣مل ايمًٙمٖمل: مل ي٘مـ زمذاك( )يم٣ًمن398حمٚمد زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل ازمـ ٞمٗمقر أزمق َمٛمِمقر ايمٌزاز )ت

 (. 0744ٌد اهلل أزمق زم٘مر ايمٌٝمّم٣موي )ذىمرحمٚمد زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ فم

( )خمتٙمػ همٝمف وٓ زمٟمس زمف فمٛمدي وم٣ميمف َمًٙمٚم٥م( 442حمٚمد زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل أزمق زم٘مر اظمْمٙمٌل )ت

 (.2/066)يم٣ًمن

 (.578( ) أشمٛمك فمٙمٝمف احل٣مىمؿ( )ٞمٝم٣ًمزمقر/449حمٚمد زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل أزمق ضمًكم زمـ ززم٣مرة ايمٔمٙمقي )ت

 (.64د زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل أزمق وم٣مزمقس ايمًجزي )خم٤م حمٚمد زمـ أمح

 (.2/062( )سم٘مٙمؿ همٝمف( )يم٣ًمن260حمٚمد زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل إٞمِم٣مري )ت

حمٚمد زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل ايمٔم٣ٌمدي اهلروي ايمُم٣مهمٔمل أزمق فم٣مصؿ ؾمٝمخ ايمُم٣مهمٔمٝم٥م )وىم٣من إَم٣مَم٣مً حمٗمٗم٣ًم َمدومٗم٣ًم صٛمػ 

 (.08/081( )ؽمغم 358ىمت٣ًٌم... وم٣ميمف ايمذهٌل( )ت 

 (.50/069حمٚمد زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل اظمٗمرئ إؿمروش )فم٣ًمىمر

ايمثٗم٣مت ووم٣مل ايمذهٌل: شمٗم٥م(  فحمٚمد زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ أيب ايمثٙم٨م أزمق زم٘مر ايم٘م٣مسم٤م )ذىمره ايمٗمقاس دم ؾمٝمقطم

 (.487( )ايمديمٝمؾ/466( )ت0/448)طمط

 (.0/452فمٌد ايمِمٚمد اهل٣مؾمٚمل أزمق ضمًـ )صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )طمط  حمٚمد زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ

( )شمٗم٥م َمٟمَمقن وم٣ميمف ايمٔمتٝمٗمل( )طمط 473حمٚمد زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمٌدان زمـ همّم٣مل أزمق همرج إؽمدي ايمِمٖم٣مر )ت
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0/433.) 

 (.552( )ٞمٝم٣ًمزمقر/454حمٚمد زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمٗم٥ٌم ايمٗم٣م  أزمق أمحد احلٛمٖمل اظمروزي )ت

 (.0/452( )طمط 357زمـ حمٚمد زمـ فمقم أزمق ضمًكم زمـ أٞمٌقد )ؽمامفمف صحٝما وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )ت حمٚمد زمـ أمحد

 (.50/043حمٚمد زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمقم أزمق همرج ايمٌزار)جمٜمقل ضم٣مل( )فم٣ًمىمر 

 (.0056حمٚمد زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمقم اإلؽمؼمازم٣مذي أزمق ضمًكم )صمر 

وشمٗمف أزمق ٞمٔمٝمؿ وايمًٚمٔم٣مين وايمذهٌل زاد ايمًٚمٔم٣مين: َمٟمَمقن ص٣مضم٤م حمٚمد زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمقم إؽمقاري أزمق ضمًكم )

 (.0/638( )إٞم٣ًمب05/377( )ؽمغم0595( )ذىمر3/073أصقل ىمثغم احلدي٧م( )أصٌٜم٣من

 (.50/068حمٚمد زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمقم آٞم٣ٌمري ازمـ ٞمحقي )روى فمٛمف مج٣مفم٥م( )فم٣ًمىمر 

 (.0/436)شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )طمط  حمٚمد زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمقم زمـ ومريش أزمق فم٣ٌمس ايمٌزار

 (.0/459حمٚمد زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمٚمر أو صمٔمٖمر اظمٔمدل )شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )طمط 

 (.50/045حمٚمد زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمٚمرو أزمق زم٘مر ايمٌجقم )جمٜمقل ضم٣مل( )فم٣ًمىمر 

 (.50/000( )فم٣ًمىمر 462حمٚمد زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمٚمرو أزمق زم٘مر ايمًٙمٚمل )جمٜمقل ضم٣مل( )ت

 (.0/431حمٚمد زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمٚمرو أزمق ضمًـ ايمٌٕمدادي )طمط

 (.50/007( )فم٣ًمىمر 0/431حمٚمد زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمٚمرو أزمق ضمًـ ايمٌٕمدادي )جمٜمقل ضم٣مل( )طمط

( )وم٣مل اخلْمٝم٤م: ىمت٤م 306حمٚمد زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ هم٣مرس زمـ ؽمٜمؾ احل٣مهمظ أزمق همتا زمـ أيب ايمٖمقارس ايمٌٕمدادي )ت

ذا ضمٖمظ وَمٔمرهم٥م وأَم٣مٞم٥م وشمٗم٥م َمُمٜمقر زم٣ميمِمالح. ووم٣مل ايمذهٌل: اإلَم٣مم احل٣مهمظ اظمحٗمؼ ايمرضم٣مل وىم٣من  ايم٘مثغم ومجع وىم٣من

( 07/664( )ؽمغم0/656( )طمط035َمُمٜمقرًا زم٣محلٖمظ وايمِمالح واظمٔمرهم٥م، ووم٣مل ازمـ ايمٔمامد : احل٣مهمظ ايمثٗم٥م(. )إحت٣مف/

 (.4/092( )ؾمذرات 9/617)سم٣مريخ اإلؽمالم

 (.0/456وهق شمٗم٥م)طمط-دم همٝمٚمـ صمده هم٣مرسسمٗم-حمٚمد زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ هم٣مرس 

 (.0/447حمٚمد زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ همّم٣ميم٥م أزمق صمٔمٖمر اظمروزي )طمط

 (.56حمٚمد زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ همّمؾ أزمق ضمًـ اخلزافمل)خم٤م

 (.2/043( )ؤمٖمف ازمـ ايمٖمر ( )يم٣ًمن 488حمٚمد زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ وم٣مدم ايمٗمرؿمٌل )ت

 (.50/046أؽم٣مَم٥م اهلروي )روى فمٛمف مجع( )فم٣ًمىمرحمٚمد زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ وم٣مؽمؿ أزمق 
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( )وم٣مل ايمذهٌل: اإلَم٣مم اظمحدث اظمٗمرئ ؾمٝمخ احلرم، 307حمٚمد زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ وم٣مؽمؿ اهلروي اظمٗمرئ أزمق أؽم٣مَم٥م )ت

َ ووم٣مل أزمق فمٚمر ايمداين: رأيتف يٗمرئ زمٚم٘م٥م همرزمام أَمعم احلدي٧م َمـ ضمٖمٓمف همٗمٙم٤م إؽم٣مٞمٝمد ونمَ  ( 034اظمتقن( )إحت٣مف/ غمَّ

 (.2/040( )يم٣ًمن07/423)ؽمغم

 (.0/433سمٗمدم همٝمٚمـ صمده مح٣مد )ٓزمٟمس زمف وم٣ميمف ازمـ أيب ايمٖمقارس( )طمط-حمٚمد زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ َمتٝمؿ

 (.218( )ٞمٝم٣ًمزمقر/474حمٚمد زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ حمٚمد ايمٌخ٣مري أزمق فمٌد اهلل )شمٗم٥م دم احلدي٧م: وم٣ميمف احل٣مىمؿ( )ت

 (.587( ) أشمٛمك فمٙمٝمف احل٣مىمؿ( )ٞمٝم٣ًمزمقر/٣ٌ470مين ايمٛمٝم٣ًمزمقري )تحمٚمد زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ حمٚمقد أزمق فم٣ٌمس ايمٗم

 (.208حمٚمد زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ حمٚمقد اظمزامحل أزمق ضمًـ ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ٞمٝم٣ًمزمقر/

 (.50/014( )روى فمٛمف مجع( )فم٣ًمىمر 680حمٚمد زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ َمْمر أزمق زم٘مر ايمٖمزاري )ت

 (.50/040( )فم٣ًمىمر0/454( )طمط364ايمٔمتٝمٗمل )تحمٚمد زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ َمٛمِمقر زمـ صمٔمٖمر ايمٌٝمع 

 (.0284حمٚمد زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ َمٜمدي أزمق فمٌد اهلل ايمقراق)ذىمر

 (.50/049( )فم٣ًمىمر 0/459حمٚمد زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ َمقؽمك أزمق فمٌد اهلل ايمٛمذير ايمِمقدم )جمٜمقل ضم٣مل( )طمط

 (.50/008حمٚمد زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ َمقؽمك أزمق همتا ايمٗمرر )فم٣ًمىمر 

 (.50/044د زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ َمقؽمك إٞمِم٣مري )فم٣ًمىمر حمٚم

)فمٛمف مج٣مفم٥م، ووم٣مل أزمق فمالء ايمقاؽمْمل: ىم٣من َمـ  (495)ت حمٚمد زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ َمقؽمك ايمٌخ٣مري أزمق ٞمٌم اظمالمحل

أفمٝم٣من أهؾ احلدي٧م وضمٖم٣مـمٜمؿ، ووم٣مل ايمذهٌل: اإلَم٣مم اظمحدث ىم٣من َمـ صمٙم٥م اظمحدشمكم، ووم٣مل أيّم٣ًم: ىم٣من شمٗم٥م حيٖمظ 

( 07/82ٜمؿ، ووم٣مل ازمـ ٞم٣مس ايمديـ: ىم٣من َمـ احلٖم٣مظ اظمُمٜمقريـ، ووم٣مل ازمـ ىمثغم: أضمد احلٖم٣مظ( )ايمًغمويٖم

 (.488( )ايمديمٝمؾ/0/451)طمط

 (.0002( )يقٞمس 466حمٚمد زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ ٞم٣مهمع ايمْمح٣من )مل ي٘مـ زمف زمٟمس وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( )ت 

 (.0/422)طمطحمٚمد زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ ٞمٌم أزمق زم٘مر ايمٔمْم٣مر )جمٜمقل ضم٣مل( 

 (.277حمٚمد زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ ٞمٌم زمـ زي٣مد أزمق أمحد ايمٛمٝم٣ًمزمقري )صمر 

 (.0/447حمٚمد زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ هُم٣مم أزمق ٞمٌم اظمروزي )جمٜمقل ضم٣مل( )طمط

 (.50/035حمٚمد زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ وروم٣مء أزمق فمثامن إصٌٜم٣مين )فم٣ًمىمر

 (.2/067يمقراق )ىمذزمف أزمق زم٘مر ازمـ إؽمح٣مق( )يم٣ًمن حمٚمد زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ حيٝمك أزمق زم٘مر ايمرازي ا 
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حمٚمد زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ حيٝمك إَمقي َمقٓهؿ ايمٗمرؿمٌل )وم٣مل ايمذهٌل: ايمُمٝمخ اظمحدث اإلَم٣مم ايمرضم٣مل وىم٣من صدووم٣ًم( 

 (.02/491)ؽمغم

 (.50/003حمٚمد زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ حيٝمك إٞمديمز ايمٗمرؿمٌل )جمٜمقل ضم٣مل( )فم٣ًمىمر

 (.212( )ٞمٝم٣ًمزمقر/425زمـ يزيد إصٌٜم٣مين أزمق زم٘مر )تحمٚمد زمـ أمحد زمـ حمٚمد 

 (.0263حمٚمد زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ ئمٗمقب أزمق زم٘مر ايمٗمامط )ذىمر

 (50/009( )فم٣ًمىمروم٣مل احل٣مهمظ: أضمد ايمّمٔمٖم٣مءحمٚمد زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ ئمٗمقب أزمق زم٘مر اظمٖمٝمد اجلرصمرائل ) 

 .(997)حتٖم٥م/ (0/432)طمط

 (.٣0/434مهد أزمق فمٌد اهلل ايمْم٣مئل )طمطحمٚمد زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ ئمٗمقب زمـ جم

 (.2/042( )وم٣مل ازمـ ٞم٣مس: ىم٣من راهميض ٓ حتؾ ايمرواي٥م فمٛمف( )يم٣ًمن 378)ت -ذو ايمػمافمتٌـ-حمٚمد زمـ أمحد زمـ حمٚمد

 (.865حمٚمد زمـ أمحد زمـ حمٚمقيف زمـ إزمراهٝمؿ أزمق صمٔمٖمر ايمٖم٣مرد )صمر 

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمـ زمٝمتف فمٙمؿ 371ايمٗم٣م  )تحمٚمد زمـ أمحد زمـ خمٙمد زمـ فمٌد ايمرمحـ ايمٗمرؿمٌل أزمق فمٌد اهلل 

 (.0614وٞم٣ٌمه٥م وهمّمؾ وصماليمتف( وروى فمٛمف مج٣مفم٥م )صف/

 (.810حمٚمد زمـ أمحد زمـ َم٣ًمهمر إٞمْم٣مىمل )إرؾم٣مد/

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من ضم٣مهمٓم٣ًم يمٙمٖمٗمف صمٝمد ايمٖمٜمؿ 510حمٚمد زمـ أمحد زمـ َمًٔمقد زمـ َُمٖمرج ايمُِمٙمٌل أزمق فمٌد اهلل )ت

 (.0635ؽمٚمع ايمٛم٣مس َمٛمف وىم٣مٞم٦م ايمدراي٥م أنمٙم٤م فمٙمٝمف َمـ ايمرواي٥م شمٗم٥م همٝمام رواه وومٝمده( )صف/زمِمغمًا زم٣ميمٖمتٝم٣م 

( )ىم٣من َمٗمرئ٣مً أطمذ فمٛمف زمٔمض أصح٣مزمٛم٣م..( 560حمٚمد زمـ أمحد زمـ َمْمرف ايمٌ٘مري أزمق فمٌد اهلل إٞمديمز)ت

 (.0676)صف/

زمُم٘مقال: ىم٣من َمـ أهؾ اظمٔمرهم٥م زم٣ميمٗمراءات  ْمردم )وم٣مل ازمـحمٚمد زمـ أمحد زمـ َمْمرف ايم٘مت٣مَمل اظمٗمرئ أزمق فمٌد اهلل ايمٗمرؿمٌل اظم

 (.0079( )صف/353ضمًـ ايمّمٌط هل٣م فم٣مظم٣ًم زمقصمقهٜم٣م وؿمرومٜم٣م أطمذ ايمٛم٣مس فمٛمف ىمثغمًا وىم٣من شمٗم٥م همٝمام رواه..( )ت

 (.489( )ايمديمٝمؾ/0/426حمٚمد زمـ أمحد زمـ َمْمٙم٤م زمـ فمٌد اهلل اهل٣مؾمٚمل أزمق أمحد فمٛمف ايمدارومْمٛمل ونمغمه )طمط

 (.0636َمِمٙمٗم٥م )كحمٚمد زمـ أمحد زمـ َمْمٙمؼ صقازمف 

 (.0470حمٚمد زمـ أمحد زمـ َمٔم٣مذ زمـ ؽمٔمد أزمق فمالء ايمٌٙمخل )ذىمر /

( )وم٣ميمف اخلْمٝم٤م: روى فمٛمف أزمق ضمٖمص زمـ ؾم٣مهكم أضم٣مدي٧م 408حمٚمد زمـ أمحد زمـ َمٔمٚمر أزمق فمٝمًك ايمُمداد احلريب )ت
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 (.0/420َمًتٗمٝمٚم٥م( )طمط

 (.0/424حمٚمد زمـ أمحد زمـ ممُم٣مذ أزمق زم٘مر اظم٠مدب )طمط 

 (.٥573م ايمٛمٝم٣ًمزمقري أزمق أمحد ايمًٚم٣ًمر )ٞمٝم٣ًمزمقر/حمٚمد زمـ أمحد زمـ َمٛم

 (.0267حمٚمد زمـ أمحد زمـ َمٛمذر أزمق ضمًـ ايمِمٝمدٓين )ذىمر 

 (.863)صمر  -ورم اظمذىمر  -حمٚمد زمـ أمحد زمـ َمٛمِمقر 

 (.2/046حمٚمد زمـ أمحد زمـ َمٛمِمقر )ٓيدري َمـ هق وم٣ميمف ايمذهٌل( )يم٣ًمن

 (.0634حمٚمد زمـ أمحد زمـ َمٛمِمقر أزمق َمٛمِمقر ايمٗمزويٛمل ايمٖم٣مرد )ك

 (.50/052حمٚمد زمـ أمحد زمـ َمٛمٝم٤م )فم٣ًمىمر

( 0/421( )طمط، ووم٣مل احل٣مهمظ: ؤمٝمػ صمداً حمٚمد زمـ أمحد زمـ َمٜمدي أزمق فمامرة )ؤمٝمػ صمدًا َمؼموك وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل

 .(0116)حتٖم٥م/ (2/003)يم٣ًمن 

 (.061( )خم٤م 2/003( )يم٣ًمن 365حمٚمد زمـ أمحد زمـ َمٜمدي أزمق وم٣مؽمؿ ايمٔمٙمقي )ت

)ؤمٖمف ايمدارومْمٛمل ووم٣مل أزمق أمحد احل٣مىمؿ: صدوق وإن ايمذٞم٤م دم رواي٣مسمف اظمٛم٘مرة فمـ ؾمٝمخف  حمٚمد زمـ أمحد زمـ َمٜمران

 (.2/067حمٚمد زمـ وم٣مؽمؿ( )يم٣ًمن

 (.0/457حمٚمد زمـ أمحد زمـ َمقؽمك أزمق زم٘مر ايمٔمِمٖمري )طمط

 (.589حمٚمد زمـ أمحد زمـ َمقؽمك أزمق ؿمٝم٤م ايمرازي )ٞمٝم٣ًمزمقر/

 (.0/457)جمٜمقل ضم٣مل( )طمط( 419حمٚمد زمـ أمحد زمـ َمقؽمك أزمق فمٌد اهلل اظمِمٝميص )ت

 (.0/459حمٚمد زمـ أمحد زمـ َمقؽمك أزمق فمٌد اهلل ايمقافمظ ايمُمغمازي )ؤمٖمف اخلْمٝم٤م( )طمط

حمٚمد زمـ أمحد زمـ َمقؽمك أزمق َمثٛمك ايمدهٗم٣من ايمدردائل )شمٗم٥م وم٣ميمف أزمق همتا زمـ َمنور ووم٣مل ازمق ضمًـ احل٣مهمظ: شمٗم٥م صدوق( 

 (.0/458( )طمط448)ت

 (.07/82)ؽمغم -سمٗمدم  - اظمالمحل اؽمؿ صمده حمٚمد زمـ َمقؽمك حمٚمد زمـ أمحد زمـ َمقؽمك ايمٌخ٣مري أزمق ٞمٌم

 (.529( )جمٜمقل ضم٣مل( )ٞمٝم٣ًمزمقر/450حمٚمد زمـ أمحد زمـ َمقؽمك اجل٣مَمٔمل أزمق ضمٌٝم٤م اظمِم٣مضمٖمل ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ت

 (.758حمٚمد زمـ أمحد زمـ َمقؽمك ايمرازي أزمق صمٔمٖمر )صمر 

 (.246أشمٛمك فمٙمٝمف احل٣مىمؿ( )ٞمٝم٣ًمزمقر/( ) 421حمٚمد زمـ أمحد زمـ َمقؽمك ايمٗم٣م  أزمق فمٌد اهلل اخل٣مزن ايمداري )ت
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 (.596( ) أشمٛمك فمٙمٝمف احل٣مىمؿ( )ٞمٝم٣ًمزمقر/433حمٚمد زمـ أمحد زمـ َمقؽمك اظمقؽم٣مئل أزمق أمحد ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ت

 (.0/459حمٚمد زمـ أمحد زمـ َمقؽمك ايمقزان أزمق ضمٛمش )طمط

 (.0/425حمٚمد زمـ أمحد زمـ َمقؽمك زمـ زيرك أزمق صمٔمٖمر ايمُم٣مهمٔمل )وشمٗم٥م ايمدارومْمٛمل واخلْمٝم٤م( )طمط 

( 456ٚمد زمـ أمحد زمـ َمقؽمك زمـ ه٣مرون زمـ صٙم٦م أزمق ؿمٝم٤م إهقازي )صدوق وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل( )تحم

 (.0/458)طمط

 (.0/427حمٚمد زمـ أمحد زمـ ٞم٣ٌمسمف أزمق زم٘مر ايمٌٕمدادي )طمط

 (.0189)ىم٣من إَم٣مَم٣مً دم إدب وم٣ميمف احل٣مهمظ( )حتٖم٥م/ -ازمـ أيب ايمْمٝم٤م –حمٚمد زمـ أمحد زمـ ٞمٌم أزمق ئمعم ايمٝم٣مزم٣مين 

 (.50/052أمحد زمـ ٞمٌم ايمٌٕمدادي)فم٣ًمىمرحمٚمد زمـ 

صمٔمٖمر ايمٖمٗمٝمف )شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ووم٣مل ايمدارومْمٛمل: شمٗم٥م َمٟمَمقن ٞم٣مؽمؽ، ووشمٗمف ايمًٚمٔم٣مين  أزمقحمٚمد زمـ أمحد زمـ ٞمٌم ايمؼمَمذي 

( 04/353( )ؽمغمهووم٣مل أمحد زمـ ىم٣مَمؾ: اطمتٙمط زمآطمر ، ووم٣مل احل٣مهمظ: شمٗم٥م َمُمٜمقرقزي وايمِمٖمدي ونمغمهؿ..اجلوازمـ 

 .(0112)حتٖم٥م/ (816/( )إرؾم٣مد0/425)طمط

 (.252حمٚمد زمـ أمحد زمـ ٞمٌم ايمرزم٣مؿمل)صمر 

 (.0/422حمٚمد زمـ أمحد زمـ ٞمٌم زمـ َمٛمِمقر زمـ طمٙمٝمٖم٥م أزمق زم٘مر ايمٔمْم٣مر )جمٜمقل ضم٣مل( )طمط

 (.3/6146حمٚمد زمـ أمحد زمـ ٞمي اخلٙمٗم٣مين )ضم٣ٌمن 

 (.0/423ه( )طمطحمٚمد زمـ أمحد زمـ ٞمي زمـ فمٌد اهلل أزمق زم٘مر إزدي اظمٔمٛمل )وشمٗمف فمٌد اهلل زمـ أمحد ونمغم

 حمٚمد زمـ أمحد زمـ ٞمٔمامن أزمق ؾمٌٝمؾ ايمٌٌمي: هق ازمـ حمٚمد زمـ ٞمٔمامن.

 (.0/424حمٚمد زمـ أمحد زمـ ٞمٔمٝمؿ أزمق فمٌد اهلل ايمٛمٝم٣ًمزمقري )طمط

 (.094حمٚمد زمـ أمحد زمـ ٞمٔمٝمؿ اظمروزي )ٓزمٟمس زمف وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل( )ىمؼ

 -سمٗمدم-حمٚمد زمـ أمحد زمـ ٞمٖم٣مح: هق ازمـ أمحد زمـ فمٌد اهلل زمـ ٞمٖم٣مح

 (.0/429( )طمط465حمٚمد زمـ أمحد زمـ ه٣مرون أزمق زم٘مر ايمٔمً٘مري ايمٖمٗمٝمف )شمٗم٥م وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل( )ت

 (.616شمٗم٥م وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل( )ىمؼ)حمٚمد زمـ أمحد زمـ ه٣مرون أزمق ضمًـ ايمٔمقدي 

 (.0/429حمٚمد زمـ أمحد زمـ ه٣مرون أزمق فم٣ٌمس ايمدوم٣مق )طمط

 (.813حمٚمد زمـ أمحد زمـ ه٣مرون احلٙمٌل اظمِمٝميص )إرؾم٣مد/
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 (.2/009زمـ أمحد زمـ ه٣مرون ايمريقٞمدي )َمتٜمؿ زم٣ميمقوع وم٣ميمف ايمذهٌل( )يم٣ًمنحمٚمد 

 (.803( )صمر 434حمٚمد زمـ أمحد زمـ ه٣مرون زمـ زمٛمدار أزمق أمحد اإلؽمؼمازم٣مذي )

( )ؽمغم 50/021حمٚمد زمـ أمحد زمـ ه٣مرون زمـ َمقؽمك أزمق ٞمٌم اجلٛمدي ايمٕم٣ًمين )شمٗم٥م َمٟمَمقن وم٣ميمف ايم٘مت٣مين( )فم٣ًمىمر

07/311.) 

 (.50/020ضمًـ ايمٌغمويت )فم٣ًمىمر أزمق٣مؾمؿ حمٚمد زمـ أمحد زمـ ه

 (.0638حمٚمد زمـ أمحد زمـ ه٣مٞمئ )ك

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمـ أهؾ ايمٔمٙمؿ واحلٖمظ وايمٛم٣ٌمه٥م 345حمٚمد زمـ أمحد زمـ هريٚم٥م زمـ ذىمقان ايمٗمرؿمٌل أزمق زم٘مر )ت

 (.0051وايمذىم٣مء وايمٖمٜمؿ ممـ فمٛمل زم٣ميمٔمٙمؿ وؽمامع احلدي٧م...( )صف/

 (.0/470( )طمط404ايمْم٣ميمٗم٣مين )شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )ت حمٚمد زمـ أمحد زمـ هُم٣مم أزمق ٞمٌم

 (.0/470حمٚمد زمـ أمحد زمـ هُم٣مم ايمًجزي )طمط

 (.3/6146( )ضم٣ٌمن0/470( )طمط401حمٚمد زمـ أمحد زمـ هالل أزمق زم٘مر ايمُمْمقي )شمٗم٥م وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل( )ت

 (.0/470حمٚمد زمـ أمحد زمـ هٝمثؿ أزمق زم٘مر ايم٘مقدم )طمط

 (.0/471ايمدوري )شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )طمطحمٚمد زمـ أمحد زمـ هٝمثؿ أزمق صمٔمٖمر 

 (.0/471( )طمط2/048حمٚمد زمـ أمحد زمـ هٝمثؿ أزمق ضمًـ اظمٌمي )وم٣مل ايمدارومْمٛمل: يمٝمس زمٗمقي( )يم٣ًمن

 (.0/427( )طمط474حمٚمد زمـ أمحد زمـ واصؾ أزمق فم٣ٌمس اظمٗمرئ )جمٜمقل ضم٣مل( )ت

 (.٥812م( )إرؾم٣مد/حمٚمد زمـ أمحد زمـ وو٣مح ايمتٚمٝمٚمل أزمق فمٌد ايمرمحـ ايمٛمٜمُمقم ايم٘مقدم )فمٛمف مج٣مفم

 (.0/428حمٚمد زمـ أمحد زمـ ويمٝمد أزمق زم٘مر ايمٌٕمدادي وفمٛمف ايمْمػماين )طمط

 (.0/428حمٚمد زمـ أمحد زمـ ويمٝمد ايمٌٕمدادي أزمق زم٘مر ايم٘مرازمٝمز )روى فمٛمف مجع( )طمط

 (.7/084( )ضم٣مسمؿ0/427حمٚمد زمـ أمحد زمـ ويمٝمد زمـ زمرد إٞمْم٣مىمل )وشمٗمف ايمدارومْمٛمل( )طمط

 (.50/058م أزمق زم٘مر ايمٗمرر َمقٓهؿ )روى فمٛمف مجع( )فم٣ًمىمر حمٚمد زمـ أمحد زمـ ويمٝمد زمـ هُم٣م

( )أصٌٜم٣من 0398)وشمٗمف أزمق ٞمٔمٝمؿ وأزمق ايمُمٝمخ ( )ذىمرإصٌٜم٣مين  حمٚمد زمـ أمحد زمـ ويمٝمد زمـ يزيد أزمق زم٘مر ايمثٗمٖمل اظمديٛمل

 (.2/069( )يم٣ًمن 4/397

 (.0/429َم٣مم )طمطاإلحمٚمد زمـ أمحد زمـ وه٤م زمـ َمدرك أزمق فمٌد اهلل ايمٗمْم٣من ازمـ 
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 (.0397د زمـ أمحد زمـ حيٝمك أزمق زم٘مر اظم٠مدب )ذىمر/حمٚم

 (.0580حمٚمد زمـ أمحد زمـ حيٝمك أزمق زم٘مر اظم٘مت٤م )ذىمر 

 (.50/025حمٚمد زمـ أمحد زمـ حيٝمك أزمق فمٌد اهلل ايمٌٕمدادي )فم٣ًمىمر

 (.728( )صمر 458حمٚمد زمـ أمحد زمـ حيٝمك ايمٖم٣مَمل أزمق صمٔمٖمر )ت

 (.219ر/حمٚمد زمـ أمحد زمـ حيٝمك ايمٖمٗمٝمف أزمق همّمؾ ايمؼمَمذي )ٞمٝم٣ًمزمق

 (.244( )جمٜمقل ضم٣مل( )ٞمٝم٣ًمزمقر/484حمٚمد زمـ أمحد زمـ حيٝمك ايمٖمٗمٝمف أزمق ٞمٌم ايمنطمز )ت

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمـ أهؾ ايمٛم٣ٌمه٥م وايمذىم٣مء 311)ت -ازمـ همَِم٣مل –حمٚمد زمـ أمحد زمـ حيٝمك ايمٗمرؿمٌل أزمق فمٌد اهلل 

 (.0152وايمٝمٗمٓم٥م وايمتحٗمؼ زم٣مٕدب( )صف/

 (.50/023أزمق زم٘مر احلجقري ايمدَمُمٗمل )فم٣ًمىمرحمٚمد زمـ أمحد زمـ حيٝمك زمـ أمحد 

 (.0/478حمٚمد زمـ أمحد زمـ حيٝمك زمـ زم٘م٣مر أزمق فمٌد اهلل فمـ إؽمح٣مق ايمٛمخٔمل )طمط

 (.50/025( )فم٣ًمىمر567حمٚمد زمـ أمحد زمـ حيٝمك زمـ ضمٝمل أزمق فمٌد اهلل ايمٔمثامين ايمقافمظ )ت

 (.0/479حمٚمد زمـ أمحد زمـ حيٝمك زمـ زىمري٣م ايمٌزاز زمـ صقاف )طمط

 (.231)جمٜمقل ضم٣مل( )صمر  -اظمٟمَمقن  -زمـ حيٝمك زمـ ؾمغميـ أزمق أمحد اجلرصم٣مين حمٚمد زمـ أمحد 

( 473حمٚمد زمـ أمحد زمـ حيٝمك زمـ فمٌد اهلل أزمق فمقم ايمٌزاز ايمٔمْمئًم )شمٗم٥م وم٣ميمف اخلالل ووم٣مل ايمٔمتٝمٗمل: شمٗم٥م َمٟمَمقن( )ت

 (.0/479)طمط

 (7/084( )ضم٣مسمؿَمٔمروف ، ووم٣مل احل٣مهمظ:ضم٣مسمؿ أزمقحمٚمد زمـ أمحد زمـ يزيد أزمق يقٞمس اظمديٛمل )صدوق وم٣ميمف 

 .(0117)حتٖم٥م/

 (.0/474( )طمط469حمٚمد زمـ أمحد زمـ يزيد أيب ؽمٜمؾ زمـ طم٣ميمد أزمق ضمًكم احلريب )ت

( 2/000حمٚمد زمـ أمحد زمـ يزيد ايمٌٙمخل)وم٣مل ازمـ فمدي: ينق احلدي٧م وضمدث زمٟمؾمٝم٣مء َمٛم٘مرة( )يم٣ًمن

 (.50/027)فم٣ًمىمر

 (.9/053حمٚمد زمـ أمحد زمـ يزيد اجلٚمحل)ضم٤م 

 (.4/536( )أصٌٜم٣من2/008زمـ يزيد ايمزهري )وم٣مل أزمق ايمُمٝمخ: مل ي٘مـ زم٣ميمٗمقي( )يم٣ًمنحمٚمد زمـ أمحد 

 (.50/022حمٚمد زمـ أمحد زمـ يزيد ايمً٘مً٘مل )فم٣ًمىمر
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 (.0/474حمٚمد زمـ أمحد زمـ يزيد ايمًٚم٣ًمر )طمط

 (.0/476حمٚمد زمـ أمحد زمـ يزيد ايمٛمرد )طمط

 .-يٟميت-يد زمـ ديٛم٣مر(اؽمؿ صمده يز9/063حمٚمد زمـ أمحد زمـ يزيد زمـ أيب فمقام ايمري٣مضمل )ضم٤م

 (.800حمٚمد زمـ أمحد زمـ يزيد زمـ ضمٌٝم٤م اظمٗمرئ ايمٖمِّم٣مص ايمٌٌمي )وم٣مل ايمذهٌل: ه٣ميمؽ..( )إرؾم٣مد/

 (.0/474حمٚمد زمـ أمحد زمـ يزيد زمـ طم٣ميمد ايمقراق )طمط

 (.0/476( )طمط672حمٚمد زمـ أمحد زمـ يزيد زمـ ديٛم٣مر أزمق زم٘مر ايمرحي٣مي ايمتٚمٝمٚمل )صدوق وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل( )ت

 (.0/474د زمـ يزيد زمـ َمٛمِمقر أزمق ؿمٝم٤م ايمٌٕمدادي )طمطحمٚمد زمـ أمح

 (.0063( فمٛمف ازمـ طمزرج )صف/364حمٚمد زمـ أمحد زمـ يًع ايمٗمرؿمٌل أزمق زم٘مر ايمٛمحقي )ت

 (.0172حمٚمد زمـ أمحد زمـ يًع زمـ حمٚمقد إٞمِم٣مري أزمق فمٌد اهلل ايمٗمرؿمٌل فمٛمف ايمِم٣مضم٣ٌمن وازمـ أزمٝمض )صف/

 (.0/475حمٚمد زمـ أمحد زمـ ئمٗمقب أزمق زم٘مر ايمِمٖم٣مر )طمط

 (.0/475( )طمط449حمٚمد زمـ أمحد زمـ ئمٗمقب أزمق فمٌد اهلل ايمقزير )ت

 (.0/472حمٚمد زمـ أمحد زمـ ئمٗمقب أزمق فمٚمرو إٞم٣ٌمري )طمط

 (.50/071حمٚمد زمـ أمحد زمـ ئمٗمقب اجلرصم٣مين)فم٣ًمىمر

)أشمٛمك فمٙمٝمف ( صعم زم٣ميمٛم٣مس ايمؼماويا شمالشم٥م وؽمتكم ؽمٛم٥م 496حمٚمد زمـ أمحد زمـ ئمٗمقب اظمزىمل أزمق فمٌد اهلل إدي٤م )ت

 (.245( )ٞمٝم٣ًمزمقر/07/56ايمذهٌل( )ؽمغم

حمٚمد زمـ أمحد زمـ ئمٗمقب اهل٣مؾمٚمل اظمِمٝميص )وم٣مل اخلْمٝم٤م: ضمدث فمـ ازمـ صمقص٣مء فمـ هُم٣مم زمـ فمامر هم٘مذزمقه يمذيمؽ 

 (.0/475( )طمط50/028( )فم٣ًمىمر2/040وىم٣من دء احل٣مل دم احلدي٧م( )يم٣ًمن

قزي، ووم٣مل اجل)شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ووشمٗمف ايمًٚمٔم٣مين وازمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ ئمٗمقب زمـ ؾمٝم٥ٌم أزمق زم٘مر ايمًقد َمقٓهؿ 

 (.05/406( )ايمًغم496( )ايمديمٝمؾ/0/474( )طمط440ايمذهٌل: اظمٔمٚمر ايمِمدوق( )ت

 (.0/478حمٚمد زمـ أمحد زمـ يقؽمػ أزمق أمحد ايمٛمًٖمل )طمط

 نمالم ازمـ ؾمٛمٌقذ )ؤمٝمػ( )سمٗمدم ومٝمٚمـ صمده إزمراهٝمؿ( ايمٌٕمدادي حمٚمد زمـ أمحد زمـ يقؽمػ أزمق ؿمٝم٤م اظمٗمرئ

 .(857)صمر (0/477)طمط

 (.002حمٚمد زمـ أمحد زمـ يقؽمػ أزمق فمالء اجلرصم٣مين )وشمٗمف ايمٖم٣مرد( )خم٤م
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( )وم٣مل إزهري: َم٣م ؽمٚمٔم٦م همٝمف إٓ طمغمًا(وروى فمٛمف 465حمٚمد زمـ أمحد زمـ يقؽمػ زمـ إؽمامفمٝمؾ أزمق أمحد احلريري )ت

 (.0/412مج٣مفم٥م)طمط

 (.0/478ف اخلْمٝم٤م( )طمطحمٚمد زمـ أمحد زمـ يقؽمػ زمـ حمٚمد أزمق َمٛمِمقر ايمٌزار )صدوق وم٣ميم

 (.0/478( )طمط304حمٚمد زمـ أمحد زمـ يقؽمػ زمـ وصٝمػ أزمق زم٘مر ايمِمٝم٣مد )شمٗم٥م صدق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )ت

( 0/472( )طمط435حمٚمد زمـ أمحد زمـ يقؽمػ زمـ ئمٗمقب أزمق زم٘مر ايمْم٣مئل ايم٘مقدم اخلراز )وشمٗمف اخلْمٝم٤م( )ت

 (.50/070)فم٣ًمىمر

 (.0/481ٗمغماؿمل )جمٜمقل ضم٣مل( )طمطحمٚمد زمـ أمحد زمـ يقٞمس أيب َمٗم٣مسمؾ أزمق فمٌد اهلل ايم

 (.0038( )صمر 680حمٚمد زمـ أمحد زمـ يقٞمس زمـ طم٣ميمد اإلؽمؼمازم٣مذي )ت 

 (.0/479حمٚمد زمـ أمحد زمـ يقٞمس زمـ يزيد أزمق زم٘مر ايمٌزاز )طمط

 (.716حمٚمد زمـ أمحد زمـ يقٞمس صمرصم٣مين )صمر 

ويمف طمػمة زم٣محلدي٧م وم٣ميمف ايمذهٌل( )ؽمغم  حمٚمد زمـ أمحد طميي أزمق فمٌد اهلل اظمروزي )اإلَم٣مم ايمٔمالَم٥م ىم٣من َمقشمٗم٣ًم دم ٞمٗمٙمف

08/076.) 

 (.704حمٚمد زمـ أمحد ؽمٔمٝمد زمـ ذؤي٤م أزمق ضمًـ ايمٛمًقي )صمر 

 (.2/000حمٚمد زمـ أمحد فمـ أيب داود ايمْمٝم٣ميمز )شمٗم٥م َمٟمَمقن وم٣ميمف احل٣مىمؿ( )يم٣ًمن 

 (.56/02حمٚمد زمـ إدريس أزمق زم٘مر احل٣مهمظ )فم٣ًمىمر

 (.7/613زمـ أيب ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ اوم٣ميمف حمٚمد زمـ إدريس ازمق زم٘مر وراق احلٚمٝمدي َم٘مل )صدوق 

 (.0027ؽمقد اظمٌمي )يقٞمس إحمٚمد زمـ إدريس 

 (.2/049حمٚمد زمـ إدريس إصٌٜم٣مين )ؤمٖمف ايمدارومْمٛمل( )يم٣ًمن

 (.7/613حمٚمد زمـ إدريس ايمدٞمداين اظمٗمرئ )ضم٣مسمؿ

 (.6/78حمٚمد زمـ إدريس ايمُمٔمراين أزمق زم٘مر )طمط

 (.56/02حمٚمد زمـ إدريس ايمِمقري )فم٣ًمىمر 

 (.50/625إدريس زمـ إزمراهٝمؿ أزمق ضمًـ إصٌٜم٣مين)فم٣ًمىمرحمٚمد زمـ 

 (.50/625( )فم٣ًمىمر 802حمٚمد زمـ إدريس زمـ ضمج٣مج إٞمْم٣مىمل )فمٛمف مج٣مفم٥م( )إرؾم٣مد/
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 (.805حمٚمد زمـ إدريس زمـ فم٣مصؿ احلامل ايمٌٕمدادي )إرؾم٣مد/

 (.9/047حمٚمد زمـ إدريس زمـ فمٚمر أزمق زم٘مر )ضم٤م

 (.07/486)َم٣مفمٙمٚم٦م زمف زمٟمؽم٣ًم وم٣ميمف اإلؽمامفمٝمقم( )ؽمغمحمٚمد زمـ إدريس زمـ حمٚمد زمـ ؽمٙمٝمامن اجلراصمرائل 

 (.807حمٚمد زمـ إدريس زمـ َمْمٝم٤م اظمِمٝميص )إرؾم٣مد/

 (.6/78( )طمط407حمٚمد زمـ إدريس زمـ وه٤م آفمقر )ت

 (.2/049حمٚمد زمـ آدم اجلزري )جمٜمقل ضم٣مل وم٣ميمف ازمـ َمٛمده( )يم٣ًمن

 (.95حمٚمد زمـ آدم زمـ ىمامل اهلروي )خم٤م

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من ومديؿ ايمٔمٛم٣مي٥م زمْمٙم٤م 367ايمٗم٣م  أزمق فمٌد اهلل اجلٝم٣مين )ت حمٚمد زمـ أدهؿ زمـ حمٚمد زمـ فمٚمر

 (.0044ايمٔمٙمؿ َمتٌمهم٣ًم دم همٛمقٞمف َمث٣مزمرًا فمٙمٝمف، وىم٣مٞم٦م فمٙمقم أداب أنمٙم٤م فمٙمٝمف وروايتف ىمثغمة فمـ ؾمٝمقخ صمٙم٥م( )صف/

 (.9/000حمٚمد زمـ ازداٞمٝم٥م ايمدهٗم٣من)ضم٤م

 (.0365( )ذىمر4/449ضم٣مل( )أصٌٜم٣منحمٚمد زمـ أزَمع زمـ أؾمٛمع أزمق ضم٣مَمد آزدي )جمٜمقل 

 (.808)إرؾم٣مد/ -يٛمٓمر –حمٚمد زمـ أزهر إزمقم 

 (.2/049٘مٙمؿ همٝمف يمٙمٌدفم٥م( )يم٣ًمنحمٚمد زمـ أزهر اجلقزصم٣مين )شمٗم٥م َمٟمَمقن وم٣ميمف احل٣مىمؿ وسمُ 

 (.3/6145حمٚمد زمـ أزهر ايمًجزي )جمٜمقل ضم٣مل( )ضم٣ٌمن 

وم٣مل ازمـ َمٛم٣مدي: و ،زمٚمٛم٣مىمغم وم٣ميمف ايمذهٌل أسمك( )679زمـ صم٣مزمر ايم٘مقدم ايم٘م٣مسم٤م )ايم٘مرطمل( )ت كحمٚمد زمـ أزهر زمـ فمٝمً

 (.6/84()طمط2/049ىم٣من فمٛمد ايمٛم٣مس َمٗمٌقًٓ( )يم٣ًمن

 (.6/83حمٚمد زمـ أزهر زمـ ٞمجؿ زمـ وم٣مؽمؿ أزمق زم٘مر ايمتٚمٝمٚمل ايمٌخ٣مري )جمٜمقل ضم٣مل( )طمط

 (.2/031حمٚمد زمـ أؽم٣مَم٥م اظمدين )جمٜمقل وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل( )يم٣ًمن

 (.2/615حمٚمد زمـ أؽم٣مَم٥م زمـ حمٚمد زمـ أؽم٣مَم٥م )ضم٣مسمؿ

 (.0592حمٚمد زمـ أؽم٣ٌمط زمـ فمٌد اهلل زمـ مح٣مد )ذىمر

 (.56/49حمٚمد زمـ إؽمح٣مق أزمق زم٘مر ايمرازي )فم٣ًمىمر 

 (. 56/31حمٚمد زمـ إؽمح٣مق أزمق صمٔمٖمر ايمروزين )فم٣ًمىمر

 (.788حمٚمد زمـ إؽمح٣مق إصٌٜم٣مين أزمق زم٘مر ايميير )صمر 
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 (.9/89حمٚمد زمـ إؽمح٣مق ايم٣ٌمهقم )ضم٤م

 (.793حمٚمد زمـ إؽمح٣مق ايمٌٕمدادي )صمر 

 (.0/636د زمـ إؽمح٣مق ايمٌٕمقي )طمطحمٚم

 (.9/065حمٚمد زمـ إؽمح٣مق ايمٌ٘م٣مئل )ضم٤م

 (.2/034حمٚمد زمـ إؽمح٣مق ايمٌ٘مري )ؤمٝمػ وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل( )يم٣ًمن

 (.7/025( )ضم٣مسمؿ0625حمٚمد زمـ إؽمح٣مق ايمٌٙمخل اجلقهري )ك

 (.2/034حمٚمد زمـ إؽمح٣مق ايمثٔمٙمٌل )جمٜمقل وم٣ميمف ازمـ َمٛمده( )يم٣ًمن 

 صمده َمٜمران.حمٚمد زمـ إؽمح٣مق ايمثٗمٖمل : همٝمٚمـ 

 (.263حمٚمد زمـ إؽمح٣مق اجلرصم٣مين )صمر 

 (.0/630حمٚمد زمـ إؽمح٣مق اخلٝم٣مط )طمط

 (.2/034حمٚمد زمـ إؽمح٣مق ايمرَمقم )جمٜمقل وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )يم٣ًمن

 (.2/036حمٚمد زمـ إؽمح٣مق ايمًجزي )ؤمٖمف ازمـ فمدي( )يم٣ًمن

 (.2/037حمٚمد زمـ إؽمح٣مق ايمً٘مً٘مل )صمّٜمٙمقه( )يم٣ًمن

 (.2/036قل وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )يم٣ًمنحمٚمد زمـ إؽمح٣مق ايمًٙمٚمل اظمروزي )جمٜم

 (.2/033حمٚمد زمـ إؽمح٣مق ايمِمٌٕمل أزمق فم٣ٌمس ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ٓرء( )يم٣ًمن

 (.0/632)طمط-آطمر -حمٚمد زمـ إؽمح٣مق ايمِمٖم٣مر 

 .، وآطمر اؽمؿ صمده: إزمراهٝمؿ زمـ يزيدحمٚمد زمـ إؽمح٣مق ايمِمٖم٣مر: اؽمؿ صمده: إزمراهٝمؿ زمـ إؽمح٣مق

 أزمق أمحد احل٣مىمؿ. إؽمح٣مقـ حمٚمد زمـ إؽمح٣مق ايمِمٖم٣مر: هق حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ أمحد زم

 (.9/042حمٚمد زمـ إؽمح٣مق ايمِمٛمٔم٣مين )ضم٤م

 (.2/037حمٚمد زمـ إؽمح٣مق ايمِمقدم أزمق ذر )ؤمٝمػ وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل( )يم٣ًمن

 (.0/656حمٚمد زمـ إؽمح٣مق ايمِمغمدم)طمط

 (.0/655حمٚمد زمـ إؽمح٣مق ايمِمغمهمٝمٛمل )طمط

 (.2/036اؽمؿ صمده يزيد )يم٣ًمن (حمٚمد زمـ إؽمح٣مق ايمِمٝمٛمل )ىمذزمف أزمق فمقن
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 (.2/034( )يم٣ًمناحل٣مهمظحمٚمد زمـ إؽمح٣مق ايمٔم٣مَمري )جيٜمؾ وم٣ميمف 

 (.7/095حمٚمد زمـ إؽمح٣مق ايمٔم٘م٣مر )ىمذزمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ

 ( 056حمٚمد زمـ إؽمح٣مق ايمٔمٚمل ايمٌٌمي ) سم٘مٙمؿ همٝمف ( ) ذيؾ 

 (.0/652حمٚمد زمـ إؽمح٣مق ايمٖم٣مرد )طمط

 (.00/039( )ؽمغم0/643اؽمؿ صمده ضمرب )طمط:حمٚمد زمـ إؽمح٣مق ايمٙم٠ميم٠مي

 (.0/637ؽمح٣مق اظم٠مدب أزمق صمٔمٖمر ايمٌٕمدادي )طمطحمٚمد زمـ إ

 (.0/634( )طمط696حمٚمد زمـ إؽمح٣مق اظم٠مدب أزمق همتا )ت

 (.2/037حمٚمد زمـ إؽمح٣مق اظمخزوَمل )ؤمٖمف ايمدارومْمٛمل( )يم٣ًمن

 (.7/096حمٚمد زمـ إؽمح٣مق اظمدين )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ

 (.0/652رززم٣من ايمٖم٣مرد )طمطاظمحمٚمد زمـ إؽمح٣مق 

 (.7/095( )ضم٣مسمؿ2/034روزي أزمق زهغم )شمٗم٥م وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ونمغمه( )يم٣ًمنحمٚمد زمـ إؽمح٣مق اظم

 (.7/092)ضم٣مسمؿ( صدوق وم٣ميمف ازمـ أيب ضم٣مسمؿ)ازمـ ؽمٝمٌقيف-حمٚمد زمـ إؽمح٣مق اظمروزي

 (.7/092حمٚمد زمـ إؽمح٣مق اظمًقضمل )صدوق وم٣ميمف ازمـ أيب ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ

 (.56/30حمٚمد زمـ إؽمح٣مق اظمٌمي )فم٣ًمىمر

 (.840رصم٣مين )صمر اجلحمٚمد زمـ إؽمح٣مق ايمٛمج٣مر أزمق زم٘مر ايميير 

 (.7/092)ضم٣مسمؿ اؽمؿ صمده: إزمراهٝمؿ زمـ َمٜمران وم٣ميمف ازمـ أيب ضم٣مسمؿ( )صدوقحمٚمد زمـ إؽمح٣مق ايمٛمٝم٣ًمزمقري أزمق أمحد 

 (.0/655حمٚمد زمـ إؽمح٣مق اهلروي أزمق صمٔمٖمر )جمٜمقل ضم٣مل( )طمط

 (.7/095حمٚمد زمـ إؽمح٣مق اهلروي أزمق َمقؽمك )ضم٣مسمؿ 

 (.0/654ـ إؽمح٣مق ايمقؾم٣مء أزمق ؿمٝم٤م ايمٛمحقي )طمطحمٚمد زم

 (.0/652حمٚمد زمـ إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ أزمق أمحد اهلالرم وفمٛمف ايمدارومْمٛمل)طمط

 (.56/48حمٚمد زمـ إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ أزمق زم٘مر )جمٜمقل ضم٣مل( )فم٣ًمىمر

 (.0/626حمٚمد زمـ إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ أزمق ضم٣مسمؿ اهلروي ايمٗم٣م )طمط

 (.0540( )ذىمر٣3/416مس ايمْمػمي )أصٌٜم٣من حمٚمد زمـ إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ أزمق فمٌ
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 (.56/09حمٚمد زمـ إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ أزمق فمٌد اهلل إٞمْم٣مىمل )فم٣ًمىمر

 (.2/033حمٚمد زمـ إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ إهقازي )رَم٣مه فمٌدان زم٣ميمقوع( )يم٣ًمن

 (.0523حمٚمد زمـ إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ ايمً٘مري )ذىمر 

 (.0/648طمطحمٚمد زمـ إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ زمـ أيب ايمٔمٛمٌس ايمِمغمَمل )

( 0/632حمٚمد زمـ إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ زمـ إؽمح٣مق ايمِمٖم٣مر أزمق فم٣ٌمس اظمٔمدل ايمٌٕمدادي )وم٣مل ايمدارومْمٛمل: شمٗم٥م( )طمط

 (.809)إرؾم٣مد/

 (.0/659حمٚمد زمـ إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ زمـ أهمٙما أزمق ضمًـ إٞمِم٣مري )شمٗم٥م وم٣ميمف زمـ أيب ايمٖمقارس( )طمط

اظمروزي )َمًتٗمٝمؿ احلدي٧م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ووم٣مل اخلٙمٝمقم: مل يروقه ومل حمٚمد زمـ إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ زمـ راهقيف أزمق ضمًـ 

( 691وهق أضمد ايمثٗم٣مت، ووم٣مل ايمذهٌل: اإلَم٣مم ايمٔم٣ممل ايمٖمٗمٝمف احل٣مهمظ( )ت -ئمٛمل دم ايمٗمّم٣مء -يتٖمؼ فمٙمٝمف أهؾ طمراؽم٣من

 (.04/535( )ؽمغم864( )إرؾم٣مد/7/092( )ضم٣مسمؿ0/092)طمط

 (.02/634حمٚمد زمـ إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ زمـ ؽمٙمؿ إَمقي )ؽمغم

 (.0/573حمٚمد زمـ إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ زمـ ؾم٣مذان ايمٖم٣مرد )دفم٣مء 

 (.0358( )ذىمر56/07حمٚمد زمـ إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ زمـ ص٣ميما أزمق زم٘مر ايمٔمٗمٝمقم إصٌٜم٣مين )جمٜمقل ضم٣مل( )فم٣ًمىمر

شمٗم٥م(  ( )فمٛمف مج٣مفم٥م، ووم٣مل ايمذهٌل:688حمٚمد زمـ إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ زمـ فمٌد اهلل اجلقيت أزمق فمٌد اهلل ايمِمٛمٔم٣مين )ت

 (.861)إرؾم٣مد/

 (.0/652حمٚمد زمـ إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ زمـ فمثامن أزمق زم٘مر زمـ ايب ئمٗمقب اظمٗمرئ )صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )طمط

( 460حمٚمد زمـ إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ زمـ فمٝمًك زمـ همروخ أزمق زم٘مر اظمزين اظمٗمرئ ايمٌٕمدادي)شمٗم٥م وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل( )ت

 (.3/6147( )ضم٣ٌمن0/653)طمط

 (.0/634( )طمط694ٝمؿ زمـ ىم٣مجمر )تحمٚمد زمـ إؽمح٣مق زمـ إزمراه

 (.7/093حمٚمد زمـ إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد إؽمدي )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ

 (.2/030حمٚمد زمـ إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد إٞمديمز )َمٛم٘مر احلدي٧م وم٣ميمف ايمذهٌل( )يم٣ًمن

 (.866)إرؾم٣مد/حمٚمد زمـ إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد ايمٛمٜمُمقم ايمٖم٣مرد أزمق ئمعم ازمـ ؾم٣مذان 

)صدوق شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ أيب ضم٣مسمؿ، ووم٣مل اخلْمٝم٤م: ىم٣من  ايمثٗمٖمل حمٚمد زمـ إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ زمـ َمٜمران أزمق فم٣ٌمس ايمناج
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( 0119)حتٖم٥م/ (3/6149( )ضم٣ٌمن ، ووم٣مل احل٣مهمظ: َمـ احلٖم٣مظَمـ اظم٘مثريـ ايمثٗم٣مت ايمِم٣مدومكم إشم٣ٌمت

 .(7/092)ضم٣مسمؿ

ايميير ايمٌٕمدادي ايمِمٖم٣مر )وشمٗم٥م ايمػموم٣مين ووم٣مل ايمذهٌل: اإلَم٣مم ايمثٗم٥م  حمٚمد زمـ إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ زمـ يزيد أزمق زم٘مر

 (.56/08( )فم٣ًمىمر02/459( )ؽمغم0/621ايمرضم٣مل اظمتٗمـ( )طمط

 (.00/339)ؽمغم -همٝمٚمـ صمده ضمرب -حمٚمد زمـ إؽمح٣مق زمـ أيب ئمٗمقب زمـ ضمرب ايمٙم٠ميم٠مي

 (.0/636حمٚمد زمـ إؽمح٣مق زمـ أؽمد أزمق صمٔمٖمر اخلراز )طمط

 (.56/61ٝمؾ ايمٔمذري )فم٣ًمىمرحمٚمد زمـ إؽمح٣مق زمـ إؽمامفم

 (.0/634حمٚمد زمـ إؽمح٣مق زمـ إؽمامفمٝمؾ وفمٛمف ايمْمػماين )طمط

 حمٚمد زمـ إؽمح٣مق زمـ أفمٙمؿ صقازمف ازمـ ئمٗمقب زمـ إؽمامفمٝمؾ )يٟميت(.

 (.0/659)طمط -اؽمؿ صمده إزمراهٝمؿ زمـ أهمٙما –حمٚمد زمـ إؽمح٣مق زمـ أهمٙما 

 (.0/652حمٚمد زمـ إؽمح٣مق زمـ إَم٣مم )طمط

 (.0262ِمٝمدٓين )ذىمر/حمٚمد زمـ إؽمح٣مق زمـ أيقب أزمق زم٘مر ايم

 (.0207حمٚمد زمـ إؽمح٣مق زمـ أيقب زمـ ىمقؾمٝمد أزمق زم٘مر اظمٗمرئ )ذىمر

 (.0/648حمٚمد زمـ إؽمح٣مق زمـ زمريد: صقازمف زمـ يزيد)طمط 

 (.257( )ٞمٝم٣ًمزمقر/481حمٚمد زمـ إؽمح٣مق زمـ زمممويف ايمزاهد أزمق صمٔمٖمر ايمزاهل )ت

وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ووم٣مل ايمدارومْمٛمل: شمٗم٥م وهمقق  شم٣ٌمت اظمتٗمٛمكم)ىم٣من أضمد إ(671حمٚمد زمـ إؽمح٣مق زمـ صمٔمٖمر ايمِم٣منم٣مين )ت

 (.0/631ايمثٗم٥م( )طمط

( )ؽمغم 0106)حتٖم٥م/ (2/031( )يم٣ًمن، ووم٣مل احل٣مهمظ: واهحمٚمد زمـ إؽمح٣مق زمـ ضمرب ايمٙم٠ميم٠مي ايمٌٙمخل )ىمذزمف صمزره

00/339). 

 (.427حمٚمد زمـ إؽمح٣مق زمـ ضمِمكم )َمٌم 

 (.2/037حمٚمد زمـ إؽمح٣مق زمـ محزة يمف ذىمر دم سمرمج٥م وايمده )يم٣ًمن

)شمٗم٥م صدوق وم٣ميمف ازمـ أيب ضم٣مسمؿ ووم٣مل  ص٣مضم٤م ايمِمحٝما -ـ إؽمح٣مق زمـ طمزيٚم٥م أزمق زم٘مر ايمٛمٝم٣ًمزمقري احل٣مهمظحمٚمد زم

( 0663( )ك، ووم٣مل احل٣مهمظ: إَم٣مم إئٚم٥م احل٣مهمظ ايمٖمٗمٝمف اظمُمٜمقرايمدارومْمٛمل : ىم٣من إَم٣مَم٣مً شمٌت٣ًم َمٔمدوم ايمٛمٓمغم
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 .(889( )صمر0104)حتٖم٥م/ (7/092)ضم٣مسمؿ

 (2/033( )يم٣ًمن، ووم٣مل احل٣مهمظ: َمتٜمؿ زمقوع احلدي٧ماخلْمٝم٤م: نمغم شمٗم٥م حمٚمد زمـ إؽمح٣مق زمـ دارا آهقازي )وم٣مل

 .(0101)حتٖم٥م/

 حمٚمد زمـ إؽمح٣مق زمـ راهقيف: سمٗمدم دم ازمـ إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ زمـ راهقيف: آٞمٖم٣ًم.

 (.7/025حمٚمد زمـ إؽمح٣مق زمـ ؽمٙمٝمامن ايمرازي )جمٜمقل ضم٣مل( )ضم٣مسمؿ 

 (.0/657)طمطحمٚمد زمـ إؽمح٣مق زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ رازم أزمق زم٘مر اظم٠مدب اخلُم٣مب

 (.7/095حمٚمد زمـ إؽمح٣مق زمـ ؿمٙمح٥م ايمتٝمٚمل )ٓ أفمرهمف وم٣ميمف ازمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.2/035( )ىمذزمف أزمق ايمٗم٣مؽمؿ( )يم٣ًمن419فم٣مصؿ ايمػماد أزمق فم٣مصؿ ايمرازي )تزمـ حمٚمد زمـ إؽمح٣مق 

 (.0/636حمٚمد زمـ إؽمح٣مق زمـ فم٣ٌمس زمـ ؽم٣مم )طمط

 (.946( )ومط0/658َمًتٗمٝمٚم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )طمطحمٚمد زمـ إؽمح٣مق زمـ فمٌد ايمرضمٝمؿ أزمق زم٘مر ايمًقد )أضم٣مديثف 

 (.0/638( )طمط406حمٚمد زمـ إؽمح٣مق زمـ فمٌد اظمٙمؽ اهل٣مؾمٚمل اخلْمٝم٤م )ت

 (.92حمٚمد زمـ إؽمح٣مق زمـ فمقم زمـ داود أزمق صمٔمٖمر ايمزوزين )خم٤م 

 (.0/630حمٚمد زمـ إؽمح٣مق زمـ فمامر ايمدوري )طمط

 (.025حمٚمد زمـ إؽمح٣مق زمـ فمٚمر أزمق ضم٣مسمؿ اخلْمٝمٌل )خم٤م 

 (.0266زم٘مر ايمِمٝمدٓين )ذىمر أزمق٣مق زمـ فمٚمران زمـ إؽمامفمٝمؾ حمٚمد زمـ إؽمح

 (.56/62( )فم٣ًمىمر544( )روى فمٛمف مجع( )ؿم٤م668حمٚمد زمـ إؽمح٣مق زمـ فمٚمرو زمـ فمٚمران أزمق ضمًـ ايمٗمرر )ت

( 478حمٚمد زمـ إؽمح٣مق زمـ فمٝمًك زمـ ؿم٣مرق أزمق زم٘مر ايمٗمْمٝمٔمل ايمٛم٣مومد )همٝمف زمٔمض ايمت٣ًمهؾ وم٣ميمف ازمـ أيب ايمٖمقارس( )ت

 (.0/620)طمط

( )ؽمغم 0/624)طمط -يٟميت  -زمـ إؽمح٣مق زمـ همدويف ايم٘مقدم )وشمٗمف اخلْمٝم٤م( اؽمؿ صمده حمٚمد زمـ همدويف حمٚمد 

07/247.) 

أزمق ايمُمٝمخ: ىم٣من َمـ احلٖم٣مظ( وووم٣مل أزمق ٞمٔمٝمؿ  ،زمـ َم٣مه٣من أزمق فمٌد اهلل اظمديٛمل )صدوق وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ إؽمح٣مقحمٚمد زمـ 

 ( /7( )ضم٣مسمؿ4/028( )اصٌٜم٣من0492)ذىمر

 (.258ايمًختٝم٣مين أزمق ضمًـ ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ٞمٝم٣ًمزمقر/حمٚمد زمـ إؽمح٣مق زمـ حمٚمد 
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 (.252حمٚمد زمـ إؽمح٣مق زمـ حمٚمد اظمٔمدل أزمق ضمًـ ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ٞمٝم٣ًمزمقر/

 (.56/67حمٚمد زمـ إؽمح٣مق زمـ حمٚمد زمـ أمحد احلٙمٌل أزمق صمٔمٖمر )جمٜمقل ضم٣مل( )فم٣ًمىمر

 (.2/032( )ٓرء( )يم٣ًمن481حمٚمد زمـ إؽمح٣مق زمـ حمٚمد زمـ إؽمح٣مق ازمـ ٞمديؿ ايمقراق )ت

 (.0/621( )طمط471ٚمد زمـ إؽمح٣مق زمـ حمٚمد زمـ إؽمح٣مق أزمق زم٘مر ايمٛمٔم٣مرم )ت ومٌؾحم

( )همٝمف سم٣ًمهؾ وم٣ميمف ازمـ أيب ايمٖمقارس( وهق ايمذي سمٗمدم اؽمؿ 478حمٚمد زمـ إؽمح٣مق زمـ حمٚمد زمـ إؽمح٣مق ايمٗمْمٝمٔمل )ت

 (.2/034( )يم٣ًمن0/620صمده فمٝمًك . )طمط

 (.0/626)طمط (308حمٚمد زمـ إؽمح٣مق زمـ حمٚمد زمـ ؿمؾ أزمق زم٘مر آزدي إٞم٣ٌمري )ت

 (.0/657( )طمط444حمٚمد زمـ إؽمح٣مق زمـ حمٚمد زمـ فمٝمًك أزمق زم٘مر ايمتامر زمـ طميون )شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )ت

)ؽمغم  (0/624( )طمط332حمٚمد زمـ إؽمح٣مق زمـ حمٚمد زمـ همدويف أزمق ضمًـ ايم٘مقدم اظمٔمدل )شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )ت

07/247). 

( 2/035َمُمٜمقر رزمام وهؿ( )يم٣ًمن إَم٣مم احل٣مهمظ )شمٗم٥م حمٚمد زمـ إؽمح٣مق زمـ حمٚمد زمـ َمٛمده أزمق فمٌد اهلل آصٌٜم٣مين

 .(0103( )حتٖم٥م/50/69)فم٣ًمىمر (0700( )ذىمر650)ىمؼ

 اظمتٗمدم آٞمٖم٣ًم.هق ازمـ َمٛمده  حمٚمد زمـ إؽمح٣مق زمـ حمٚمد زمـ حيٝمك زمـ َمٛمده زمـ زمْم٥م ازمق فمٌد اهلل ايمٔمٌد ي احل٣مهمظ

( 4/331 وأزمق ٞمٔمٝمؿ( )أصٌٜم٣منحمٚمد زمـ إؽمح٣مق زمـ َمٙم٥م أزمق فمٌد ايمرمحـ اظمقصمل)وشمٗمف أزمق ايمُمٝمخ وايمًٚمٔم٣مين

 (.0336)ذىمر

 (.04حمٚمد زمـ إؽمح٣مق زمـ ممُم٣مذ ازمق زم٘مر ايمقافمظ )خم٤م 

( 6/658( )طمط456)ضمديثف ىمثغم اظمٛم٣مىمغم وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( ) -ؾم٣مَمقخ-حمٚمد زمـ إؽمح٣مق زمـ َمٜمران أزمق زم٘مر اظمٗمري 

 (،.2/033)يم٣ًمن

 .(0/637حمٚمد زمـ إؽمح٣مق زمـ َمقؽمك أزمق فمٌد اهلل ايمٌزار اخلراؽم٣مين)طمط

 (.0/637( )طمط862حمٚمد زمـ إؽمح٣مق زمـ َمقؽمك اظمروزي)جمٜمقل ضم٣مل( )إرؾم٣مد/

 (.56/43حمٚمد زمـ إؽمح٣مق زمـ ه٣مؾمؿ زمـ ئمٗمقب أزمق فمٌد اهلل اهل٣مؾمٚمل ايمراهمٔمل )جمٜمقل ضم٣مل( )فم٣ًمىمر

 (.0/620( )طمط476حمٚمد زمـ إؽمح٣مق زمـ ه٥ٌم اهلل زمـ إزمراهٝمؿ أزمق أمحد اهل٣مؾمٚمل )ت

 (.0561اهلل ايمثٗمٖمل )ذىمرحمٚمد زمـ إؽمح٣مق زمـ ويمٝمد أزمق فمٌد 
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 (56/45( )فم٣ًمىمر0/648حمٚمد زمـ إؽمح٣مق زمـ يزيد أزمق فمٌد اهلل ايمٌٕمدادي ايمِمٝمٛمل )ىمذزمف أزمق فمقن زمـ فمٚمرو( )طمط

 .(2/036)يم٣ًمن 

 (.2/033حمٚمد زمـ إؽمح٣مق زمـ يزيد إٞمْم٣مىمل )جمٜمقل وم٣ميمف َمًٙمٚم٥م( )يم٣ًمن

 (.0/658حمٚمد زمـ إؽمح٣مق زمـ ئمٗمقب )طمط

 (.2/037قارزَمل )يم٣ًمنحمٚمد زمـ إؽمح٣مق زمـ يٛم٣مق اخل 

 (.7/095حمٚمد زمـ إؽمح٣مق فمـ مح٣مد زمـ زيد )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ

 (.0629حمٚمد زمـ إؽمح٣مق فمٛمف ازمٛمف إؽمح٣مق )ك

 حمٚمد زمـ أؽمد إصٌٜم٣مين اظمديٛمل : اؽمؿ صمده يزيد.

 (.6/80( )طمط7/619حمٚمد زمـ أؽمد احلقر اإلؽمٖمرائٝمٛمل)صدوق وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ووشمٗمف اخلْمٝم٤م( )ضم٣مسمؿ

 (.56/30( )فم٣ًمىمر 6/80ٚمد زمـ أؽمد اخلُمٛمل ، سمٗمدم وهق احلقر )طمطحم

 (.6/86حمٚمد زمـ أؽمد زمـ أيب ضم٣مرث ؽمٚمع حمٚمد زمـ ؽمٙمٚم٥م احلراين )شمٗم٥م( )طمط

 (.6/84حمٚمد زمـ أؽمد زمـ ضم٣مرث زمـ ىمثغم أزمق ؿمٝم٤م ايم٘م٣مسم٤م )طمط

 (.07/405( )ؽمغم 6/84( )طمط301حمٚمد زمـ أؽمد زمـ فمقم اظمٗمرئ ايمٌٕمدادي )صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )ت

 (.50/33حمٚمد زمـ أؽمد زمـ هالل أزمق ؿم٣مهر ايمرومل إؾمٛم٣مين )روى فمٛمف مج٣مفم٥م( )فم٣ًمىمر

حمٚمد زمـ أؽمد زمـ يزيد أزمق فمٌد اهلل اظمديٛمل)فمٛمف ايمْمػماين ومج٣مفم٥م، وأشمٛمك فمٙمٝمف أزمق ايمُمٝمخ، ووم٣مل ازمـ َمٛمده: ضمدث فمـ 

سمًٔمكم ؽمٛم٥م، ووم٣مل َمرة: همٝمف ؤمػ..(  ايمْمٝم٣ميمز زمٚمٛم٣مىمغم، وم٣مل ايمذهٌل: َمُم٣مه نمغمه وهق ممـ فم٣مش زمٔمد سم٣مريخ ؽمامفمف

 (.867( )إرؾم٣مد/2/037( )يم٣ًمن0326)ذىمر

 (.6/87( )وشمٗمف اخلْمٝم٤م( )طمط079حمٚمد زمـ إهائٝمؾ زمـ ئمٗمقب أزمق زم٘مر اجلقهري )ت

 (.7/618حمٚمد زمـ أؽمٔمد أزمق ؽمٔمد اظمِمٝميص )ضم٣مسمؿ 

 (.56/35( )فم٣ًمىمر2/038حمٚمد زمـ أؽمٔمد أزمق َمٓمٖمر ايمٔمراومل ايمٌٕمدادي )ىمذزمف ازمـ ٞم٣مس( )يم٣ًمن

 (.2/037حمٚمد زمـ أؽمٔمد اظمدين )ٓئمرف وم٣ميمف ايمذهٌل( )يم٣ًمن

حمٚمد زمـ أؽمٔمد زمـ فمقم ايممميػ أزمق فمقم ايمٛمٗمٝم٤م ايمٛم٣ًمزم٥م )وم٣مل احل٣مهمظ: يمف دم سمِم٣مٞمٝمٖمف جم٣مزهم٣مت ىمثغمة...( 

 (.0102)حتٖم٥م/
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 (.7/610حمٚمد زمـ أؽمٙمؿ ايمْمقد أزمق ضمًـ )شمٗم٥م وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ وأزمق زرفم٥م( )ضم٣مسمؿ

 (.395( )نمرزم٣مء/695الردي أزمق فمٌد اهلل )تحمٚمد زمـ أؽمٙمؿ ايم

 .-يٟميت-حمٚمد زمـ أؽمٙمؿ زمـ إؽمح٣مق زمـ زمحر ايمٖم٣مرد: صقازمف :زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ إؽمح٣مق 

 (.7/610حمٚمد زمـ أؽمٙمؿ زمـ زمجرة إٞمِم٣مري )ضم٣مسمؿ

إلَم٣مم حمٚمد زمـ أؽمٙمؿ زمـ ؽم٣ممل ايم٘مٛمدي ايمْمقد اخلراؽم٣مين )روى فمٛمف مجع نمٖمغم ووشمٗمف أزمقزرفم٥م وأزمقضم٣مسمؿ ووم٣مل ايمذهٌل : ا

 (.3/6181( )ضم٣ٌمن06/095( )ؽمغم9/97احل٣مهمظ ؾمٝمخ اإلؽمالم..( )ضم٤م

 (.0674(.)ك636)ت)ىمٟمٞمف إول(حمٚمد زمـ أؽمٙمؿ زمـ يزيد ايمزاهد أزمق ضمًـ ايم٘مٛمدي اخلراؽم٣مين

 (.2/051( )يم٣ًمن7/610حمٚمد زمـ أؽمٙمؿ سم٣مزمٔمل )وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ:جمٜمقل( )ضم٣مسمؿ

 (.7/610حمٚمد زمـ أؽمٙمؿ فمـ رزمٝمع زمـ طمثٝمؿ )ضم٣مسمؿ

 (.9/31زمـ إؽمامفمٝمؾ ايمٌجقم )ضم٤محمٚمد 

 (.2/053( )يم٣ًمن7/091حمٚمد زمـ إؽمامفمٝمؾ ايمٌٌمي )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 حمٚمد زمـ إؽمامفمٝمؾ اجلٔمٖمري : اؽمؿ صمده صمٔمٖمر.

 (.0381حمٚمد زمـ إؽمامفمٝمؾ اخلٖم٣مق )ذىمر

 (.6/37حمٚمد زمـ إؽمامفمٝمؾ ايمدوم٣مق )طمط

 (.2/053ذهٌل(يمٔمٙمف ايمذي: اؽمؿ صمده زي٣مد)يم٣ًمنحمٚمد زمـ إؽمامفمٝمؾ ايمدوٓيب )جمٜمقل ويمف َمٛم٣مىمغم وم٣ميمف ايم

 (.2/052حمٚمد زمـ إؽمامفمٝمؾ ايمرازي )يم٣ًمن

 (.9/20حمٚمد زمـ إؽمامفمٝمؾ ايمً٘مقين )ضم٤م

 (.6/43حمٚمد زمـ إؽمامفمٝمؾ ايمُم٣مفمر وهق ازمـ أيب ايمٔمت٣مهٝم٥م أزمق فمٌد اهلل )روى فمٛمف مج٣مفم٥م( )طمط

 (.63( )ؽمٜمؿ2/054حمٚمد زمـ إؽمامفمٝمؾ ايمٌمام )ىم٣من ي٘مذب وم٣ميمف ايم٘مًم( )يم٣ًمن

 (.6/30حمٚمد زمـ إؽمامفمٝمؾ ايمِمغمدم )طمط

 (.2/050( )يم٣ًمن 7/089حمٚمد زمـ إؽمامفمٝمؾ ايمّمٌل )جمٜمقل وم٣ميمف ازمق ضم٣مسمؿ/ووم٣مل ايمٌخ٣مري َمٛم٘مر احلدي٧م( )ضم٣مسمؿ

 حمٚمد زمـ إؽمامفمٝمؾ ايمْم٣مزمراين: هق ازمـ أمحد زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ إزمراهٝمؿ.

 (.2/053حمٚمد زمـ إؽمامفمٝمؾ ايمْمح٣من )ص٣مضم٤م َمٛم٣مىمغم وم٣ميمف ازمـ َمٛمده( )يم٣ًمن 
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( ، ووم٣مل احل٣مهمظ دم ؽمٛمد هذا همٝمف: رصم٣ميمف شمٗم٣متحمٚمد زمـ إؽمامفمٝمؾ ايمٖم٣مرد )يٕمرب وم٣ميمف ازمـ ضم٣ٌمن وروى فمٛمف اشمٛم٣من

 .(0108)حتٖم٥م/ (3/6195( )ضم٣ٌمن2/051)يم٣ًمن

 (.6/47حمٚمد زمـ إؽمامفمٝمؾ ايم٘مٙمقذاين )طمط

 (.0/572حمٚمد زمـ إؽمامفمٝمؾ ايم٘مقدم )دفم٣مء 

 (.2/056َمٛمده( )يم٣ًمندين )جمٜمقل وم٣ميمف ازمـ اظمحمٚمد زمـ إؽمامفمٝمؾ 

 (.7/089حمٚمد زمـ إؽمامفمٝمؾ اظمرادي )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )يم٣ًمن

 (.6/37حمٚمد زمـ إؽمامفمٝمؾ اظمٗمرئ )طمط

 (.6/38حمٚمد زمـ إؽمامفمٝمؾ ايمٛم٣ًمج )طمط

 (.2/050حمٚمد زمـ إؽمامفمٝمؾ ايمقؽمقد )يّمع احلدي٧م وم٣ميمف ايمٌزار( )يم٣ًمن

 (.9/009حمٚمد زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ أزما ايمِمٛمٔم٣مين )ضم٤م

 (.392إؽمامفمٝمؾ زمـ إزمراهٝمؿ ايمٌخ٣مري أزمق فمٌد اهلل )نمرزم٣مء/ حمٚمد زمـ

 (.6/55حمٚمد زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ إزمراهٝمؿ زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ ؿمقر أزمق ضمًـ ايمٌٙمخل ايمزاهد )ٓزمٟمس زمف وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )طمط

 (.6/47حمٚمد زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ إزمراهٝمؿ زمـ َمقؽمك أزمق فمقم ايمٔمٙمقي )طمط 

 (.6/37صمٔمٖمر ايمٔمٙمقي )طمطحمٚمد زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ إزمراهٝمؿ زمـ َمقؽمك زمـ 

 (.947حمٚمد زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ أيب احل٣مرث)ومط

 (.6/32حمٚمد زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ أيب زمردة أزمق صمٔمٖمر اظمقصقم )طمط

 (.737( )صمر 489حمٚمد زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ أيب فمٌد ايمرمحـ ايمٗمْم٣من ايممموؿمل )ت 

 (.9/007حمٚمد زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ أيب ه٣مرون أزمق ؿم٣مهر اظمٌمي )ضم٤م

( 868( )إرؾم٣مد/466أمحد زمـ أؽمٝمد ازمق َمًٙمؿ إصٌٜم٣مين ..)فمٛمف ايمْمػماين ونمغمه( )ت حمٚمد زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ

 (.565( )ؿم٤م0216)ذىمر

 (.050حمٚمد زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ أمحد زمـ ضمًٛمقيف أزمق فمٌد اهلل اظمٗمرن )خم٤م

 (.6/55حمٚمد زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ أمحد زمـ ؽمٜمؾ أزمق اظمرصمل إزدي ايمدوم٣مق)طمط

 (.56/32زمق زم٘مر ايم٘مز اجلقهري )جمٜمقل ضم٣مل( )فم٣ًمىمرحمٚمد زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ أمحد زمـ حمٚمد أ
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 (.2/050حمٚمد زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ إؽمح٣مق أزمق ضمًـ اظمروزي )مل يِمدق: وم٣ميمف احل٣مىمؿ( )يم٣ًمن

 (.228)صمر  (روى فمـ حمٚمد زمـ محٝمد زمٟمضم٣مدي٧م نمرائ٤م)حمٚمد زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ إؽمح٣مق اجلٛم٣مزمذي 

 (.942حمٚمد زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ إؽمح٣مق ايمراؾمدي )ومط

( 6/51امفمٝمؾ زمـ إؽمح٣مق زمـ زمحر أزمق فمٌد اهلل ايمٖم٣مرد ايمُم٣مهمٔمل )شمٗم٥م شم٦ٌم وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )طمطحمٚمد زمـ إؽم

 (.56/99)فم٣ًمىمر

 (.0379حمٚمد زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ زمْم٥م زمـ َمٛم٥م)ذىمر/

 (.0360حمٚمد زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ زم٘مغم زمـ أيب صمٔمٖمر )ذىمر

 (.6/30حمٚمد زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ صمٔمٖمر أزمق صمٔمٖمر ايمٗمرر )طمط

 (.2/054ر أزمق ؿمٝم٤م ايمٌٗم٣مل )اهتٚمف ايمدارومْمٛمل( )يم٣ًمنحمٚمد زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ صمٔمٖم

 (.7/089حمٚمد زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ صمٔمٖمر اجلٔمٖمري )َمٛم٘مر احلدي٧م وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ

 (.015حمٚمد زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ ضمًكم زمـ حمٚمد أزمق فمٌد اهلل ايمًٌْم٣مَمل )خم٤م 

 (.56/011فم٣ًمىمر( )6/47حمٚمد زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ زي٣مد أزمق فمٌد اهلل ايمدوٓيب )وشمٗمف اخلْمٝم٤م( )طمط

 (.7/088( )ضم٣مسمؿ2/056حمٚمد زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ ؽمٔمد زمـ أيب ووم٣مص )ٓ أفمرهمف وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )يم٣ًمن 

 (.0385حمٚمد زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ ؽمٔمٝمد زمـ فمٌد اهلل أزمق صمٔمٖمر ايمٌزار )ذىمر

 (.0575حمٚمد زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ ؽمٔمٝمد زمـ فمٌد اهلل أزمق صمٔمٖمر ايمتٚمٝمٚمل اظمديٛمل )ذىمر

ٚم٥م إصٌٜم٣مين أزمق صمٔمٖمر صم٣مر حمٚمد زمـ حيٝمك زمـ َمٛمدة ) ؤمٝمػ ذىمر أٞمف اؾمؼمى صمزءًا هم٘م٣من حمٚمد زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ ؽمٙم

 ( 0536( )ذىمر054يرويف وم٣ميمف أزمق ٞمٔمٝمؿ ( ) ذيؾ 

 (.6/33حمٚمد زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ ص٣ميما زمـ فمٌد ايمرمحـ )طمط

( 2/051)يم٣ًمنحمٚمد زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ ؿمريا زمـ إؽمامفمٝمؾ ايمثٗمٖمل )يمف ضمدي٧م وم٣مل ايمٌخ٣مري: ٓ يت٣مزمع فمعم ضمديثف( 

 (.7/089)ضم٣مسمؿ

 (.6/35حمٚمد زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ فم٣مَمر أزمق زم٘مر ايمتامر ايمرومل )طمط

 (.56/010(.)فم٣ًمىمر2/054حمٚمد زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ فم٣مَمر ايمدَمُمٗمل )ص٣مضم٤م َمٛم٣مىمغم وم٣مل ازمـ َمٛمده( )يم٣ًمن

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمـ أهؾ ايمٔمٙمؿ..( 344حمٚمد زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ فم٣ٌمد ايمٙمخٚمل أزمق وم٣مؽمؿ ايمٗم٣م  زم١مؾمٌٝمٙمٝم٥م )ت
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 (.0035)صف/

حمٚمد زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ فم٣ٌمس أزمق زم٘مر ايمقراق )وم٣مل ايمػموم٣مين: شمٗم٥م ووم٣مل ايمٔمتٝمٗمل : ىم٣مٞم٦م ىمتٌف و٣مفم٦م وىم٣من يٖمٜمؿ احلدي٧م 

: َمتٝمٗمظ ضمًـ اظمٔمرهم٥م وىم٣مٞم٦م ىمتٌف و٣مفم٦م هم٣مؽمتحدث َمـ ىمت٤م ايمٛم٣مس همٝمف وىم٣من أَمره َمًتٗمٝماًم ووم٣مل ازمـ أيب ايمٖمقارس 

 (.0107)حتٖم٥م/ (6/54( )طمط2/053( )يم٣ًمن478( )ت، ووم٣مل احل٣مهمظ: أضمد احلٖم٣مظ ايمثٗم٣متزمٔمض ايمت٣ًمهؾ

 (.9/22حمٚمد زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ فمٌد ايمرمحـ اجلٔمٖمل )ضم٤م

ْمػماين ونمغمه وأشمٛمك فمٙمٝمف أزمق ايمُمٝمخ ونمغمه( حمٚمد زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ فمٌد اهلل زمـ َمًٔمقد ايمٔمٌد ي إصٌٜم٣مين )فمٛمف ايم

 (.562( )ؿم٤م869)إرؾم٣مد/

 (.0567( )ذىمر3/699حمٚمد زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ فمٌد اهلل ؽمٚمقيف )أصٌٜم٣من

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من همٗمٝمٜم٣ًم ضم٣مهمٓم٣ًم 519حمٚمد زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ فمٌد اظمٙمؽ ايمِمددم أزمق وم٣مؽمؿ ايمزٞمج٣مين اإلؾمٌٝمقم )ت

 (.0677)صف/يمٙمرأي َمٖمتٝم٣ًم زمٙمده َمٔمٓماًم همٝمف( 

 (.6/32( )طمط63حمٚمد زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ فمقم أزمق زم٘مر ايمٌِمالين )شمٗم٥م وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل( )ؽمٜمؿ

 (.56/016حمٚمد زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ فمقم أزمق فمٌد اهلل إيقم )جمٜمقل ضم٣مل( )فم٣ًمىمر 

 (.6/47)طمط(حمٚمد زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ فمقم أزمق فمٌد اهلل اهل٣مؾمٚمل )جمٜمقل ضم٣مل

 (.013أزمق َمٓمٖمر ايمُمج٣مفمل )خم٤م حمٚمد زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ فمقم زمـ ضمًـ 

 (.6/55( )طمط333حمٚمد زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ فمٚمر زمـ حمٚمد أزمق ضمًـ ايمٌٙمخل ازمـ ؽمٌٛمؽ )صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )ت

 (.9/82حمٚمد زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ فمٝمًك ايمٌٌمي )ضم٤م

 (.6/32حمٚمد زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ نمِمـ اظمقصقم )طمط

 (.0028( )يقٞمس 408قٞمس( )ت حمٚمد زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ همرج اظمٜمٛمدس أزمق فم٣ٌمس )شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ ي

 (.0361( )ذىمر4/445حمٚمد زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ همّمٝمؾ زمـ زيد )صٛمدوق ايمٔمٙمؿ( )أصٌٜم٣من

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من شمٗم٥م دم رواي٥م و٣مزمْم٣مً 0054حمٚمد زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ همقريش ايمٗم٣م  أزمق فمٌد اهلل ايمنومًْمل )ت

 (.0072يم٘متٌف هم٣موالً ديٛم٣ًم فمٖمٝمٖم٣ًم راويت٥م يمٙمٔمٙمؿ( )صف/

 (.397( )نمرزم٣مء/405ـ إؽمامفمٝمؾ زمـ وم٣مؽمؿ أزمق فمٌد اهلل اظمديٛمل )تحمٚمد زم

 (.56/016حمٚمد زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ وم٣مؽمؿ زمـ إزمراهٝمؿ أزمق فمٌد اهلل ايمٔمٙمقي )فم٣ًمىمر
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 (.56/013ضمًـ احلداد )جمٜمقل ضم٣مل( )فم٣ًمىمرزمـ حمٚمد زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ وم٣مؽمؿ 

 (.838حمٚمد زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ ىم٣مَمقيف اإلؽمؼمازم٣مذي )صمر 

 (.2/056ديٛمل( )يم٣ًمناظمؾ زمـ جمٚمع فمـ صمده )جمٜمقل وم٣ميمف ازمـ حمٚمد زمـ إؽمامفمٝم

 (.6/31حمٚمد زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ حمرز أزمق صمٔمٖمر ايمٌٌمي )طمط

 (.819)صمر  -ٔم٣ٌمد ايمازمـ أيب إؽمح٣مق  -حمٚمد زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ حمٚمد زمـ أمحد أزمق فمٌد اهلل ايمٌجقم اإلؽمؼمازم٣مذي 

 (.017حمٚمد زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ حمٚمد زمـ هي أزمق زم٘مر ايمتٖمز )خم٤م 

 (.56/017حمٚمد زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ حمٚمد زمـ ؽمالم أزمق زم٘مر اخلُمٛمل ايمٌِم٣مل )جمٜمقل ضم٣مل( )فم٣ًمىمر

( 567( )روى فمٛمف مج٣مفم٥م(.)ؿمؾ691حمٚمد زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ حمٚمد زمـ حيٝمك أزمق ضمِمكم ايمتٚمٝمٚمل ايمدضمداح )ت

 (.56/015)فم٣ًمىمر

 (.505)إرؾم٣مد/صحمٚمد زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ َمٜم٣مصمر ايمٗمرر: صقازمف: إؽمامفمٝمؾ زمـ حمٚمد زمـ وه٤م 

( 0675( )ك56/019حمٚمد زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ َمٜمران ايمٛمٝم٣ًمزمقري اإلؽمامفمٝمقم )شمٗم٥م َمٟمَمقن وم٣ميمف احل٣مىمؿ ونمغمه( )فم٣ًمىمر

 (.2/055)يم٣ًمن

وم٣مل ازمـ نمالم ايمزهري: ؤمٝمػ( و ،ضمًكم ايمرازي )وم٣مل اخلْمٝم٤م: نمغم شمٗم٥م أزمقحمٚمد زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ َمقؽمك زمـ ه٣مرون 

 (.50( )ؽمٜمؿ/2/053( )يم٣ًمن6/51)طمط

 (.7/091حمٚمد زمـ إؽمامفمٝمؾ َمقلم زمٛمل ه٣مؾمؿ )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.7/612)ضم٣مسمؿ  )أـمٛمف اخلزافمل( حمٚمد زمـ أؽمقد زمـ طم٣ميمد ايمٗمرر اجلٚمحل

( ، ورد فمٙمٝمف احل٣مهمظ واحلًٝمٛمل، همٜمق َمٔمروفئمرف وم٣ميمف ايمذهٌل )ٓ اجلٚمحل حمٚمد زمـ أؽمقد زمـ طمٙمػ اخلزافمل

 .(0109)حتٖم٥م/ (7/615( )ضم٣مسمؿ2/057)يم٣ًمن

 (7/615حمٚمد زمـ أؽمقد َمقلم ؽمٔمد )ضم٣مسمؿ 

 (.0439حمٚمد زمـ إؾمتف إصٌٜم٣مين )ذىمر/

 (.2/057حمٚمد زمـ أذس ايمًٙمٚمل ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ؤمٖمف ايمدارومْمٛمل( )يم٣ًمن

 (.2/058حمٚمد زمـ أؾمٔم٧م ايم٘مقدم)اهتٚمف ازمـ فمدي زم٣ميم٘مذب( )يم٣ًمن

 (.6/88حمٚمد زمـ أؾمٔم٧م زمـ أمحد زمـ حمٚمد أزمق ضمًـ ايمْم٣مئل اظمروزي )طمط
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 (.7/612د زمـ أؾمٔم٧م زمـ ؽمقار فمـ أزمٝمف )ضم٣مسمؿحمٚم

 (.0176حمٚمد زمـ أؾمٔم٧م زمـ حيٝمك إَمقي أزمق فمٌد اهلل اظمري فمٛمف ايمِم٣مضم٣ٌمن ونمغممه٣م )صف/

 (.56/044حمٚمد زمـ أؾمٔم٧م زمـ حيٝمك اخلزافمل اخلراؽم٣مين )فم٣ًمىمر 

 (2/058( )يم٣ًمن ، ووم٣مل احل٣مهمظ: أضمد اظمجٜمقيمكمئمرف وم٣ميمف ايمذهٌل حمٚمد زمـ أؾمٔم٧م فمـ أيب ؽمٙمٚم٥م )ٓ

 .(0161)حتٖم٥م/

 (.2/058حمٚمد زمـ أؾمٔم٧م فمـ أزمٝمف فمـ صمده )جمٜمقيمقن وم٣ميمف ايمٔمالئل( )يم٣ًمن

 (.2/058حمٚمد زمـ أؾمٗمر )روى َمقوقفم٣مت وم٣ميمف زمـ َمٛمده( )يم٣ًمن

 (.0029( )يقٞمس 639حمٚمد زمـ أؾمٜم٤م زمـ فمٌد ايمٔمزيز فمـ أزمٝمف )ت 

 (.0194حمٚمد زمـ أصٌغ ايمٌٙمقي أزمق فمٌد اهلل ايمٗمرؿمٌل ؽمٚمع َمٛمف إصٝمقم )صف/

 (.398( )نمرزم٣مء/411/أو414حمٚمد زمـ أصٌغ ايمٌٝم٣مين )ت

( 56/043( )فم٣ًمىمر0678( )روى فمٛمف مجع( )ك675حمٚمد زمـ أصٌغ زمـ همرج أزمق فمٌد اهلل اظمٌمي )ت

 (.3/6197)ضم٣ٌمن

ٖمّمؾ ايم٘م٣مَمؾ وايمديـ.. فمديؿ ايمٛمٓمغم دم وومتف.. ايمحمٚمد زمـ أصٌغ زمـ حمٚمد زمـ حمٚمد إزدي أزمق فمٌد اهلل )ىم٣من َمـ أهؾ 

 (.0688( )صف/542ازمـ زمُم٘مقال( )ت وم٣ميمف

 .-يٟميت –حمٚمد زمـ أصؿ: ازمـ فمٌٝمد اهلل زمـ َمٔم٣مذ 

 (.840حمٚمد زمـ أفمجؿ ايمِمٛمٔم٣مين )إرؾم٣مد/

 (.7/612حمٚمد زمـ أفمكم أزمق ايمٔمالٞمٝم٥م ايمٌٌمي اظمرآي )ؾمٝمخ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ

 (.6/88حمٚمد زمـ أنمٙم٤م أزمق ضمًـ )طمط

 (.6/82حمٚمد زمـ أَمٝم٥م زمـ أيب أَمٝم٥م ايم٘م٣مسم٤م )طمط

 (.56/045فمٌد اظمٙمؽ أزمق فمٌد ايمرمحـ ايمٗمرر إؽمٝمدي )روى فمٛمف مج٣مفم٥م( )فم٣ًمىمرزمـ حمٚمد زمـ أَمٝم٥م 

 (.2/059حمٚمد زمـ أَمٝمؾ ايمتٚمٝمٚمل اظمقصقم )أسمك زمٚمقوقفم٣مت وم٣ميمف ايمذهٌل( )يم٣ًمن

 (.6/87حمٚمد زمـ أٞمس أزمق صمٔمٖمر ايمُمٔمقيب )طمط

 (.7/617حمٚمد زمـ أٞمس زمـ همّم٣ميم٥م )صح٣ميب( )ضم٣مسمؿ
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 (.7/617ري )يمف صح٥ٌم وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿحمٚمد زمـ أٞمِم٣مري ايمٓمٖم

 (.399حمٚمد زمـ أوس إٞمِم٣مري )جمٜمقل ضم٣مل( )نمرزم٣مء/

 (.7/615حمٚمد زمـ إي٣مس زمـ ؽمٙمٚم٥م زمـ أىمقع )ضم٣مسمؿ

 (.7/098حمٚمد زمـ أيقب أزمق فمٌد اظمٙمؽ إزدي ؾم٣مَمل )ضم٣مسمؿ 

 (.56/036حمٚمد زمـ أيقب اجلناين )فم٣ًمىمر

 (.2/020احلدي٧م وم٣ميمف ازمـ ضم٣ٌمن( )يم٣ًمنفمـ َم٣ميمؽ )يّمع  -آطمر–حمٚمد زمـ أيقب ايمرومل 

 (.2/020( )يم٣ًمن7/097حمٚمد زمـ أيقب ايمرومل فمـ َمٝمٚمقن زمـ َمٜمران )ؤمٝمػ احلدي٧م وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ

 (.0474حمٚمد زمـ أيقب ايمياب إصٌٜم٣مين )ذىمر

 (.511حمٚمد زمـ أيقب ايمٔم٘مل أٞمديمز)نمرزم٣مء/

 (.7/097ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ حمٚمد زمـ أيقب اظمٌمي )ي٘مت٤م ضمديثف وٓ حيت٨م زمف وم٣ميمف أزمق

 (.7/097حمٚمد زمـ أيقب ايمٝمامَمل )جمٜمقل ضم٣مل( )ضم٣مسمؿ

 (.56/047حمٚمد زمـ أيقب زمـ إؽمح٣مق زمـ فمٝمًك أزمق زم٘مر ايمراهمٗمل )جمٜمقل ضم٣مل( )فم٣ًمىمر

 (.9/038حمٚمد زمـ أيقب زمـ إؽمامفمٝمؾ )ضم٤م 

( 2/020ضمٌٝم٤م زمـ حيٝمك ايمرومل )روى فمٛمف مج٣مفم٥م(ويمٔمٙمف ايمذي دم ايمٙم٣ًمن )يم٣ًمن زمـ حمٚمد زمـ أيقب

 (.56/048)فم٣ًمىمر

 (.56/048( )فم٣ًمىمر0442حمٚمد زمـ أيقب زمـ ضمًـ أزمق زم٘مر )ذىمر

 (.6/85حمٚمد زمـ أيقب زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ يقؽمػ ايم٘مٜمقم أزمق فمٌد اهلل ايمٔمقدي )طمط

حمٚمد زمـ أيقب زمـ ؽمقيد ايمرَمقم )ؤمٖمف ايمدارومْمٛمل ووم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن: ٓ حتؾ ايمرواي٥م فمٛمف ووم٣مل أزمق زرفم٥م: رأيتف ومد أدطمؾ 

 .(0166)حتٖم٥م/ (2/021َمقوقفم٥م( )يم٣ًمن أؾمٝم٣مء دم ىمت٤م أزمٝمف

 (.0078حمٚمد زمـ أيقب زمـ فمٚمران اجلرصم٣مين )جمٜمقل ضم٣مل( )صمر 

 (.846حمٚمد زمـ أيقب زمـ َمرزوق اظم٣موزدي أزمق فمقم ايمٌٌمي )إرؾم٣مد/

 (.6/83( )ىم٣من ص٣محل٣ًم زاهدًا وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )طمط469حمٚمد زمـ أيقب زمـ َمٔم٣مذم ايمٔم٘مػمي )ت

)ص٣ميما ٓ زمٟمس زمف يمٝمس زمٚمُمٜمقر وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ أورده  أزمق زم٘مر ايمدَمُمٗمل ضمٙمٌس اجلٌالين حمٚمد زمـ أيقب زمـ َمٝمنة زمـ
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( 56/031( )فم٣ًمىمر2/059( )يم٣ًمن7/097همٝمف َمٕمٚمز( )ضم٣مسمؿ   دم ايمّمٔمٖم٣مء، ووم٣مل ايمذهٌل : َم٣ميتايمٛم٣ٌم

 (.3/6199)ضم٣ٌمن

 (.7/098حمٚمد زمـ أيقب زمـ هُم٣مم ايمرازي اظمزين )ىمذزمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ

، و وم٣مل احل٣مهمظ دم ؽمٛمد هذا همٝمف: رصم٣ميمف )شمٗم٥م صدوق وم٣ميمف ازمـ أيب ضم٣مسمؿايمرازي  زمـ حيٝمك زمـ رضيسحمٚمد زمـ أيقب 

 .(0163)حتٖم٥م/ (7/098( )ضم٣مسمؿَمقشمقومقن

 (.7/097حمٚمد زمـ أيقب ؾم٣مَمل )ضم٣مسمؿ 

 (.7/098حمٚمد زمـ أيقب فمـ أيب َمقؽمك )ضم٣مسمؿ

 (.7/097ؿ( )ضم٣مسمؿحمٚمد زمـ أيقب فمـ ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ َمرؽمؾ )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسم

 (.2/020( )وم٣مل ايمدراومْمٛمل: شمٗم٥م ووم٣مل اخلْمٝم٤م: دم ضمديثف نمرائ٤م وَمٛم٣مىمغم( )يم٣ًمن612حمٚمد زمـ زم٣مزمُم٣مد ايمٌٌمي )ت

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمٗمرئ٣ًم هم٣موالً 505حمٚمد زمـ زم٣مؽم٥م زمـ أمحد زمـ ارذَم٣من ايمزهري اظمٗمرئ أزمق فمٌد اهلل إٞمديمز )ت

 (.0624ديٛم٣ًم فم٣مرهم٣ًم زم٣ميمٗمراءات..( )صف/

 (.7/472حمٚمد زمـ زمج٣مد زمـ ؽمٔمد ايمٗمرر ايمزهري )ضم٤م

 (.7/604حمٚمد زمـ زمج٣مد فمـ فمٚمتف فم٣مئُم٥م زمٛم٦م ؽمٔمد )ضم٣مسمؿ

 (.2/026( )ٓرء( )يم٣ًمن466حمٚمد زمـ زمحر إصٌٜم٣مين َمٔمتزرم)ت

 (.7/605حمٚمد زمـ زمحر اهلجٝمٚمل )َمٛم٘مر احلدي٧م وم٣ميمف ايمٔمٗمٝمقم: ووه٣مه زمـ ضم٣ٌمن( )ضم٣مسمؿ

 (.2/026ايمًجًت٣مين )يم٣ًمن حمٚمد زمـ زمحر زمـ ؽمٜمؾ ايمُمٝم٣ٌمين

( ، ووم٣مل َمًٙمٚم٥م: جمٜمقل، ورد فمٙمٝمف احل٣مهمظؽمْمل أزمق زم٘مر زمـ أيب ٞمزار )روى فمٛمف مج٣مفم٥ماحمٚمد زمـ زمحر زمـ َمْمر ايمق

 (.2/024)يم٣ًمن

 ( صقازمف ازمـ فمٚمرو0214حمٚمد زمـ زمحرويف زمـ ؾمٜم٣مد أزمق فمٚمرو )ذىمر/

 (.3/6010( )ضم٣ٌمن9/034( )ضم٤م628حمٚمد زمـ زمحغم )أو زمجغم ـ زم٣مجلٝمؿ(اهلٚمداين )جمٜمقل ضم٣مل( )ت

حمٚمد زمـ زمدر احلامَمل إَمغم )وم٣مل ازمـ أيب ايمٖمقارس: ىم٣من شمٗم٥م إن ؾم٣مء اهلل ومل ي٘مـ َمـ أهؾ هذا ايمُمٟمن وٓ حيًٛمف. ووم٣مل 

أزمق ٞمٔمٝمؿ: ىم٣من شمٗم٥م صحٝما ايمًامع، ووم٣مل ازمـ همرات : ىم٣من شمٗم٥م، وىم٣من يمف َمذه٤م ايمرهمض، ووم٣مل ايمذهٌل: صدوق إٓ أٞمف 

 (.6/018( )طمط311( )ايمديمٝمؾ/2/024( )يم٣ًمن423ىم٣من يؼمهمض( )ت
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وم٣مل ازمـ يقٞمس: ىم٣من شمٗم٥م دم احلدي٧م، ووم٣مل َمًٙمٚم٥م: يمٝمس دم ايمرواي٥م هٛم٣مك وىم٣من ص٣مضم٤م رؾمقة دم حمٚمد زمـ زمدر ايمٗم٣م  )

 (.2/024ووم٣مل اخلْمٝم٤م: دم ضمديثف نمرائ٤م وَمٛم٣مىمغم( )يم٣ًمن  ومّم٣مئف..، ووم٣مل احل٣مهمظ: وهذا حت٣مَمؾ َمـ َمًٙمٚم٥م..

 (.56/033( )فم٣ًمىمرهق إولزمق زم٘مر اظمٌمي )حمٚمد زمـ زمدر زمـ فمٌد ايمٔمزيز أ

 (.0071يقٞمس( )441حمٚمد زمـ زمدر زمـ فمٌد اهلل ايم٘مٛم٣مين َمقٓهؿ اظمٌمي )ىم٣من شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( )ت 

 (.0189حمٚمد زمـ زمدر زمـ نُمِمـ زمـ زمدر أزمق فمٌد اهلل ايمٗمرؿمٌل فمٛمف ازمـ ؾمٛمٓمغم )صف/

 (.7/605حمٚمد زمـ زمراد ايم٣ًمَمل ايمٌٌمي )شمٗم٥م وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.7/604حمٚمد زمـ زمرصم٣من )ضم٣مسمؿ 

 (.7/603حمٚمد زمـ زمرد أزمق زم٘مر ايمٗمزاز ايمٌٌمي )ضم٣مسمؿ 

( )يم٣ًمن 56/035( )فم٣ًمىمر467)ؤمٖمف ايمدارومْمٛمل( )ت -زمرادنمس-حمٚمد زمـ زمرىم٥م زمـ ضم٘مؿ احلٚمغمي احلٙمٌل

2/023.) 

 (.2/025)يم٣ًمن-يٟميت–حمٚمد زمـ زمريف: هق ازمـ ه٣مرون 

 (.2/025وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )يم٣ًمنحمٚمد زمـ زمزيغ فمـ َم٣ميمؽ )جمٜمقل 

 (.269( )جمٜمقل ضم٣مل( )صمر679رصم٣مين )تاجلحمٚمد زمـ زم٣ًمم زمـ زم٘مر زمـ فمٌد اهلل أزمق زم٘مر 

 حمٚمد زمـ زمًتٛم٣ٌمن ايم٣ًمَمري: هق حمٚمد زمـ ضمًكم زمـ زمًتٛم٣ٌمن.

 (.7/603حمٚمد زمـ زمًْم٣مم احلٛمٓمقم )ٓ أفمرهمف وم٣ميمف ازمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.2/025( )يم٣ًمنوم٣ميمف احل٣مهمظ حمٚمد زمـ زمًْم٣مم ايمٗمقَمز)جمٜمقل ضم٣مل

 (.220حمٚمد زمـ زمًْم٣مم زمـ ضمًـ آؽمتقائل أزمق صمٔمٖمر َمـ إدزم٣مء )ٞمٝم٣ًمزمقر/

 (.7/600حمٚمد زمـ زممم أزمق فمٌد اهلل ايمرازي )ضم٣مسمؿ

 (.7/601حمٚمد زمـ زممم إٞمِم٣مري )ضم٣مسمؿ 

 (.6/89حمٚمد زمـ زممم ايمٌٕمدادي )طمط

 (.٣ً56/056مىمر( )فم2/022يمٝمس زم٣ميمٗمقي( )يم٣ًمن :وم٣مل )حمٚمد زمـ زممم ايمتٝمز 

 (.7/499حمٚمد زمـ زممم ايمتٝمٚمل )ضم٤م

 (.56/056( )فم٣ًمىمر7/600حمٚمد زمـ زممم احلريري إؽمدي )جمٜمقل ضم٣مل( )ضم٣مسمؿ
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 (.7/600حمٚمد زمـ زممم احلٚميص ايمً٘مقين )ؾمٝمخ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ

 (.0686ٚمل )كٔمحمٚمد زمـ زممم اخلث

 (.0598حمٚمد زمـ زممم اخلُم٣مب )ذىمر

 (.6/91 )طمطحمٚمد زمـ زممم ايمرومل أزمق فمٌد اهلل

 (.2/027حمٚمد زمـ زممم ايمزاهد )جمٜمقل( )يم٣ًمن

 (.2/022حمٚمد زمـ زممم ايمًقؽمخروي أزمق ضمًكم )يم٣ًمن

 (.9/031حمٚمد زمـ زممم ايمْمػمزاراهم٣مين )ضم٤م

 (.6/89حمٚمد زمـ زممم اظمدائٛمل )طمط

 (.2/027حمٚمد زمـ زممم اظمدين )واهـ وم٣ميمف ايمذهٌل( )يم٣ًمن

 (.7/600حمٚمد زمـ زممم ايمقافمظ )جمٜمقل ضم٣مل( )ضم٣مسمؿ 

 حمٚمد زمـ زممم زمـ إزمراهٝمؿ زمـ محٝمد ايمٗمزاز ايمٗمرر :اؽمؿ صمده يقؽمػ.

( ) وم٣مل ازمـ يقٞمس: ىم٣من شمٗم٥م ومل ي٘مـ يُمٌف أهؾ ايمٔمٙمؿ: ووم٣مل َمًٙمٚم٥م: 446حمٚمد زمـ زممم زمـ زمْمريؼ ايمٔم٘مري اظمٌمي )ت

 (.2/022هق فمٛمدي شمٗم٥م صدوق( )يم٣ًمن

 (.6/91حمٚمد زمـ زممم زمـ ضمٌٝم٤م ايمٌزار )طمط

 (.٣7/600من اجلرصمرائل )صدوق وم٣ميمف ازمـ أيب ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ حمٚمد زمـ زممم زمـ ؽمٖمٝم

 (.2/027حمٚمد زمـ زممم زمـ ذيؽ ايمٛمخٔمل ايم٘مقدم )َم٣م هق زمٔمٚمده وم٣ميمف ايمذهٌل( )يم٣ًمن

 (.02/305حمٚمد زمـ زممم زمـ فم٣ٌمس أزمق ؽمٔمٝمد ايمٛمٝم٣ًمزمقري )روى فمٛمف مج٣مفم٥م( )ؽمغم

 (.6/90وهق دم ايمتٗمري٤م)طمط-حمٚمد زمـ زممم زمـ فمثامن: صقازمف ازمـ زم٘مر

 (.7/330ٚمد زمـ زممم زمـ همراهمِم٥م ايم٘مقدم )ضم٤محم

 (.6/88حمٚمد زمـ زممم زمـ َمروان )طمط

 .(56/038)فم٣ًمىمر (6/91زم٘مر ايمٗمراؿمٝمز )وم٣مل اخلْمٝم٤م: أضم٣مدي٧م َمًتٗمٝمٚم٥م( )طمط أزمقحمٚمد زمـ زممم زمـ َمروان 

 (.6/91حمٚمد زمـ زممم زمـ َمروان أزمق فمٌد اهلل ايمِمغمدم )جمٜمقل ضم٣مل( )طمط

 (.6/98)طمط حمٚمد زمـ زممم زمـ َمروان صقازمف زمُمغم
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 (.6/91)طمط -يٛمٓمر-حمٚمد زمـ زممم زمـ َمْمر أزمق زم٘مر ايمقراق

( 6/91)طمطاصمؿ حمٚمد زمـ زممم زمـ َمقؽمك زمـ َمروان أزمق زم٘مر ايمٗمراؿمٝمز )روى فمٛمف مج٣مفم٥م(هق اظمتٗمدم ومٌؾ سمر

 (.56/038)فم٣ًمىمر

 (.56/051حمٚمد زمـ زممم زمـ يقؽمػ إزمراهٝمؿ ايمٗمزاز ايمٗمرر )روى فمٛمف مج٣مفم٥م( )فم٣ًمىمر

 (.7/601أيب ؽمٔمٝمد )ضم٣مسمؿ حمٚمد زمـ زممم فمـ 

 (.2/027حمٚمد زمـ زممم فمـ فمٚمرو زمـ فمٌد اهلل )جمٜمقل( )يم٣ًمن

 (.2/022حمٚمد زمـ زممم فمـ َم٣ميمؽ )جمٜمقل وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )يم٣ًمن

 (.2/022حمٚمد زمـ زممم فمـ هُمٝمؿ )ٓئمرف وم٣ميمف ازمـ َمٛمده( )يم٣ًمن

 (.842حمٚمد زمـ زمممان ايمدرمهل ايمٌٌمي )إرؾم٣مد/

 (.5/422حمٚمد زمـ زمُمغم إٞمِم٣مري )ضم٤م

 (.2/027حمٚمد زمـ زمُمغم اظمٌمي )جمٜمقل وم٣ميمف ازمـ فم٣ًمىمر( )يم٣ًمن

( )وم٣مل ايمٕم٣ًمين: ىم٣من رصماًل ص٣محل٣ًم ؿمٙم٤م إدب وىمت٤م 380حمٚمد زمـ زمُمغم اظمٔم٣مهمري ايمِمغمدم أزمق فمٌد اهلل ايمٗمرؿمٌل )ت

 (.0609احلدي٧م..( )صف/

 (.7/603حمٚمد زمـ زمُمغم زمـ ؽمٔمٝمد إؽمٙمٚمل)ٓ أفمرهمف وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

، ووم٣مل احل٣مهمظ: )وم٣مل ازمـ َمٔمكم: يمٝمس زمثٗم٥م ووم٣مل ايمدارومْمٛمل: يمٝمس زم٣ميمٗمقي ايمقافمظ زمـ زمُمغم زمـ َمروان ايم٘مٛمدي حمٚمد

 .(0169)حتٖم٥م/ (2/027( )يم٣ًمنؤمٝمػ

 ( 053حمٚمد زمـ زمُمغم فمـ فمٚمر زمـ َمقؽمك ) يمٝمس زم٣مظمُمٜمقر وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ( ) ذيؾ 

 اؽمؿ صمده: ضمًـ. ،حمٚمد زمـ زم٘م٣مر ايمٔمٛمػمي

 (.4/084( )أصٌٜم٣من0477فمثامن أزمق فمٌد اهلل ايمٔمٛمػمي )ذىمرحمٚمد زمـ زم٘م٣مر زمـ ضمًـ زمـ 

 (.9/21)ضم٤م-تٗمري٤مدم ايم-حمٚمد زمـ زم٘م٣مر زمـ هالل ايمٔم٣مَمقم صقازمف زم٘م٣مر زمـ زمالل

 (.56/057حمٚمد زمـ زم٘م٣مر زمـ يزيد زمـ زم٘م٣مر ايمً٘مً٘مل )روى فمٛمف مجع( )فم٣ًمىمر

 (.4/673( )أصٌٜم٣من0317حمٚمد زمـ زم٘مر ايمػممجل )ذىمر

 (.6/95ف أزمق يقؽمػ )طمطحمٚمد زمـ زم٘مر ايمٔمْم٣مر ايمٖمٗمٝم
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 (.57حمٚمد زمـ زم٘مر ايمٛمٔم٣مرم )َمٌم 

 (.848)إرؾم٣مد/ -يٛمٓمر –حمٚمد زمـ زم٘مر اهلزاين ايمٌٌمي 

 (.0259حمٚمد زمـ زم٘مر زمـ إزمراهٝمؿ أزمق َمًٙمؿ ايمٕمزال )ذىمر

 (.221حمٚمد زمـ زم٘مر زمـ زممم ايمٌقين أزمق فمٌد اهلل ايمٖمٗمٝمف )ٞمٝم٣ًمزمقر/

 (.6/93اخلْمٝم٤م( )طمطحمٚمد زمـ زم٘مر زمـ طم٣ميمد أزمق صمٔمٖمر ايمٗمِمغم )وشمٗمف 

 (.2/027زمـ نمالم ايمزهري: يمٝمس زم٣مظمر ( )يم٣ًمناحمٚمد زمـ زم٘مر زمـ همّمؾ اهلالرم )وم٣مل 

 (.847حمٚمد زمـ زم٘مر زمـ ىمروان زمـ إؽمح٣مق اجلريري ايمٌٌمي )إرؾم٣مد/

( ) وم٣مل ايمٖم٣مرد: اإلَم٣مم َمدرس 361حمٚمد زمـ زم٘مر زمـ حمٚمد زمـ أمحد ايمْمقد ايمٛمَقوم٣مين ايمًٙمٝمامين أزمق زم٘مر ايمٖمٗمٝمف )ت

صح٣مب ايمُم٣مهمٔمل زمٛمٝم٣ًمزمقر وَمٖمتٝمٜمؿ ضمًـ ايمًغمة زم٣ميمغ دم ايمقرع وايمزهد ؽمٚمع ايم٘مثغم فمـ ايمدارومْمٛمل وأيب أمحد أ

( )سم٣مريخ 038احل٣مهمظ.. ووم٣مل أمحد اظم٠مذن: هق إَم٣مم أصح٣مب ايمُم٣مهمٔمل زمٛمٝم٣ًمزمقر وهمٗمٝمٜمٜمؿ..( )إحت٣مف/

 (.00)خم٤م 3/660( )ؿمٌٗم٣مت ايمُم٣مهمٔمٝم٥م ايم٘مػمى9/463اإلؽمالم

)فمٛمف ايمدارومْمٛمل ومج٣مفم٥م، ووشمٗمف ايمدارومْمٛمل،  -ازمـ داؽم٥م -ـ فمٌد ايمرزاق ايمتامر أزمق زم٘مر ايمٌٌميحمٚمد زمـ زم٘مر زمـ حمٚمد زم

( 310(. )ايمديمٝمؾ/432ووم٣مل ايمًٚمٔم٣مين: ؾمٝمخ شمٗم٥م ص٣ميما َمُمٜمقر، ووم٣مل ايمذهٌل: ايمُمٝمخ ايمثٗم٥م ايمٔم٣ممل( )ت 

 (.05/548)ايمًغم

 (.277أٞمِم٣مري )صمر  -ىم٣من زمجرصم٣من  -حمٚمد زمـ زم٘مر زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ ضمٖمص 

)وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣مٞم٦م يمف رواي٥م وفمٛم٣مي٥م...( فمٛمف  -ازمـ ضمرار -حمٚمد زمـ زم٘مر زمـ حمٚمد زمـ فمثامن ايمٗمرؿمٌل أزمق فمٌد اهلل

 (.0136ازمـ أزمٝمض )صف/

 (.6/93حمٚمد زمـ زم٘مر زمـ حمٚمد زمـ َمذىمر أزمق صمٔمٖمر احل٣مورؽم٣مين )ىم٣من ضم٣مهمٓم٣ًم وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )طمط

 (.6/95رر ايمًٚمرومٛمدي )طمطحمٚمد زمـ زم٘مر زمـ حمٚمد زمـ َمًٔمقد أزمق ٞمٓمر ايمٗم

 (.0074( )يقٞمس 447حمٚمد زمـ زم٘مر زمـ حمٚمد زمـ يزيد ايمُمٝم٣ٌمين اظمٌمي أزمق زم٘مر )ت 

( 56/021( )فم٣ًمىمر2/028حمٚمد زمـ زم٘مر زمـ ي٣مس اخلقازَمل أزمق صمٔمٖمر  )ص٣مضم٤م نمرائ٤م وم٣ميمف أزمق ٞمٔمٝمؿ( )يم٣ًمن

 (.0327)ذىمر

 (.2/028ـ وٝم٣مء زم٣ميم٘مذب( )يم٣ًمنحمٚمد زمـ زم٘مر َمٛمِمقر اظمٝمٜمٛمل ايمنطمز أزمق همتا احل٣مهمظ )رَم٣مه ازم
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 (. 56/059حمٚمد زمـ زم٘مران زمـ أمحد ايمْمرؽمقد )روى فمٛمف مجع( )فم٣ًمىمر

 (.6/018رازي )وشمٗمف ايمػموم٣مين وايمٔمتٝمٗمل( )طمطايمزمـ احمٚمد زمـ زم٘مران زمـ فمٚمران زمـ َمقؽمك أزمق فمٌد اهلل ايمٌزار 

 حمٚمد زمـ زم٘مغم ايمْمٝم٣ميمز: هق ازمـ إزمراهٝمؿ زمـ زم٘مغم.

 (.6/92( )طمط626ـ زم٘مغم أزمق ضمًكم احليَمل )تحمٚمد زمـ زم٘مغم زمـ حمٚمد زم

 (.7/601( )ضم٣مسمؿ 2/029حمٚمد زمـ زمالل ايمٔمٚمري )يم٣ًمن

 (.8/029( )يم٣ًمن7/619حمٚمد زمـ زمالل ايمٗمرر )وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ:جمٜمقل( )ضم٣مسمؿ 

 (.6/017حمٚمد زمـ زمٛم٣من زمـ َمٔمـ أزمق إؽمح٣مق اخلالل )مل ي٘مـ زمـ زمٟمس وم٣ميمف إزهري( )طمط

 . (9/048( )ضم٤م240اهلل ايم٣ًٌمك اجلرصم٣مين )جمٜمقل ضم٣مل( )صمر حمٚمد زمـ زمٛمدار أزمق فمٌد 

 .-هق إول -حمٚمد زمـ زمٛمدار ايم٣ًٌمك

 (.802حمٚمد زمـ زمٛمدار زمـ إزمراهٝمؿ زمـ فمٚمرو أزمق ٞمٔمٝمؿ اإلؽمؼمازم٣مذي ايمٖمٗمٝمف )مجع زمكم ايمٖمٗمف واحلدي٧م وم٣ميمف ايمًٜمٚمل( )صمر 

 (.220( )صمر 695)ت  - ايمٔمْم٣مر -حمٚمد زمـ زمٛمدار زمـ ؽمٜمؾ زمـ ؽمٔمٝمد أزمق فمٌد اهلل اإلؽمؼمازم٣مذي 

 (.7/64)يم٣ًمن-سمٗمدم–حمٚمد زمـ زمٛمٜم٣من هق ازمـ فم٣مصؿ 

 (.2/029حمٚمد زمـ زمقر اظمروزي )يمف َمٛم٣مىمغم وم٣ميمف ازمـ َم٣مىمقٓ( )يم٣ًمن

 (.0026( )صمر 0024حمٚمد زمـ زمقىمرد أزمق صمٔمٖمر اإلؽمؼمازم٣مذي ايمٖمٗمٝمف فمٛمف أزمق ؽمٔمد اإلدريز)جمٜمقل ضم٣مل( )صمر 

 (.6/92)طمطحمٚمد زمـ زمٝم٣من زمـ محران اظمدايٛمل 

 (.56/025حمٚمد زمـ زمٝم٣من زمـ حمٚمد أزمق فمٌد اهلل ايمٖم٣مرد ايمُم٣مهمٔمل )روى فمٛمف مج٣مفم٥م( )فم٣ًمىمر

 (.6/97( )طمط2/029حمٚمد زمـ زمٝم٣من زمـ َمًٙمؿ أزمق فم٣ٌمس ايمثٗمٖمل )َمتٜمؿ زمقوع احلدي٧م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )يم٣ًمن

 (.7/604حمٚمد زمـ زمٝم٣من سمٕمٙمٌل )ضم٣مسمؿ

 (.2/071أفمرف ضم٣ميمف وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )يم٣ًمن حمٚمد زمـ سمًٛمٝمؿ ايمقراق )روى ضمديث٣ًم زم٣مؿمالً وٓ

 (.9/013حمٚمد زمـ سمٖمٝمد ايمٌٌمي )ضم٤م

 (.2/071حمٚمد زمـ مت٣مم ايمتٛمقطمل اظمٌمي )ؤمٖمف ايمدارومْمٛمل( )يم٣ًمن

 (.56/027حمٚمد زمـ مت٣مم ايمٙمخٚمل دَمُمٗمل )فم٣ًمىمر

 (.56/027( )فم٣ًمىمر2/071حمٚمد زمـ مت٣مم زمـ ص٣ميما احلٚميص )ضمدث زمٚمٛم٣مىمغم وم٣ميمف ازمـ َمٛمده( )يم٣ًمن
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( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من همٗمٝمٜم٣ًم فم٣مظم٣ًم َمتٖمٛمٛم٣مً ؾم٣مفمرًا 311أو310ـ مت٣مم زمـ فمٌد اهلل زمـ مت٣مم ايمْمٙمٝمْمقم أزمق فمٌد اهلل )تحمٚمد زم

 (.0157َمقشمٗم٣ًم..( )صف/

 (.7/605حمٚمد زمـ متٝمؿ أزمق فمامرة احلداين )وشمٗمف ازمـ َمٔمكم وأزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ

 (.2/070ل( )يم٣ًمنحمٚمد زمـ متٝمؿ ايمدَمُمٗمل فمـ فمْم٣مء )ٓ يدري َمـ هق وم٣ميمف ايمذهٌ

 .(0141)حتٖم٥م/ (2/070( )يم٣ًمن، وؤمٖمف احل٣مهمظزمـ ضم٣ٌمناحمٚمد زمـ متٝمؿ ايمًٔمدي ايمٖم٣مرهم٣مين)يّمع احلدي٧م وم٣ميمف 

 (.6/019حمٚمد زمـ متٝمؿ اظمخرَمل )جمٜمقل ضم٣مل( )طمط

ٓ أن ، وروى فمٛمف فمٌد اهلل زمـ أمحد، ووم٣مل احل٣مهمظ: ضم٘مؿ ؾمٝمقطمف ايمٗمٌقل إحمٚمد زمـ متٝمؿ ايمٛمٜمُمقم )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ

 .(0140)حتٖم٥م/ (7/605( )ضم٣مسمؿ يث٦ٌم همٝمف صمرح َمٖمن: ٕٞمف ٓ ي٘مت٤م إٓ فمٚمـ أذن يمف أزمقه همٝمف

ٖمّمؾ وايمثٗم٥م واؽمع ايمرواي٥م ايمحمٚمد زمـ متٝمؿ زمـ أيب ايمٔمرب ايمتٚمٝمٚمل ايمٗمغمواين أزمق ايمٔمرب )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمـ أهؾ 

 (.0403وىم٣من َمـ أهؾ ايمِمدق وايمتحري همٝمام يٛمٗمٙمف( )صف/

 (.516( )نمرزم٣مء/659متٝمؿ زمـ واومد ايمٔمٛمػمي ايمٗمٖميص )تحمٚمد زمـ 

 (.7/605( )ضم٣مسمؿ56/029حمٚمد زمـ سمقزم٥م ايمزاهد )جمٜمقل ضم٣مل( )فم٣ًمىمر

 (.56/071حمٚمد زمـ سمقزمف أزمق ؿم٣مهر ايمٌخ٣مري )جمٜمقل ضم٣مل( )فم٣ًمىمر

 حمٚمد زمـ شم٣مزم٦م أزمق ٞمي فمـ فمٚمرو زمـ أطمْم٤م: سمٗمدم وهق ازمـ شم٣مزم٦م زمـ فمٚمرو.

 (.6/001ر ايمقاؽمْمل )وشمٗمف اخلْمٝم٤م( )طمطحمٚمد زمـ شم٣مزم٦م زمـ أمحد أزمق زم٘م

 (.2/070( )يم٣ًمن7/607حمٚمد زمـ شم٣مزم٦م زمـ شمقزم٣من )وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: ٓي٣ًموي ؾمٝمئ٣ًم( )ضم٣مسمؿ 

 (.033حمٚمد زمـ شم٣مزم٦م زمـ ضمًـ أزمق زم٘مر اخلجٛمدر )خم٤م

 (.7/318حمٚمد زمـ شم٣مزم٦م زمـ ذضمٌٝمؾ )ضم٤م

 (.6/000حمٚمد زمـ شم٣مزم٦م زمـ فمٌد اهلل أزمق ضمًـ ايمِمغمدم )طمط

 (.٦7/602م زمـ فمٚمرو زمـ أطمْم٤م إٞمِم٣مري )ٓ أفمرهمف وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ حمٚمد زمـ شم٣مزم

 (.0056( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من همٗمٝمٜم٣ًم ٞمزه٣ًم( )صف/345حمٚمد زمـ شم٣مزم٦م زمـ فمٝم٣مش إَمقي اإلؾمٌٝمقم )ت

 (.7/607حمٚمد زمـ شم٣مزم٦م زمـ َمٜمران أزمق ذر )صدوق وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.7/607ٞمس )ضم٣مسمؿ أحمٚمد زمـ شم٣مزم٦م فمـ 
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 (.7/608إصٌغ إزدي )فمٛمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ أزمقحمٚمد زمـ شمٔمٙم٥ٌم 

 (.6/001حمٚمد زمـ شمامَم٥م زمـ وىمٝمع ايمناج )طمط

 حمٚمد زمـ صم٣مزم٣من اجلٛمدي٣ًمزمقري: هق ازمـ ؽمٔمٝمد زمـ صم٣مزم٣من.

 (.2/070حمٚمد زمـ صم٣مزمر احلٙمٌل )سم٘مٙمؿ همٝمف( )يم٣ًمن

 (.٣2/070ميمف ايمذهٌل( )يم٣ًمنحمٚمد زمـ صم٣مزمر زمـ أيب فمٝم٣مش اظمِمٝميص )ٓ أفمرهمف وطمػمه َمٛم٘مر صمداً ُ/ وم

 (.7/661حمٚمد زمـ صم٣مزمر زمـ صمالس زمـ فمٚمرو ايم٘مٙمٌل )ضم٣مسمؿ

( 56/078( )فم٣ًمىمر677حمٚمد زمـ صم٣مزمر زمـ مح٣مد أزمق فمٌد اهلل اظمروزي احل٣مهمظ )وم٣مل احل٣مىمؿ : أضمد أئٚم٥م زَم٣مٞمف( )ت

 (.04/680)ؽمغم

 (.0073قٞمس( )يقٞمس حمٚمد زمـ صم٣مزمر زمـ فُمراب زمـ فمقف ايمٔم٘مل ايمٖم٣مهمٗمل )ئمد دم ايمِمح٣مزم٥م وم٣ميمف ازمـ ي

 (.2/070حمٚمد زمـ صم٣مزمر فمـ فمٌد اهلل زمـ ديٛم٣مر )جمٜمقل وم٣ميمف ايمٔمٗمٝمقم( )يم٣ًمن

 (.6/021حمٚمد زمـ صم٣مرود زمـ ديٛم٣مر أزمق صمٔمٖمر ايمٗمْم٣من )وشمٗمف اخلْمٝم٤م( )طمط

 (.4/427حمٚمد زمـ صم٣مري٥م إٞمِم٣مري)ضم٤م

زمـ فمدي : ٓيت٣مزمع فمعم أضم٣مديثف ال حمٚمد زمـ صم٣مَمع ايمٌٌمي ايمٔمْم٣مر )ؤمٝمػ احلدي٧م وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ، وؤمٖمف أزمق ئمعم ووم٣م

 (.2/076زمـ فمٌد ايمػم: َمؼموك(.)يم٣ًمناووم٣مل ايمدارومْمٛمل: يمٝمس زم٣ميمٗمقي ووم٣مل 

 (.0685حمٚمد زمـ صم٣ٌمل ايمِمٛمٔم٣مين )ك

 (.3/6000حمٚمد زمـ صمػميؾ اإلؽمؼمازم٣مذي )ضم٣ٌمن 

 (.3/6001حمٚمد زمـ صمػميؾ ايمًٜمروزي )ضم٣ٌمن 

 (.6/071حمٚمد زمـ صمػميؾ ايمُمٚمٔمل )طمط

 (.3/6006( )ضم٣ٌمن499ايمٛمًقي )مل ي٘مـ َمـ أهؾ احلدي٧م وم٣ميمف اإلؽمامفمٝمقم( )ؽمٜمؿحمٚمد زمـ صمػميؾ 

 (.2/076زمدهل٣مت)روى َمٛم٣مىمغم وم٣ميمف ازمـ َمٛمده( )يم٣ًمن -حمٚمد زمـ صمٌغم

 (.7/609حمٚمد زمـ صمٌغم زمـ ضمٝم٥م ايمثٗمٖمل )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.7/663حمٚمد زمـ صمدفم٣من فمـ ضمًـ )ضم٣مسمؿ

 (.7/663( )ضم٣مسمؿ 2/076ف أزمق ضم٣مسمؿ( )يم٣ًمنحمٚمد زمـ صمراح ايمْمقد )جمٜمقل وم٣ميم
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 (.2/075حمٚمد زمـ صمرير زمـ رؽمتؿ أزمق صمٔمٖمر ايمْمػمي )راهميض طمٌٝم٧م( )يم٣ًمن

( ) وم٣مل ازمـ طمزيٚم٥م: َم٣م أفمٙمؿ فمعم أديؿ إرض أفمٙمؿ 402احل٣مهمظ)ت –حمٚمد زمـ صمرير زمـ يزيد ايمْمػمي ص٣مضم٤م ايمتٖمًغم 

وفمالَم٥م وومتف وهمٗمٝمف زَم٣مٞمف، ووم٣مل اخلْمٝم٤م: ىم٣من أضمد أئٚم٥م  َمٛمف ويمٗمد ـمٙمٚمتف احلٛم٣مزمٙم٥م، ووم٣مل ايمٛمٜمرواين: ىم٣من إَم٣مم فمٌمه

( 2/074( )يم٣ًمن56/088ايمٔمٙمامء.. ووم٣مل ايمذهٌل: اإلَم٣مم ايمَٔمَٙمؿ اظمجتٜمد فم٣ممل ايمٔمٌم ىم٣من شمٗم٥م ص٣مدوم٣ًم..( )فم٣ًمىمر

 (.849( )إرؾم٣مد/6/026)طمط

 (.2/075( )يم٣ًمنأيتحمٚمد زمـ صمٔمد ايمزهري )ؤمٖمف إزدي( )ىمٟمٞمف 

 (.2/075( )يم٣ًمن7/664ونمغمه )ي٘مت٤م ضمديثف وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ  حمٚمد زمـ صمٔمد فمـ ايمُمٔمٌل

 (.01حمٚمد زمـ صمٔمٖمر )ازمـ ضمداد( )َمٌم 

 (.7/660حمٚمد زمـ صمٔمٖمر )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.253)صمر  -ازمـ زمٌمي  -حمٚمد زمـ صمٔمٖمر أزمق صمٔمٖمر اجلرصم٣مين 

 (.02/607حمٚمد زمـ صمٔمٖمر أزمق ضمًـ ايمرازي )ؽمغم 

 (.2/079همرج ايمٌٕمدادي )وه٣مه محزة ايمًٜمٚمل وؤمٖمف اخلْمٝم٤م( )يم٣ًمنحمٚمد زمـ صمٔمٖمر أزمق 

 (.2/078حمٚمد زمـ صمٔمٖمر إسمُمٛمدي أزمق زم٘مر ايمٛمًٖمل )ضمدث زمٚمقوقفم٣مت وم٣ميمف ايمذهٌل( )يم٣ًمن

 (.6/050( )طمط422حمٚمد زمـ صمٔمٖمر إضمقل أزمق زم٘مر ايم٘مت٣مين )اظم٠مدب( )ت

 َمًٙمٚم٥م(. فحمٚمد زمـ صمٔمٖمر إٞمِم٣مري )جمٜمقل ضم٣مل وم٣ميم

 (.6/044ايمٌزار )طمط حمٚمد زمـ صمٔمٖمر

 (.2/081حمٚمد زمـ صمٔمٖمر ايمٌٌمي اخلٖم٣مف )ؤمٖمف إهبري( )يم٣ًمن

 (.2/077حمٚمد زمـ صمٔمٖمر ايمٌٕمدادي )روى طمػماً ُ َمقوقفم٣ًم وم٣ميمف ايمذهٌل( )يم٣ًمن

 (.2/081)جمٜمقل ٓئمرف( )يم٣ًمن -آطمر-حمٚمد زمـ صمٔمٖمر ايمٌٕمدادي

 (.6/042حمٚمد زمـ صمٔمٖمر اخلالل )طمط

 (.0075)يقٞمس ( 405حمٚمد زمـ صمٔمٖمر ايمدزم٣مغ )ت 

 (.6/042حمٚمد زمـ صمٔمٖمر ايمدوري )طمط

 (.6/059حمٚمد زمـ صمٔمٖمر ايمُم٣مفمر )طمط
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 (.0222)ذىمر )اؽمؿ صمده: أمحد ايمراهمٗمل( حمٚمد زمـ صمٔمٖمر ايمِم٣مزمقين

 (.6/046حمٚمد زمـ صمٔمٖمر ايمِمٝمدٓين )طمط

 (.0551حمٚمد زمـ صمٔمٖمر ايمْمٜمراين )ذىمر

 (.6/048حمٚمد زمـ صمٔمٖمر ايمٔمْم٣مر ازمق زم٘مر ايمٛمحقي )طمط

 (.6/051)طمط -أـمٛمف أيت: اؽمؿ صمده: ضمًكم -صمٔمٖمر ايمٗم٣م  أزمق زم٘مر نمٛمدرحمٚمد زمـ 

 .ضمٌٝم٤م  :حمٚمد زمـ صمٔمٖمر ايمٗمت٣مت )ؤمٖمف ازمـ وم٣مٞمع ونمغمه( اؽمؿ صمده

 حمٚمد زمـ صمٔمٖمر ايمٗمرَمٝمًٝمٛمل: هق ازمـ أمحد زمـ صمٔمٖمر.

 (.6/044( )طمط401حمٚمد زمـ صمٔمٖمر ايمٗمقاذي )ت

 (.2/081)سم٣ميمػ( )يم٣ًمن-ؾمٝمْم٣من ايمْم٣مق–حمٚمد زمـ صمٔمٖمر ايم٘مقدم 

 (.7/660حمٚمد زمـ صمٔمٖمر اظمخروَمل )ضم٣مسمؿ

 (.6/002حمٚمد زمـ صمٔمٖمر اظمدائٛمل )ٓ زمٟمس وم٣ميمف أمحد( )طمط

 (.6/053ضمًـ زمـ ؽمٙمٝمامن( )طمط :حمٚمد زمـ صمٔمٖمر اظمِمقم اؽمؿ صمده

 (.2/081حمٚمد زمـ صمٔمٖمر ايمقاؽمْمل)وم٣مل أزمق فمالء ايمقاؽمْمل: ؤمٖمف مج٣مفم٥م َمـ أهؾ زمٙمدٞم٣م( )يم٣ًمن

فمٝمًك أزمق صمٔمٖمر ايمٛمًقي وفمٛمف احل٣مىمؿ أزمق فمٌد اهلل)وم٣مل احل٣مىمؿ: ىم٣من َمـ ايمٖمٗمٜم٣مء ايمثٗم٣مت حمٚمد زمـ صمٔمٖمر زمـ إزمراهٝمؿ زمـ 

 (.56/618( )فم٣ًمىمر227( )ٞمٝم٣ًمزمقر/421اظمٔمديمكم ضمًـ احلدي٧م صحٝما إصقل( )ت

 (.223( )ٞمٝم٣ًمزمقر/431حمٚمد زمـ صمٔمٖمر زمـ إزمراهٝمؿ زمـ يقؽمػ أزمق زم٘مر ايمٖم٣مَمل ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ت

 (.9/002)ضم٤محمٚمد زمـ صمٔمٖمر زمـ أيب إزهر 

 (.680حمٚمد زمـ صمٔمٖمر زمـ أيب ايمِذىمْر )َمٌم 

 .-يٟميت-ايمذىمر: اؽمؿ صمده حمٚمد زمـ أيب ايمذىمر أيبحمٚمد زمـ صمٔمٖمر زمـ 

 (.6/043حمٚمد زمـ صمٔمٖمر زمـ أيب داود إٞم٣ٌمري )طمط

 (.512( )نمرزم٣مء/435حمٚمد زمـ صمٔمٖمر زمـ أيب راؾمد اظمٕمريب )ت

 (.9/89حمٚمد زمـ صمٔمٖمر زمـ أيب ه٣مؾمؿ ايمقرىم٣مين )ضم٤م

 (.6/032زمـ صمٔمٖمر زمـ أمحد أزمق زم٘مر ايمتٚمٝمٚمل ايمٔمً٘مري )طمط حمٚمد
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 .(0222)ذىمر (6/036ِم٣مزمقين وفمٛمف ايمدارومْمٛمل)طمطايمحمٚمد زمـ صمٔمٖمر زمـ أمحد أزمق زم٘مر ايمراهمٗمل زمـ 

 (.02/035حمٚمد زمـ صمٔمٖمر زمـ أمحد أزمق زم٘مر ايمُمٚمُم٣مؿمل )وشمٗمف مخٝمس اجلقزي( )ؽمغم 

( )ىمت٤م ىمثغمًا وَم٣م فمٙمٚم٦م دم ضمدي٧م 441ايمْم٣مهر اظمٗمرئ )ت  حمٚمد زمـ صمٔمٖمر زمـ أمحد زمـ إزمراهٝمؿ ايمٔمالف اظمٌمي أزمق

 (.0072إٓ طمغمًا وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( )يقٞمس 

 (.6/030حمٚمد زمـ صمٔمٖمر زمـ أمحد زمـ إدريس أزمق فمقم ايمٌٕمدادي )طمط

حمٚمد زمـ صمٔمٖمر زمـ أمحد زمـ صمٔمٖمر أزمق زم٘مر احلريري اظمٔمدل ايمٌٕمدادي )وشمٗمف ايمػموم٣مين ووم٣مل ايمًٚمٔم٣مين: ىم٣من أضمد ايمٔمدول 

 (.314( )ايمديمٝمؾ/6/054( )طمط476ايمثٗم٣مت، ووم٣مل ازمـ سمٕمري: ىم٣من صمٙمٝمؾ ايمٗمدر َمـ ايمثٗم٣مت( )ت

 (.007( )يقٞمس 408حمٚمد زمـ صمٔمٖمر زمـ أمحد زمـ ضمج٣مج ايمٌٙمقي اظم٠مذن أزمق ضمًـ )ت 

 (.0078( )يقٞمس 468حمٚمد زمـ صمٔمٖمر زمـ أمحد زمـ ؽمٙمٝمامن اظمٌمي )ت 

 (.6/043ٜمقل ضم٣مل( )طمطحمٚمد زمـ صمٔمٖمر زمـ أمحد زمـ فمٚمر أزمق ضمًـ ايمِمغمدم )جم

 (.6/039حمٚمد زمـ صمٔمٖمر زمـ أمحد زمـ فمٝمًك أزمق ؿمٝم٤م ايمقراق )شمٗم٥م َمٟمَمقن وم٣ميمف زمـ أيب ايمٖمقارس( )طمط

 (.56/618حمٚمد زمـ صمٔمٖمر زمـ أمحد زمـ حمٚمد أزمق فم٣ٌمس احليَمل ايمٌتٜمقم )فم٣ًمىمر

 (.224حمٚمد زمـ صمٔمٖمر زمـ أمحد زمـ َمقؽمك ايمٖمٗمٝمف إدي٤م أزمق زم٘مر ايمٌُمتل اظمزىمل )ٞمٝم٣ًمزمقر/

حمٚمد زمـ صمٔمٖمر زمـ أمحد زمـ يزيد ايمِمغمدم أزمق زم٘مر اظمْمغمي )شمٗم٥م َمٟمَمقن وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل ووم٣مل ايمْم٣مهري: ىم٣من ضم٣مهمٓم٣مً 

يمٙمحدي٧م ٓ زمٟمس زمف دم ديٛمف وايمثٗم٥م، ووم٣مل ايمًٚمٔم٣مين: ىم٣من فم٣مظم٣ًم ضم٣مهمٓم٣ًم ص٣محل٣ًم شمٗم٥م صدووم٣مً َمٟمَمقٞم٣ًم، ووم٣مل ايمذهٌل: اإلَم٣مم 

 (.313( )ايمديمٝمؾ/6/035( )طمط05/410اظمحدث شمٗم٥م َمٟمَمقن( )ايمًغم

 (.3/6006حمٚمد زمـ صمٔمٖمر زمـ أؾمٔم٧م أزمق صمٔمٖمر ايم٘مٌقذٞمج٘مثل ؽمٚمرومٛمدي )وم٣مل ايمًٚمٔم٣مين: ىم٣من هم٣موالً شمٗم٥م..( )ضم٣ٌمن 

 (541( )ؿم٤م04/522( )ؽمغم، ووم٣مل احل٣مهمظ: َمُمٜمقرحمٚمد زمـ صمٔمٖمر زمـ أفمكم أزمق زم٘مر ايمٌٕمدادي )وشمٗمف اخلْمٝم٤م

 .(6/068( )طمط0144)حتٖم٥م/

 (.831ٌد ايمرمحـ إٞمِم٣مري أزمق فمٌد اهلل ايمرَمقم ايمٗمٌمي )فمٛمف ايمْمػماين ونمغمه( )إرؾم٣مد/حمٚمد زمـ صمٔمٖمر زمـ أيقب زمـ فم

( 2/079( )وم٣مل ايمدارومْمٛمل: مل ي٘مـ شمٗم٥م( )يم٣ًمن387حمٚمد زمـ صمٔمٖمر زمـ زمديؾ أزمق همّمؾ اخلزافمل )ت

 .(0740)ذىمر (56/641)فم٣ًمىمر

 .-يٟميت –حمٚمد زمـ صمٔمٖمر زمـ زم٣ًمم: اؽمؿ صمده: ؽم٣مم: زم٣ميمًكم. 
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 (.6/042زمـ زمٗمٝم٥م أزمق زم٘مر ايم٣ًمَمري )طمطحمٚمد زمـ صمٔمٖمر 

 (.6/030حمٚمد زمـ صمٔمٖمر زمـ زم٘م٣مر أزمق ؿمٝم٤م ايم٘م٣مسم٤م )طمط

 (.6/043( )طمط403حمٚمد زمـ صمٔمٖمر زمـ زم٘مر زمـ إزمراهٝمؿ أزمق ضمًكم ايمٌزاز )وشمٗمف اخلْمٝم٤م( )ت

 (.6/008حمٚمد زمـ صمٔمٖمر زمـ ضم٣مرث اخلراز ايمٗمٛمْمري )طمط

وؤمٖمف ازمـ وم٣مٞمع واخلْمٝم٤م(  وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل، أيب ٞمٔمٝمؿَمـ  فحمٚمد زمـ صمٔمٖمر زمـ ضمٌٝم٤م ايمٗمت٣مت )سم٘مٙمٚمقا دم ؽمامفم

 .وؽمٝم٘مرر همٝمٚمـ صمده: حمٚمد زمـ ضمٌٝم٤م (2/078( )يم٣ًمن015)ؽمٜمؿ

حمٚمد زمـ صمٔمٖمر زمـ ضمًـ زمـ ؽمٙمٝمامن ايمٌٕمدادي اظمِمقم )أضم٣مديثف سمدل فمعم ؽمقء وٌْمف وؤمٖمف ضم٣ميمف وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( 

 (.6/053( )طمط56/619)فم٣ًمىمر

 (.782)صمر  -نمٛمدر  -ظ ايمٌٕمدادي حمٚمد زمـ صمٔمٖمر زمـ ضمًكم أزمق زم٘مر احل٣مهم

( 471حمٚمد زمـ صمٔمٖمر زمـ ضمًكم زمـ حمٚمد أزمق زم٘مر ايمٌٕمدادي احل٣مهمظ اظمٖمٝمد )ضم٣مهمظ شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )ت

 (.6/056( )طمط56/600)فم٣ًمىمر

 (.0258حمٚمد زمـ صمٔمٖمر زمـ ضمًكم زمـ حمٚمد أزمق زم٘مر ايمقراق )ذىمر/

 (.٣63مرد( )خم٤محمٚمد زمـ صمٔمٖمر زمـ ضمًكم زمـ حمٚمد أزمق زرفم٥م ايمػمذفمل )وشمٗمف ايمٖم

 (.68حمٚمد زمـ صمٔمٖمر زمـ ضمًكم زمـ َمقؽمك ايمٖم٣مرد )خم٤م

 (. 312( )ايمديمٝمؾ/6/049حمٚمد زمـ صمٔمٖمر زمـ محدان أزمق ضمًكم ايمٗمامؿمري )جمٜمقل ضم٣مل( )طمط

 (.6/030حمٚمد زمـ صمٔمٖمر زمـ محدان أزمق فمٌد اهلل ايمٌٕمدادي )طمط

 (.6/047حمٚمد زمـ صمٔمٖمر زمـ مح٘مقيف أزمق فم٣ٌمس ايمرازي )جمٜمقل ضم٣مل( )طمط

 (.0525( )ذىمر 3/606حمٚمد زمـ صمٔمٖمر زمـ ضمٝم٣من وايمد أيب ايمُمٝمخ ايميير )أصٌٜم٣من

 (.56/604حمٚمد زمـ صمٔمٖمر زمـ طم٣ميمد ايمدَمُمٗمل )فم٣ًمىمر

( فمٛمف ايمدارومْمٛمل ونمغمه 457صقدم )ت -نمٛمدر -حمٚمد زمـ صمٔمٖمر زمـ دران زمـ ؽمٙمٝمامن ايمٌٕمدادي اظمٌمي أزمق ؿمٝم٤م 

 (.6/051( )طمط317)ايمديمٝمؾ/

 (.6/062ق صمٔمٖمر ايمٖم٣مرد )وشمٗمف اخلْمٝم٤م( )طمطحمٚمد زمـ صمٔمٖمر زمـ راؾمد أزم 

 (.6/049( )طمط402حمٚمد زمـ صمٔمٖمر زمـ رَمٝمس زمـ فمٚمرو أزمق زم٘مر ايمٗمٌمي )ىم٣من َمـ ايمثٗم٣مت وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل( )ت
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 (.0143حمٚمد زمـ صمٔمٖمر زمـ رهٝمؾ ايمٌٕمدادي أزمق فمٌد اهلل )حمدث َمُمٜمقر وم٣ميمف احل٣مهمظ( )حتٖم٥م/

 (.0257حمٚمد زمـ صمٔمٖمر زمـ رواه ايمِمقدم )ذىمر/

 .صقازمف )رهٝمؾ( زم٣ميمراء /م(680ٚمد زمـ صمٔمٖمر زمـ زهٝمؾ )َمٌم حم

 (.6/052( )طمط477حمٚمد زمـ صمٔمٖمر زمـ زيد أزمق ؿمٝم٤م اظم٘مت٤م )ت

 (.830حمٚمد زمـ صمٔمٖمر زمـ ؽم٣مم ؾمٝمخ يمٙمْمػماين )إرؾم٣مد/

 (.6/035حمٚمد زمـ صمٔمٖمر زمـ ؽمٔمٝمد أزمق زم٘مر اجلقهري )طمط

 (.836)إرؾم٣مد/ (ونمغمهفمٛمف ايمْمػماين )( 697حمٚمد زمـ صمٔمٖمر زمـ ؽمٖمٝم٣من أزمق زم٘مر ايمرومل )ت

 (.6/044حمٚمد زمـ صمٔمٖمر زمـ ؽمالم أزمق زم٘مر ايمُمٔمغمي )طمط

 (.007( )رومف 697حمٚمد زمـ صمٔمٖمر زمـ ؽمٙمٝمامن أزمق زم٘مر ايمرومل )ت 

 (.6/048حمٚمد زمـ صمٔمٖمر زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ ٞمقح ايمٛمٜمرواين )طمط

 (.6/062حمٚمد زمـ صمٔمٖمر زمـ ؽمٜمؾ أزمق أمحد اخلتقم )طمط

 (.517( )نمرزم٣مء/699ضمًـ )تحمٚمد زمـ صمٔمٖمر زمـ ؾم٣مىمر ايمػمومل أزمق 

ؽمؿ صمده ضمًـ زمـ ؽمٙمٝمامن ا( )ؤمٖمف اخلْمٝم٤م ونمغمه( وسمٗمدم همٝمٚمـ 473حمٚمد زمـ صمٔمٖمر زمـ ص٣ميما ص٣مضم٤م اظمِمعم )ت

 (.2/072)يم٣ًمن

 (.794/0025حمٚمد زمـ صمٔمٖمر زمـ ؿمرهم٣من أزمق فمٌد اهلل اإلؽمؼمازم٣مذي )ىمت٤م احلدي٧م ورضمؾ( )صمر 

 (.2/079( )ٓزمٟمس زمف وم٣ميمف ازمـ ٞم٣مس( )يم٣ًمن423حمٚمد زمـ صمٔمٖمر زمـ ؿمريػ ايمٌجقم أزمق نم٣ميم٤م احلٛمٖمل )ت

 (.6/057( )طمط479حمٚمد زمـ صمٔمٖمر زمـ فم٣ٌمس زمـ صمٔمٖمر أزمق زم٘مر ايمٛمج٣مر )وشمٗمف اخلالل( )ت

 (.6/058تقىمؾ أزمق فم٣ٌمس اهل٣مؾمٚمل )طمطاظمحمٚمد زمـ صمٔمٖمر زمـ فمٌد ايمٔمزيز 

 (.900 ( )صمر318)ت  -اخلزافمل  -حمٚمد زمـ صمٔمٖمر زمـ فمٌد ايم٘مريؿ أزمق همّمؾ اجلرصم٣مين اظمٗمرئ 

( 6/057حمٚمد زمـ صمٔمٖمر زمـ فمٌد ايم٘مريؿ زمـ زمديؾ أزمق همّمؾ اجلرصم٣مين )سم٘مٙمؿ همٝمف( )سمٗمدم همٝمٚمـ صمده زمديؾ( )طمط

 (.56/641)فم٣ًمىمر

 (.6/052حمٚمد زمـ صمٔمٖمر زمـ فمٌد اهلل اظمٗمرئ أزمق ضمًكم ايمِم٣مزمقين ايمػمذفمل فمٛمف ايمدارومْمٛمل )طمط

 (.2/078 حمٚمد زمـ صمٔمٖمر زمـ فمٌٝمد اهلل زمـ صمٔمٖمر أزمق اظمٔم٣مرم َمٌتدع )يم٣ًمن
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 (.56/602حمٚمد زمـ صمٔمٖمر زمـ فمٌٝمد اهلل زمـ ص٣ميما أزمق فمٌد اهلل احلٚمغمي احلٚميص)جمٜمقل ضم٣مل( )فم٣ًمىمر

 (.56/603( )فم٣ًمىمر6/000حمٚمد زمـ صمٔمٖمر زمـ فمٌٝمد اهلل زمـ فم٣ٌمس اهل٣مؾمٚمل ايمُم٣مفمر )طمط

 (.6/059حمٚمد زمـ صمٔمٖمر زمـ فمالن أزمق صمٔمٖمر ايمقرق ايممموؿمل )صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )طمط

 (.2/077صمٔمٖمر زمـ فمقم زمـ أمحد أزمق زم٘مر اخلقارزَمل )يّمع احلدي٧م وم٣ميمف اظمٝمداين( )يم٣ًمنحمٚمد زمـ 

 (.56/607حمٚمد زمـ صمٔمٖمر زمـ فمقم زمـ حمٚمد أزمق صمٔمٖمر اجلقهري )جمٜمقل ضم٣مل( )فم٣ًمىمر

 (.6/044حمٚمد زمـ صمٔمٖمر زمـ فمقؽمج٥م ايمٌٕمدادي )طمط

 (.9/010حمٚمد زمـ صمٔمٖمر زمـ فمقن )ضم٤م

 (.6/045ؿمٝم٤م ايمٌزار )طمط حمٚمد زمـ صمٔمٖمر زمـ وم٣مؽمؿ زمـ ؽمامفمف أزمق

 (.6/048حمٚمد زمـ صمٔمٖمر زمـ حمٚمد أزمق فم٣ٌمس اخلقاسمٝمٚمل )طمط

 (.0225حمٚمد زمـ صمٔمٖمر زمـ حمٚمد أزمق فمٌد اهلل اظمٗمرئ إؾمٛم٣مئل )ذىمر

 (.759حمٚمد زمـ صمٔمٖمر زمـ حمٚمد أزمق فمٚمرو ايمٗمزاز اجلرصم٣مين )صمر 

 (.6/056حمٚمد زمـ صمٔمٖمر زمـ حمٚمد أزمق همتا اهلٚمداين )طمط

 (.6/042حمٚمد ايمدودي )طمطحمٚمد زمـ صمٔمٖمر زمـ 

 (.6/062حمٚمد زمـ صمٔمٖمر زمـ حمٚمد اظمٔمتِمؿ زم٣مهلل )طمط

 (.918حمٚمد زمـ صمٔمٖمر زمـ حمٚمد ايمٛمِمٝمٌل أزمق فمروزم٥م ايمٗم٣مرئ )صمر 

 (.2/078)يم٣ًمن (( )يٛمٓمر340حمٚمد زمـ صمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ أيب ايمذىمر ايمُم٣مهد ايمْمح٣من اظمٌمي )ت

 (.56/669فمٛمف مجع ىمثغم( )فم٣ًمىمرحمٚمد زمـ صمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ أيب ىمريٚم٥م ايمِمٝمداوي )روى 

 (.2/079حمٚمد زمـ صمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ أمحد ايمًٙمٚمل أزمق صمٔمٖمر اظم٠مدب )ؤمٖمف زمـ زم٣مزمقيف( )يم٣ًمن

 (.226حمٚمد زمـ صمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ أمحد اظمقؽمقي ايمٔمٙمقي )جمٜمقل ضم٣مل( )ٞمٝم٣ًمزمقر/

 (.6/062حمٚمد زمـ صمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ إؽمامفمٝمؾ اهل٣مؾمٚمل )طمط

 (.6/068)طمط )سمٗمدم همٝمٚمـ صمده: أفمكم(أفمكم أزمق زم٘مر حمٚمد زمـ صمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ

 (.0740)ذىمر )سمٗمدم همٝمٚمـ صمده: زمديؾ( حمٚمد زمـ صمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ زمديؾ أزمق همّمؾ اخلزافمل

 (.6/032حمٚمد زمـ صمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ صمٔمٖمر ايمٔمٙمقي )طمط
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ا دم ؽمامفمف َمـ أيب حمٚمد زمـ صمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ ضمٌٝم٤م أزمق فمٚمر ايمٗمت٣مت ايم٘مقدم )ؤمٖمف اخلْمٝم٤م ووم٣مل ايمدارومْمٛمل: سم٘مٙمٚمق

 (.6/069( )طمط833)إرؾم٣مد/ (2/078( )يم٣ًمن015)ؽمٜمؿ  قزي وازمـ وم٣مٞمع(اجلٞمٔمٝمؿ وؤمٖمف ازمـ 

 (.6/030حمٚمد زمـ صمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ ضمًـ أزمق ضمًـ زمـ أيب زم٘مر ايمٖمري٣ميب )وشمٗمف اخلْمٝم٤م( )طمط

 (.0209حمٚمد زمـ صمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ ضمٖمص أزمق زم٘مر اظمٕم٣مزرم )وشمٗمف أزمق ٞمٔمٝمؿ( )ذىمر

 (.813( )صمر 463صمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ طم٣مزم أزمق صمٔمٖمر اخل٣مزَمل ايمٖمٗمٝمف ايمُم٣مهمٔمل )ت  حمٚمد زمـ

 (.6/045حمٚمد زمـ صمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ طمٙمػ أزمق زمالل ايمتٚمٝمٚمل )طمط

 (.0691( )ايمدي٣ٌمج( )ك614حمٚمد زمـ صمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ زيـ ايمٔم٣مزمديـ أزمق صمٔمٖمر اظمدين )ت

 (.3/062( )أصٌٜم٣من0545أزمق ٞمٔمٝمؿ( )ذىمر حمٚمد زمـ صمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ ؽمٔمٝمد أزمق زم٘مرإؾمٔمري )وشمٗمف

 (.6/032حمٚمد زمـ صمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ ؽمٙمؿ اخلتقم )طمط

( 467حمٚمد زمـ صمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ ؽمٜمؾ أزمق زم٘مر اخلرائْمل ايم٣ًمَمري )وشمٗمف ازمـ َم٣مىمقٓ/ وروى فمٛمف مجع نمٖمغم( )ت

 (.6/049( )طمط56/663)فم٣ًمىمر

 (.6/050)طمطحمٚمد زمـ صمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل أزمق زم٘مر اظم٠مدب 

، ووم٣مل ايمذهٌل: سُم٘مٙمؿ )ىم٣من َمـ ايمثٗم٣مت وم٣ميمف ازمـ فمدي -ايمدي٣ٌمج  -ٔمٙمقي ايمحمٚمد زمـ صمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ فمقم أزمق صمٔمٖمر 

 .( 2/072)يم٣ًمن  (6/004( )طمط261( )صمر همٝمف

 .)هق إول(ًٝمٛمل احلحمٚمد زمـ صمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ فمقم اهل٣مؾمٚمل 

 (.6/048)طمطحمٚمد زمـ صمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ نم٣ًمن أزمق ضمًـ اظمدائٛمل 

 (.6/037( )طمط2/081( )يٛمٓمر( )يم٣ًمن438حمٚمد زمـ صمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ همّم٣ميم٥م أدَمل )ت

 (.0079( )يقٞمس 430حمٚمد زمـ صمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ ىم٣مَمؾ احليَمل ازمـ ده٣من )جمٜمقل ضم٣مل( )ت 

 (.2/081( )وم٣مل ايمٖم٣مرد: مل ي٘مـ زمذاك( )يم٣ًمن422حمٚمد زمـ صمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ ىمٛم٣مٞم٥م اظم٠مدب )ت

ىم٣من ومري٤م إَمر همٝمف  "صمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ حمٚمد إٞم٣ٌمري )صحٝما ايمًامع وم٣ميمف ايمػموم٣مين ووم٣مل ازمـ أيب ايمٖمقارسحمٚمد زمـ 

 (.02/24( )ؽمغم6/051زمٔمض ايمًمء وىم٣من يمف أصقل صمٝم٣مد( )طمط

 (.0696)ك يٟميت همٝمٚمـ صمده: َمْمر (421حمٚمد زمـ صمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ َمْمر ايمٛمٝم٣ًمزمقري أزمق فمٚمرو اظمزىمل )ت

 (.0200حمٚمد زمـ ممُم٣مذ أزمق صمٔمٖمر اظمذىمر اخلٝم٣مط)ذىمرحمٚمد زمـ صمٔمٖمر زمـ 
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 (.0230حمٚمد زمـ صمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ َمٜمران أزمق زم٘مر اظم٠مدب )ذىمر

 (.6/025زمق ؿمٝم٤م )وشمٗمف اخلْمٝم٤م( )طمطأحمٚمد زمـ صمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ َمٜمٙم٤م 

 (.6/031( )طمط467حمٚمد زمـ صمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ ٞمقح أزمق ٞمٔمٝمؿ احل٣مهمظ زمٕمدادي )ت

 (.540( )ؿم٤م56/667ـ هُم٣مم أزمق فم٣ٌمس ايمٛمٚمغمي )روى فمٛمف مجع( )فم٣ًمىمرحمٚمد زمـ صمٔمٖمر زمـ حمٚمد زم

 (.6/030حمٚمد زمـ صمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ وه٤م أزمق فمٝمًك ايمٌزار )طمط

( )فمٛمف ايمْمػماين ونمغمه، ووم٣مل اخلْمٝم٤م: َم٣م فمٙمٚم٦م َمـ ضم٣ميمف إٓ 689رازي )تايمحمٚمد زمـ صمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ يزيد زمـ 

 (.873( )إرؾم٣مد/6/067طمغمًا( )طمط

 (.0693ٖمر زمـ حمٚمقد اهلروي اخلِمٝم٤م )كحمٚمد زمـ صمٔم

( )ؽمغم 421)وم٣مل ايمذهٌل: ايمُمٝمخ اإلَم٣مم ايمٗمدوة اظمحدث( )ت أزمق فمٚمرو اظمزىمل حمٚمد زمـ صمٔمٖمر زمـ َمْمر ايمٛمٝم٣ًمزمقري

 .(0696)ك (02/026

 (.0208حمٚمد زمـ صمٔمٖمر زمـ ٞم٣مصا أزمق َمًٙمؿ ايمذهقم )ىمر

 (.3/6004( )ضم٣ٌمن6/046طمطحمٚمد زمـ صمٔمٖمر زمـ ٞمٌم زمـ فمقن ازمق زم٘مر ايمٌٕمدادي )جمٜمقل ضم٣مل( )

 (.0695حمٚمد زمـ صمٔمٖمر زمـ ٞمي ايميير ايمقاؽمْمل )ك

 (.0557حمٚمد زمـ صمٔمٖمر زمـ هٝمثؿ  زمـ حيٝمك ايمّمٌل )ذىمر 

 (.939حمٚمد زمـ صمٔمٖمر زمـ ي٣مس زمـ صدوم٥م اجلالب )ومط

 (.56/644( )فم٣ًمىمر81حمٚمد زمـ صمٔمٖمر زمـ حيٝمك زمـ رزيـ ايمٔمْم٣مر )يمٝمس زمف زمٟمس وم٣ميمف ايمدراومْمٛمل( )ؽمٜمؿ

 (.6/042ٖمر زمـ يزيد زمـ فمٌد اهلل أزمق صمٔمٖمر ايمٛمٜم٣موٞمدي ايمقراق )طمطحمٚمد زمـ صمٔم

 (.6/062حمٚمد زمـ صمٔمٖمر زمـ يزيد زمـ َمٝمنة هق ازمـ صمٔمٖمر زمـ حمٚمد سمٗمدم )طمط

 (.0235حمٚمد زمـ صمٔمٖمر زمـ يقؽمػ زمـ زي٣مد أزمق زم٘مر اظم٠مدب )ذىمر

 (.6/042حمٚمد زمـ صمٔمٖمر محقيف أزمق فمٌد اهلل ايمِم٣مئغ ايمرازي )طمط

 (.7/663)ضم٣مسمؿ حمٚمد زمـ صمٔمٖمر ؽم٣ممل 

 (.6/039حمٚمد زمـ صمٔمٖمر نمٛمدر أزمق فمقم )طمط

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمـ أهؾ ايمٔمٙمؿ 363حمٚمد زمـ مج٣مهر زمـ حمٚمد زمـ مج٣مهر احلجري أزمق فمٌد اهلل ايمْمٙمٝمْمقم)ت
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 (.0065وايمتٗمدم همٝمف وايمٌٌم زم٣محلج٥م ىم٣مَمؾ اظمرّوة مجٝمؾ إطمالق..( )صف/

( )ضم٣مهمظ َمتٗمـ وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ووم٣مل أزمقفمقم احل٣مهمظ ايمثٗم٥م 404إصؿ)تحمٚمد زمـ مجٔم٥م زمـ طمٙمػ أزمق ومريش ايمٔمٜمًت٣مين 

إَمكم ووصٖمف زم٣محلٖمظ ازمـ ضم٣ٌمن ، ووم٣مل ايمدارومْمٛمل: ضم٣مهمظ، ووم٣مل احل٣مىمؿ: ىم٣من َمـ احلٖم٣مظ اظمتٗمٛمكم ىمثغم ايمًامع 

همّمٙمف، وايمرضمٙم٥م، ووشمٗمف ازمـ اجلقزي وايمًٚمٔم٣مين وازمـ َم٣مىمقٓ وازمـ فمٌد اهل٣مدي، ووم٣مل ايمِمٖمدي: اسمٖمٗمقا فمعم صدومف و

( 6/029( )طمط 838( )إرؾم٣مد/03/413ووم٣مل ايمذهٌل: اإلَم٣مم ايمٔمالَم٥م احل٣مهمظ ايم٘مٌغم ص٣مضم٤م ايمتِم٣مٞمٝمػ( )ؽمغم

 (.3/6003)ضم٣ٌمن

 (.7/666حمٚمد زمـ مجٝمع زمـ فمٚمغم ايمٙمٝمثل )ضم٣مسمؿ 

 (.7/664( )ضم٣مسمؿ 2/080حمٚمد زمـ مجٝمؾ اهلروي )جمٜمقل.هم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )يم٣ًمن 

 (.519( )نمرزم٣مء/695صمٛم٣مدة إهل٣مين إؾمٌٝمقم )تحمٚمد زمـ صمٛم٣مدة زمـ فمٌد اهلل زمـ أيب 

 (.247حمٚمد زمـ صمٛمٝمد أزمق زم٘مر ايمِمٝمدٓين اجلرصم٣مين )صمر 

 (.7/664–حمٚمد زمـ صمٛمٝمد ايمِمٝمدٞم٣مين )صدوق وم٣ميمف أزمق زرفمف( )ضم٣مسمؿ 

 (.7/664حمٚمد زمـ صمٛمٝمد ايم٘مقدم )ضم٣مسمؿ 

 .(279( )صمر 56/649حمٚمد زمـ صمٛمٝمد ايمٛمٝم٣ًمزمقري )روى فمٛمف مج٣مفم٥م( )فم٣ًمىمر 

 (.2/080زمـ صمٜمّمؿ اجلٜمّمٚمل )يم٣ًمن حمٚمد 

 (.7/663حمٚمد زمـ صمٜمّمؿ اخلرؽم٣مين )صدوق ٓزمٟمس زمف وم٣ميمف أزمق زرفم٥م( )ضم٣مسمؿ 

 (.2/080حمٚمد زمـ صمٜمؿ ايمػمَم٘مل )ٓرء( )يم٣ًمن 

 (.88حمٚمد زمـ صمٜمؿ ايمػمي أزمق صمٔمٖمر )ؽمٜمؿ

 (.2/080حمٚمد زمـ صمٜمؿ ايم٣ًمَمل )يم٣ًمن 

 (.7/663حمٚمد زمـ صمٜمؿ زمـ فمثامن زمـ أيب صمٜمٚم٥م )ضم٣مسمؿ 

( )طمط  ، ووم٣مل احل٣مهمظ: َم٣م فمٙمٚم٦م همٝمٜمؿ صمرضم٣مً ٌٌمي )صدوق وم٣ميمف ايمدار ومْمٛملايم٣مرون ايمًٚمري هٚمد زمـ صمٜمؿ زمـ حم

 .(0145)حتٖم٥م/ (029( )ىمؼ 2/086( )يم٣ًمن 6/020

حمٚمد زمـ صمٜمقر زمـ حمٚمد زمـ صمٜمقر ايمٗمرؿمٌل أزمق ويمٝمد )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من ضم٣مهمٓم٣ًم يمٙمٗمرآن جمقدًا حلروهمف، وىم٣من َمٔمٛمٝم٣ًم 

 (.0095( )صف/326وروايتف..( )تزمًامع ايمٔمٙمؿ 
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 (.6/021حمٚمد زمـ صمقان زمـ ؾمٔم٥ٌم أزمق فمقم )جمٜمقل ضم٣مل( )طمط 

 (.24حمٚمد زمـ صمٝمش ايمُم٣مهمٔمل )َمٌم 

 (.2/086حمٚمد زمـ صمٝمٜم٣من فمـ داود زمـ هالل )دم ضمديثف َمٛم٣مىمغم وم٣ميمف ايمذهٌل ( )يم٣ًمن 

 (.7/648حمٚمد زمـ ضم٣مسمؿ اجلراصمرئل )ضم٣مسمؿ 

 (.6/629)طمط  حمٚمد زمـ ضم٣مسمؿ ايمنف زمـ ٞمقح أزمقفمعم

 (.297حمٚمد زمـ ضم٣مسمؿ زمـ أيب رصم٣مء اإلؽمؼمازم٣مذي)صمر 

 حمٚمد زمـ ضم٣مسمؿ زمـ طمزيٚم٥م ايم٘مًم )وم٣مل احل٣مهمظ: َمتٜمؿ زم٣ميم٘مذب دم يمٗم٣مئف فمٌد زمـ محٝمد(.

 (.56/630حمٚمد زمـ ضم٣مسمؿ زمـ زٞمجقيف أزمق زم٘مر ايمٌخ٣مري )جمٜمقل ضم٣مل( )فم٣ًمىمر 

 (.56/633حمٚمد زمـ ضم٣مسمؿ زمـ فمِمٚم٥م ايمٌٙمخل )فم٣ًمىمر 

 (.56/633سمؿ زمـ حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ أزمق ضمًـ ايمْم٣مئل )فم٣ًمىمر حمٚمد زمـ ضم٣م

 ( 7/631حمٚمد زمـ ضم٣مسمؿ ضم٣مصم٤م اظمروزي احلٛمٓمقم )صدوق وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( ) ضم٣مسمؿ

 (.6/696حمٚمد زمـ ضم٣مرث اإلي٣مدي يمٔمٙمف ازمـ ضم٣مرث زمـ ؾمداد اظمتٗمدم )طمط

 (.9/031حمٚمد زمـ ضم٣مرث ايمٌزار )ضم٤م

 (.2/084س زمثٗم٥م ووم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: ٓ ي٘مت٤م ضمديثف( )يم٣ًمنحمٚمد زمـ ضم٣مرث ايمثٗمٖمل )وم٣مل ازمـ َمٔمكم: يمٝم

 (56/635حمٚمد زمـ ضم٣مرث اجلٌٝمقم)فم٣ًمىمر

 (.56/635( )فم٣ًمىمر0309حمٚمد زمـ ضم٣مرث ايمِمٝمداوي )جمٜمقل ضم٣مل( )ذىمر

 (.7/640حمٚمد زمـ ضم٣مرث ايمٔمت٘مل )ضم٣مسمؿ 

 (.2/084حمٚمد زمـ ضم٣مرث ايمٗمرر ايم٘مقدم )ٓ ئمرف وطمػمه َمٛم٘مر وم٣ميمف ايمذهٌل( )يم٣ًمن

 (.657زمـ ضم٣مرث ايمٗمٛمْمري ؾمٝمخ يمٙمْمػمي )ؿمػميحمٚمد 

 (.2/086( )يم٣ًمن7/641)جمٜمقل ٓ ئمرف وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ )اؽمؿ صمده: ويمٝمد( حمٚمد زمـ ضم٣مرث ايمٝمحِمٌل

 (.0081( )يقٞمس 434حمٚمد زمـ ضم٣مرث زمـ أزمٝمض زمـ أؽمقد ايمٗمرر ايمٖمٜمري أزمق زم٘مر )ت 

اهلل )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمـ صمٙم٥م أهؾ إدب وَمـ حمٚمد زمـ ضم٣مرث زمـ أمحد زمـ َمٕمغمة ايمٛمحقي ايمنومًْمل أزمق فمٌد 

 (.0618أهؾ احلٖمظ واظمٔمرهم٥م وايمتٗمدم دم ذيمؽ( )صف/
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 (.02/025( )وم٣مل ايمذهٌل: احل٣مهمظ اإلَم٣مم( )ؽمغم470حمٚمد زمـ ضم٣مرث زمـ أؽمد اخلُمٛمل احل٣مهمظ )ت

 (.6/696حمٚمد زمـ ضم٣مرث زمـ إؽمامفمٝمؾ اخلراز )جمٜمقل ضم٣مل( )طمط

 (.7/641( )ضم٣مسمؿ7/318ؽ )ضم٤محمٚمد زمـ ضم٣مرث زمـ زهدم فمـ َم٣ميم

 (.2/086( )يم٣ًمن651حمٚمد زمـ ضم٣مرث زمـ ؾمداد أزمق زم٘مر زمـ أيب يمٝم٧م اإلي٣مدي )ت 

 (.7/640حمٚمد زمـ ضم٣مرث زمـ ص٣ميما اظمخزوَمل )وم٣مل زمـ أيب ضم٣مسمؿ صدوق( )ضم٣مسمؿ  

( 689)وم٣مل ازمـ يقٞمس: ىم٣من شمٗم٥م( )ت -ازمـ وردي -حمٚمد زمـ ضم٣مرث زمـ فمٌد احلٚمٝمد زمـ فمٚمرو أزمق زم٘مر اظمٌمي

 (.851رؾم٣مد/)إ

( )ىم٣من شمٗم٥م وم٣ميمف 689أزمق زم٘مر )ت  -ازمـ وردي  -حمٚمد زمـ ضم٣مرث زمـ فمٌد احلٚمٝمد زمـ فمٚمرو اخلقٓين َمقٓهؿ اظمٌمي 

 .(851)إرؾم٣مد/ (0086ازمـ يقٞمس( )يقٞمس 

 (.9/016حمٚمد زمـ ضم٣مرث زمـ حمٚمد احلراين )ضم٤م

 (.2/084نحمٚمد زمـ ضم٣مرث زمـ ه٣مٞمئ، زمـ ضم٣مرث ايمٔمذري )ٓ يدري َمـ هق وم٣ميمف ايمذهٌل( )يم٣ًم

 (.6/086حمٚمد زمـ ضم٣مرث زمـ وومدان ايمٔمت٘مل )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )يم٣ًمن

 .(2/086)يم٣ًمن (7/641)ضم٣مسمؿ  )جمٜمقل ٓ ئمرف وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( حمٚمد زمـ ضم٣مرث زمـ ويمٝمد ايمٝمحِمٌل

 (.6/695حمٚمد زمـ ضم٣مزم زمـ فمٚمرو أزمق صمٔمٖمر ايم٣ٌمهقم ايمُم٣مفمر)طمط

 (.2/084زمق ضم٣مسمؿ( )يم٣ًمنحمٚمد زمـ ضم٣مزم فمـ إؽمامفمٝمؾ ايمًدي )جمٜمقل وم٣ميمف أ

 (.7/600حمٚمد زمـ ضم٣مرض )ضم٣مسمؿ

 (.711حمٚمد زمـ ضم٣مم زمـ َمتؽ ايمٛمٝم٣ًمزمقري أزمق فمٌد اهلل اجلامل )ٞمٝم٣ًمزمقر/

 صم٣مزم٣من.ؽمٔمٝمد زمـ  حمٚمد زمـ ضم٣مَم٣من اجلٛمدي٣ًمزمقري: صقازمف: حمٚمد زمـ

 (.2/083)يم٣ًمنحمٚمد زمـ ضم٣مَمد أزمق أمحد ايمًٙمٚمل )روى أضم٣مدي٧م َمٛم٘مرة وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )همٝمٚمـ صمده حمٚمد( 

 (.2/084حمٚمد زمـ ضم٣مَمد ايمٗمرر )همٝمف ٞمٓمر وم٣ميمف ازمق أمحد احل٣مىمؿ( )يم٣ًمن

 (.2/083حمٚمد زمـ ضم٣مَمد زمـ إزمراهٝمؿ أزمق زم٘مر احلغمي)يم٣ًمن

 (.6/688حمٚمد زمـ ضم٣مَمد زمـ ضمرب أزمق همّمؾ ايمٌٙمخل ايمٔمامين )طمط

 (.56/632حمٚمد زمـ ضم٣مَمد زمـ هي أزمق ضمًكم ايمٌٕمدادي ايمًٛمل )روى فمٛمف مج٣مفمف( )فم٣ًمىمر
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 (.56/637حمٚمد زمـ ضم٣مَمد زمـ فمٌد اهلل أزمق فمٌد اهلل ايمٗمرر )روى فمٛمف مج٣مفم٥م( )فم٣ًمىمر

 (.299( ) أشمٛمك فمٙمٝمف احل٣مىمؿ( )ٞمٝم٣ًمزمقر/484حمٚمد زمـ ضم٣مَمد زمـ فمقم ايمٌخ٣مري أزمق زم٘مر )ت

 (.6/689حمٚمد زمـ ضم٣مَمد زمـ حمٚمد أزمق ص٣ميما ايمداودي )طمط

 (.6/688أضم٣مدي٧م َمٛم٘مره وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )طمطيمًٙمٚمل )روى احمٚمد زمـ ضم٣مَمد زمـ حمٚمد اخلراؽم٣مين أزمق أمحد 

 (.298حمٚمد زمـ ضم٣مَمد زمـ حمٚمد ايمٕم٣مرم أزمق َمٛمِمقر ايمٛمٝم٣ًمزمقري ) أشمٛمك فمٙمٝمف احل٣مىمؿ( )ٞمٝم٣ًمزمقر/

( )وشمٗمف ايمداين ووم٣مل ايمذهٌل: َم٣م أرى هذا ايمُمٝمخ ممـ 635حمٚمد زمـ ضم٣مَمد زمـ حمٚمد زمـ ضم٣مرث أزمق رصم٣مء ايمتٚمٝمٚمل )ت

 (.2/083( )يم٣ًمن6/689ئمتٚمد فمٙمٝمف( )طمط

 (.297( )أشمٛمك فمٙمٝمف احل٣مىمؿ( )ٞمٝم٣ًمزمقر/438حمٚمد زمـ ضم٣مَمد زمـ حمٚمقد ايمٗمْم٣من أزمق فم٣ٌمس ايم٣ًمَم٣مين ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ت

 (.9/57حمٚمد زمـ ضم٣ٌمن إٞمامؿمل ىمقدم )ضم٤م

( ) وم٣مل اخلْمٝم٤م: ىم٣من 453حمٚمد زمـ ضم٣ٌمن زمـ أمحد زمـ ضم٣ٌمن أزمق ضم٣مسمؿ ايمًٌتل احل٣مهمظ )ص٣مضم٤م ايمِمحٝما وايمثٗم٣مت( )ت

، ووم٣مل ازمـ َم٣مىمقٓ: ضم٣مهمظ صمٙمٝمؾ ىمثغم ايمتِم٣مٞمٝمػ َمـ احلٖم٣مظ إشم٣ٌمت، ووم٣مل اإلدريز: ىم٣من َمـ همٗمٜم٣مء شمٗم٥م شمٌت٣ًم هم٣موالً همٜمامً 

ايمديـ وضمٖم٣مظ إشمر واظمُمٜمقريـ دم إَمِم٣مر وإومْم٣مر... ووم٣مل احل٣مىمؿ: ىم٣من َمـ أوفمٝم٥م ايمٔمٙمؿ دم ايمٙمٕم٥م وايمٖمٗمف واحلدي٧م 

َمثٙمٜم٣م.، ووم٣مل ازمـ ىمثغم: أضمد احلٖم٣مظ ايم٘م٣ٌمر اظمِمٛمٖمكم وايمقفمظ.. ووم٣مل ايمًٚمٔم٣مين: إَم٣مم فمٌمه صٛمػ سمِم٣مٞمٝمػ مل يًٌؼ إلم 

( 2/083( )يم٣ًمن02/96( )ايمًغم، ووم٣مل احل٣مهمظ: ص٣مضم٤م همٛمقن وذىم٣مء َمٖمرط وضمٖمظ واؽمع إلم ايمٕم٣مي٥م..اظمجتٜمديـ..

 .(0148)حتٖم٥م/ (303( )ايمديمٝمؾ/56/639( )فم٣ًمىمر0410)ك

َمٛم٣مىمغم ٓ يت٣مزمع فمٙمٝمٜم٣م، ووم٣مل َمرة: ؤمٝمػ، ووم٣مل حمٚمد زمـ ضم٣ٌمن زمـ أزهر أزمق زم٘مر ايم٣ٌمهقم ايمٌٌمي )و وم٣مل ايمِمقري: يمف 

ازمـ َمٛمده: يمٝمس زمذاك، ووم٣مل فمٌد ايمٕمٛمل إزدي: زمٌمي حيدث زمٚمٛم٣مىمغم، ووم٣مل اخلْمٝم٤م: دم ضمديثف ٞم٘مرة، ووم٣مل ايمذهٌل: 

 (.856( )إرؾم٣مد/2/082( )يم٣ًمن6/640همٝمف ؤمػ ووم٣مل إزمٛمدوين: ىم٣من ٓ زمٟمس زمف إن ؾم٣مء اهلل سمٔم٣ملم( )طمط

 (.0149٘مر زمـ فمٚمرو ايمٌٌمي )وم٣مل احل٣مهمظ: َمـ أصمالء ؾمٝمقخ ؾمٝمقخ ايمٌٌميكم( )حتٖم٥م/حمٚمد زمـ ضم٣ٌمن زمـ زم

 (.6/691يمٙمٗمرآن( )طمط ( )اشمٛمقا فمٙمٝمف زم٣ميمِمالح وىم٣من ضم٣مهمٓم٣مً 403زمق زم٘مر ايميير )تأحمٚمد زمـ ضمٌش ايمقافمظ 

 (.6/691حمٚمد زمـ ضمٌش زمـ َمًٔمقد زمـ طم٣ميمد أزمق زم٘مر ايمناج )روى أضم٣مدي٧م َمًتٗمٝمٚم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )طمط

 (.6/677د زمـ ضمٌٝم٤م ايمٌٕمدادي )طمطحمٚم

 (.6/677( )طمط-يٟميت-حمٚمد زمـ ضمٌٝم٤م اجل٣مرودي)هق ازمـ حمٚمد زمـ فمٚمرو زمـ حمٚمد زمـ ضمٌٝم٤م 
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 (.2/087)يم٣ًمن(ايمذهٌل وم٣ميمف أسمك زمخػم زم٣مؿمؾ)حمٚمد زمـ ضمٌٝم٤م اخلقٓين فمـ أيب زم٘مر ايمٕم٣ًمين 

 (.9/039حمٚمد زمـ ضمٌٝم٤م ايم٣ًمَمل)ضم٤م

 (.6/678حمٚمد زمـ ضمٌٝم٤م ايمُمٙمٝمامين )طمط

 (.7/665زمـ ضمٌٝم٤م زمـ أيب ضمٌٝم٤م )ضم٣مسمؿ حمٚمد

 (.9/26حمٚمد زمـ ضمٌٝم٤م زمـ أيب ؽمٙمٝمامن اظم٘مل )ضم٤م

 (.2/087حمٚمد زمـ ضمٌٝم٤م زمـ صمٔمٖمر زمـ إي٣مس ايم٘مقدم )سم٘مٙمؿ همٝمف ازمـ فمٗمده( )يم٣ًمن

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمـ أهؾ اخلغم 355حمٚمد زمـ ضمٌٝم٤م زمـ ؿم٣مهر زمـ فمقم ايمٕم٣مهمٗمل أزمق فمٌد اهلل إٞمديمز )ت

 (.0082وايمديـ..( )صف/وايمٖمّمؾ 

حمٚمد زمـ ضمٌٝم٤م زمـ فمٌٝمداهلل زمـ َمًٔمقد إَمقي أزمق فم٣مَمر ايمُم٣مؿمٌل )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ؽمٚمع َمٛمف أصح٣مزمٛم٣م ووصٖمقه 

 (.0672( )568زم٣مجلاليم٥م وايمٛم٣ٌمه٥م وايمٖمّمؾ وايمدي٣مٞم٥م( )ت

 (.506)نمرزم٣مء/ (حمدث َمٔمروف)حمٚمد زمـ ضمٌٝم٤م زمـ ىمنى ايمٝمحِمٌل 

 (.7/043ف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ حمٚمد زمـ ضمج٣مج إٞمِم٣مري )جمٜمقل وم٣ميم

 (.2/091( )يم٣ًمن7/645حمٚمد زمـ ضمج٣مج ايمٌجقم )جمٜمقل يمكم احلدي٧م وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.2/089حمٚمد زمـ ضمج٣مج ايمػممجل ايم٘مقدم )ؤمٖمف ايمدارومْمٛمل( )يم٣ًمن

 (.7/645حمٚمد زمـ ضمج٣مج احليَمل )شمٗم٥م صدوق وم٣ميمف ازمـ أيب ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.2/091إزدي( )يم٣ًمنحمٚمد زمـ ضمج٣مج احلٚميص )ؤمٖمف 

 (.7/643( )ضم٣مسمؿ 2/087حمٚمد زمـ ضمج٣مج ايمٙمخٚمل ايمقاؽمْمل )َمٛم٘مر احلدي٧م وم٣ميمف ايمٌخ٣مري وىمذزمف أزمق ضم٣مسمؿ( )يم٣ًمن

 (.2/091( )يم٣ًمن7/645حمٚمد زمـ ضمج٣مج اظمٌمي )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ

( 2/088( )يم٣ًمن6/686طمط( )، ووم٣مل احل٣مهمظ: َمؼموكر )سمرىمقه وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ واجلقهريٕمحمٚمد زمـ ضمج٣مج اظمِم

 .(0154)حتٖم٥م/ (7/643)ضم٣مسمؿ

 ر اظمتٗمدم.ٕمحمٚمد زمـ ضمج٣مج اهل٣مؾمٚمل هق اظمِم

 (.2/091ر( )يم٣ًمنٕمحمٚمد زمـ ضمج٣مج ايمقاؽمْمل )واهـ( )سمٗمدم دم اظمِم

 (.56/652حمٚمد زمـ ضمج٣مج زمـ أيب ومتٙم٥م اخلقٓين )جمٜمقل ضم٣مل( )فم٣ًمىمر
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( 2/087( )يم٣ًمن620زمـ فمٗمدة:دم أَمره ٞمٓمر ( )تا)وم٣مل حمٚمد زمـ ضمج٣مج زمـ صمٔمٖمر زمـ إي٣مس ايمّمٌل أزمق همّمؾ ايم٘مقدم  

 (.6/683)طمط

 (.2/089وم٣مل ايمٔمٗمٝمقم: دم ضمديثف ٞمٓمر( )يم٣ًمنو ،حمٚمد زمـ ضمج٣مج زمـ رؾمديـ اظمٜمري )ؤمٖمف ازمـ فمدي

 (.0083( )يقٞمس 669حمٚمد زمـ ضمج٣مج زمـ زي٣من اظمرادي )ت 

 (.504 ص٣محًل٣م )نمرزم٣مء/( وىم٣من رصماًل 626ٚميص )تاحلحمٚمد زمـ ضمج٣مج زمـ ؽمٙمٝمامن أزمق صمٔمٖمر اجلقهري 

 (.56/659زمـ يقؽمػ ايمثٗمٖمل )فم٣ًمىمر حمٚمد زمـ ضمج٣مج

 (.7/645( )ضم٣مسمؿ56/625حمٚمد زمـ ضمج٣مج زمـ يقؽمػ ايمٗمرر ايمدَمُمٗمل )ؾمٝمخ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )فم٣ًمىمر

 (.0085( )يقٞمس 085حمٚمد زمـ ضمج٣مج زمـ يقؽمػ ايمٙمخٚمل )ت 

 (.٣2/089من( )يم7/643ًحمٚمد زمـ ضمج٣مج فمـ أزمٝمف )وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ:جمٜمقل ( )ضم٣مسمؿ 

 (.7/643حمٚمد زمـ ضمج٣مج فمٛمف َمروان ايمٖمزاري ونمغمه )ؾمٝمخ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ

 (.6/692( )طمط684حمٚمد زمـ ضمج٥م أزمق زم٘مر ايمٌزار )جمٜمقل ضم٣مل( )ت

 (.6/692حمٚمد زمـ ضمجر زمـ صمٔمد زمـ ؽمٙمٚم٥م ايم٘مٛمدي)طمط

أزمق أمحد ووم٣مل ايمٌخ٣مري: همٝمف حمٚمد زمـ ضمجر زمـ فمٌد اجل٣ٌمر زمـ وائؾ زمـ ضمجر )ؾمٝمخ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ، وؤمٖمف احل٣مىمؿ 

 (.7/649( )ضم٣مسمؿ 2/091زمٔمض ايمٛمٓمر( )يم٣ًمن

 (.7/649حمٚمد زمـ ضمجر فمـ ايمزهري َمرؽمالُ ً )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ

 (.895( )صمر 306حمٚمد زمـ ضمداد أزمق زرفم٥م اجلرصم٣مين )ت 

 (.2/090حمٚمد زمـ ضمذيٖم٥م إؽمدي)يم٣ًمن 

 (.7/649ضم٣مسمؿ ب )ؤمٝمػ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )أحمٚمد زمـ ضمذيٖم٥م زمـ د 

 (.2/090حمٚمد زمـ ضمذيٖم٥م فمـ أيب ومت٣مدة )ؤمٖمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ىمٟمٞمف ازمـ دأب( )يم٣ًمن

 (.7/631حمٚمد زمـ ضمر ؽمٚمع ازمـ ؽمغميـ )ضم٣مسمؿ 

 (.967حمٚمد زمـ ضمراين )ومط 

 (.3/6063( )جمٜمقل ضم٣مل( )ضم٣ٌمن 601حمٚمد زمـ ضمرب اظمديٛمل )ت 

 (.3/6065( )ضم٣ٌمن7/647حمٚمد زمـ ضمرب اظم٘مل )ص٣ميما ٓ زمٟمس زمف وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ  
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 (.7/647حمٚمد زمـ ضمرب ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ضم٣مسمؿ

 (.06/655حمٚمد زمـ ضمرب زمـ حمٚمد ايمْم٣مئل اظمقصقم )ؽمغم

 (.9/015حمٚمد زمـ ضمرب زمـ َمٗم٣مسمؾ )ضم٤م

 (.4/639حمٚمد زمـ ضمرة ايمٔم٣مزمد )ذىمر

 (.0087رر )ت حمٚمد زمـ ضمرَمٙم٥م زمـ ؽمٔمد زمـ هبٙمقل اجل

 (.854( )إرؾم٣مد/414حمٚمد زمـ ضمرَمٙم٥م زمـ ؽمٔمٝمد زمـ هبٙمقل أزمق فمامر اجلرر ايمٗمٙمزوَمل )ت

 (.56/677حمٚمد زمـ ضمرَمل اظمٌمي )فم٣ًمىمر

 (.0415حمٚمد زمـ ضمري٧م زمـ أيب ايمقروم٣مء ايمٌخ٣مري )ك

 (.2/090حمٚمد زمـ ضمريش زمـ يزيد فمـ أزمٝمف )ؤمٖمف ايمدار ومْمٛمل( )يم٣ًمن 

 (.0088( )يقٞمس 403رث زمـ فمٌد ايمًالم اظمٜمري أزمق فمٌد اظمٙمؽ َمٌمي )ت حمٚمد زمـ ضمزرة زمـ فمٌد ايمقا

 ( 055ٖمر  ( ) ذيؾ ايمحمٚمد زمـ ضمزم إٞمديمز ) جمٜمقل وم٣ميمف ازمـ 

 (.56/678حمٚمد زمـ ضم٣ًمن أزمق فمٌٝمد ايمٕم٣ًمين )فم٣ًمىمر 

 (.2/096حمٚمد زمـ ضم٣ًمن إَمقي )ىمذزمف ازمـ اجلقزي( )يم٣ًمن

 (.6/672)طمطحمٚمد زمـ ضم٣ًمن ايمٌٕمدادي )وشمٗم٥م ايمٔمجقم( 

 (.830حمٚمد زمـ ضم٣ًمن اجلرصم٣مين )صمر 

 (.2/090( )يم٣ًمن7/648حمٚمد زمـ ضم٣ًمن ايمًٙمٚمل )وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ:جمٜمقل( )ضم٣مسمؿ

 .(0131)حتٖم٥م/ (7/648( )ضم٣مسمؿ، ووم٣مل احل٣مهمظ: جمٜمقلحمٚمد زمـ ضم٣ًمن ايم٘مقدم اخلزاز )ىمذزمف أزمق ضم٣مسمؿ

 .-يٟميت -حمٚمد زمـ ضم٣ًمن اظم٣مزين: صقازمف: حمٚمد زمـ ضمٝم٣من

 (.505( )نمرزم٣مء/٣ً097من زمـ فمت٣مهٝم٥م ايمٝمٚمٛمل )تحمٚمد زمـ ضم

( )ؽمغم 376( )ت ، ووشمٗمف ايمٖم٣مرد: همٗمٝمف شمٗم٥م فمدلينحمٚمد زمـ ضم٣ًمن زمـ حمٚمد أزمق زم٘مر ايمُم٣مهمٔمل اظمٙمٗم٣مزم٣مذي )وم٣مل ايمًٚمٔم٣م

 .(006)خم٤م (08/491

( 427)تحمٚمد زمـ ضم٣ًمن زمـ حمٚمد ايمٗمرر أزمق َمٛمِمقر اظمِمٛمػ ايمٛمٝم٣ًمزمقري )وم٣مل احل٣مىمؿ: ؽمٚمع احلدي٧م ايم٘مثغم( 

 (.713)ٞمٝم٣ًمزمقر/
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 (.715أزمق فمٌد اهلل ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ٞمٝم٣ًمزمقر/ -أطمق إول -حمٚمد زمـ ضم٣ًمن زمـ حمٚمد ايمٗمرر

 (.305حمٚمد زمـ ضمًـ أزمق زم٘مر ؾمٝمخ يمٙمٌٝمٜمٗمل: صقازمف: أمحد زمـ ضمًـ )إحت٣مف/ص

 (.760حمٚمد زمـ ضمًـ أزمق فمٌد اهلل ايمْمالس اظمٗمرئ ايمرازي فمٛمف ازمـ فمدي )صمر 

 (.2/025)وم٣مل ايمدارومْمٛمل: جمٜمقل، ووم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن: ٓ جيقز آضمتج٣مج زمف( )يم٣ًمن حمٚمد زمـ ضمًـ إزدي 

 (.2/095حمٚمد زمـ ضمًـ إؽمؼمازم٣مذي ايمٔمِم٣مر )ؤمٖمف اإلدريز( )يم٣ًمن 

 (.2/093حمٚمد زمـ ضمًـ إؽمدي )وم٣مل ازمـ َمٔمكم: يمٝمس زمًمء( )يم٣ًمن 

 (.0220حمٚمد زمـ ضمًـ إصٌٜم٣مين )ذىمر 

 حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ همقرك. حمٚمد زمـ ضمًـ إصٌٜم٣مين إصقرم:

 (.2/097حمٚمد زمـ ضمًـ ايم٣ٌمهقم، سمٗمدم همٝمٚمـ صمده ٞم٣مومع )يم٣ًمن 

 (.2/098( )سم٘مٙمؿ همٝمف اخلْمٝم٤م( )يم٣ًمن 369حمٚمد زمـ ضمًـ ايمٌزار )ت 

 (.6/090حمٚمد زمـ ضمًـ ايمٌٕمدادي )طمط 

 (.6/663حمٚمد زمـ ضمًـ ايمٌٛمدار صقازمف ضمًكم )طمط 

 (.0524حمٚمد زمـ ضمًـ اجلقري )ذىمر /

حليَمل أزمق زم٘مر اظمرادي )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من رصمالً ٞمٌٝمٜم٣ًم فم٣مظم٣ًم زم٣ميمٖمٗمف وإَم٣مَم٣ًم دم أصقل ايمديـ..( حمٚمد زمـ ضمًـ ا

 (.0462)صف/

 (.56/444حمٚمد زمـ ضمًـ اخلُمٛمل )فم٣ًمىمر 

 (.6/082حمٚمد زمـ ضمًـ اخلقارزَمل )طمط 

 (.6/089حمٚمد زمـ ضمًـ ايمدوري )طمط 

ضمديثف وم٣ميمف أزمق داود وؤمٖمف ازمـ َمٔمكم، وايمٛم٣ًمئل ونمغممه٣م،  حمٚمد زمـ ضمًـ ايمُمٝم٣ٌمين أزمق فمٌد اهلل )ٓ رء ٓ ي٘مت٤م

 (.7/67( )ضم٣مسمؿ 2/094( )يم٣ًمن 0833ووه٣مه أمحد ونمغمه( )آصمري 

 (.2/093حمٚمد زمـ ضمًـ ايمِمددم )ٓ يِما ضمديثف وم٣ميمف ايمٔمٗمٝمقم( )يم٣ًمن 

 (.853( )صمر 464حمٚمد زمـ ضمًـ ايمْمػمي أزمق صمٔمٖمر ايمٖمٗمٝمف )ت 

 (.2/092ٝم٤م( )يم٣ًمن حمٚمد زمـ ضمًـ ايمٔمً٘مري )اهتٚمف اخلْم
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 (.7/669حمٚمد زمـ ضمًـ ايمٖمراء ايمرازي )ضم٣مسمؿ 

 (.275( وىم٣من ىمثغم ايمًامع وايمرضمٙم٥م )ٞمٝم٣ًمزمقر/482حمٚمد زمـ ضمًـ ايمٖمٗمٝمف أزمق فمٌد اهلل اجلرصم٣مين )ت

 (.2/611حمٚمد زمـ ضمًـ ايمٖمٝمقَمل )اهتؿ زمقوع احلدي٧م وم٣ميمف ايمذهٌل( )يم٣ًمن 

 (.2/093)يم٣ًمن  (ٛمٗمؾ وم٣ميمف ايمٔمٗمٝمقمحمٚمد زمـ ضمًـ ايمٗمردود ايمٌٌمي )يمٝمس زم٣مظمُمٜمقر زم٣ميم

 (.6/096حمٚمد زمـ ضمًـ ايمٗمِمغم ايمٛمخ٣مس )طمط 

 (.2/612حمٚمد زمـ ضمًـ اظمخزوَمل )ؤمٖمف إزدي( )يم٣ًمن 

 (.307حمٚمد زمـ ضمًـ اظمٜمرصم٣مين أزمق ضمًـ : صقازمف: حمٚمد زمـ ضمؿ )إحت٣مف/ص

 (.274( )ٞمٝم٣ًمزمقر/474حمٚمد زمـ ضمًـ اظمقيمٗم٣مزم٣مذي )ت

 (.2/093ىمغم وم٣ميمف ايمٔمٗمٝمقم( )يم٣ًمن حمٚمد زمـ ضمًـ اهل٣مؾمٚمل )يمف َمٛم٣م

 (.2/612حمٚمد زمـ ضمًـ اهلروي )جمٜمقل( )يم٣ًمن 

 (.87حمٚمد زمـ ضمًـ اهلروي أزمق فم٣ٌمس )وشمٗمف ايمٖم٣مرد( )خم٤م 

 (.03حمٚمد زمـ ضمًـ ايمقصمٝمٜمل )خم٤م 

 (.7/668حمٚمد زمـ ضمًـ ايمٝمامين )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (2/099ىمام دم سمرمج٥م فمٌد اهلل زمـ حمٚمد ايمِم٣مئغ( )يم٣ًمن –حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ إزمراهٝمؿ ايمقراق )اهتٚمف اخلْمٝم٤م 

( 6/664حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ إزمراهٝمؿ زمـ زي٣مد أزمق ؾمٝمخ إصٌٜم٣مين )وشمٗم٥م اخلْمٝم٤م( ويٟميت دم ضمًكم )طمـط 

 (.6/082)طمـط

 (.0709حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ أيب ايمذي٣مل إصٌٜم٣مين )ذىمر

 حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ أيب أيقب ايمٛمٝم٣ًمزمقري: اؽمؿ أزمٝمف ضمًكم .

 (.0426زمـ ضمًـ زمـ أيب ضمًـ )ذىمر  حمٚمد

 (.2/612( )يم٣ًمن34حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ أيب محزة ايمٌٙمخل أزمق زم٘مر ايمذهٌل )ىم٣من يتٜمؿ زم٣ميممماب( )ؽمٜمؿ/

 (.3/6067حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ أيب ؾمٝمخ ايمٛم٣مومد )ضم٣ٌمن 

 (.9/95حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ أيب فمت٣مب إفمكم )ضم٤م

 (.651حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ أيب ومدوَم٥م )َمٌم 
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 (.9/29سمش )ضم٤محمٚمد زمـ ضمًـ زمـ آ

 (.56/691حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ أمحد إصٌٜم٣مين ايمثٗمٖمل )جمٜمقل ضم٣مل( )فم٣ًمىمر

 (.2/092روزي )ىم٣من يّمع احلدي٧م وم٣ميمف ازمـ اجلقزي( )يم٣ًمن اظمحمٚمد زمـ ضمًـ زمـ أمحد 

حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ أمحد زمـ إؽمامفمٝمؾ اظمٗمرئ أزمق ضمًـ ايمنج ايمٛمٝم٣ًمزمقري )وم٣مل احل٣مىمؿ: ضمدث َمـ أصقل صحٝمح٥م( 

 (.276ٝم٣ًمزمقر/( )ٞم422)ت

 (.56/693حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ أمحد زمـ أصؿ أزمقزم٘مر)فم٣ًمىمر

 (.56/695حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ أمحد زمـ فمٚمر أزمق فمٌد اهلل ايمرضمٌل )فم٣ًمىمر

 (.544حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ أمحد زمـ فمٚمرو اظمح٣مَمقم: )فمٙمامء 

 (.6/617حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ أمحد زمـ ومُمٝمش أزمق زم٘مر ايمًٚم٣ًمر )طمط 

 (.2/095( )يم٣ًمن6/608)طمط –يٛمٓمر  –د إهقازي ازمـ أيب فمقم إصٌٜم٣مين حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ أمحد زمـ حمٚم

 (.6/604حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ أمحد زمـ َمقؽمك زمـ فمٚمران أزمق ضمًـ إهقازي )طمط 

 (.916( )صمر 489حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ أمحد زمـ حيٝمك أزمق ايمٕمٝم٧م ايمثٗمٖمل اجلرصم٣مين )ت 

 ( هق أيت.2/613نحمٚمد زمـ ضمًـ زمـ أزهر ايمدفم٣مء )اهتٚمف اخلْمٝم٤م زم٣ميمقوع( )يم٣ًم

 (.6/094حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ أزهر زمـ صمٌغم أزمقزم٘مر ايمدفم٣مء إصؿ )نمغم شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )طمط

 (.880( )صمر 310حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ أؽمد ايمٖم٣مَمل أزمق ٞمٔمٝمؿ )ت 

 (.56/092( )روي فمٛمف مجع( )فم٣ًمىمر/615حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ اؽمامفمٝمؾ زمـ فمٌد ايمِمٚمد أزمق فم٣ٌمس اهل٣مؾمٚمل )ت/

 (.2/613زمـ زم٣مىمغم ايمُمغمازي )وم٣ميمف ازمـ ٞم٣مس:ٓ حتؾ ايمرواي٥م فمٛمف( )يم٣ًمنحمٚمد زمـ ضمًـ 

 حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ زمجٝم٤م: يٟميت دم: ٞمجٝم٤م.

 (.6/088حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ زمقر ايمٌٙمخل )طمط

 (.2/092حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ متٝمؿ فمـ أيب زم٘مر ايمُمغمازي )وم٣مل ازمـ فم٣ًمىمر:َم٣م رأي٦م يمف أصال يٖمرح زمف( )يم٣ًمن

 (.٣ً277مزمقري أزمق زم٘مر )ٞمٝم٣ًمزمقر/حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ شم٣مزم٦م ايمٛمٝم

 (.6/091حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ صمٔمد أزمقصمٔمٖمر ايمزار: سمٗمدم دم أمحد )طمط

 (.6/661حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ صمٔمٖمر أزمق ٞمٌم ايمًٙمامين )صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )طمط 
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 (.6/604حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ صمٔمٖمر زمـ حمٚمد )طمط

 (.6/669حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ ضمٌٝم٤م يٟميت دم ازمـ ضمًكم )طمط

 (.6/667ـ ضمريٗم٣م زمٟميت دم ضمًكم )طمطحمٚمد زمـ ضمًـ زم

 (.037حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ ضمًكم إذين )َمٌم 

( )وم٣مل ايمذهٌل: أىمثر اإلسمٗم٣من فمعم ايمٔمٙمامء 455حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ ضمًكم ايمت٣مصمر ايمٔمدل أزمق ضمًـ ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ت

 (.270( )ٞمٝم٣ًمزمقر/065-063ص 451-440واظمُم٣ميخ، وأشمٛمك فمٙمٝمف احل٣مىمؿ وَمدح ضمٖمٓمف( ) سم٣مريخ اإلؽمالم

 (.6/093ٚمد زمـ ضمًـ زمـ ضمًكم زمـ طمْم٣مب أزمقزم٘مر ايمٔمجقم )روى أضم٣مدي٧م َمًتٗمٝمٚم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )طمطحم

 (.6/090حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ ضمًكم زمـ فمثامن أزمق صمٔمٖمر ايمٌٕمدادي )طمط

 (.56/698حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ ضمًكم زمـ فمقم أزمق همّمؾ ايمًٙمٚمل )فم٣ًمىمر 

ٌل: احل٣مهمظ اإلَم٣مم احلج٥م وأشمٛمك فمٙمٝمف احل٣مىمؿ( )ؽمغم حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ ضمًكم زمـ َمٛمِمقر احل٣مهمظ ايمٛمٝم٣ًمزمقري )وم٣مل ايمذه

02/22.) 

 (.6/098حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ ضمٖمص أزمق زم٘مر ايم٘م٣مسم٤م )طمط

( 661( )شمٗم٥م وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل( )ىمؼ/405حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ ضمٖمص زمـ فمٚمر أزمق زم٘مر إؾمت٣مين ايم٘مقدم )ت/

 (.415ٜمؿ/ؽم)

 (.6/098)طمطحمٚمد زمـ ضمًـ زمـ مح٣مد أزمق زم٘مر اظمروزي ايمػمذفمل )جمٜمقل ضم٣مل( 

 (.0034حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ محدان اظمذىمر أزمق زرفم٥م )صمر 

 (.805حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ محدان اظمذىمر اإلؽمؼمازم٣مذي أزمق زرفم٥م )صمر 

 (.6/641( )طمط0589يٟميت دم ازمـ ضمًكم )ذىمر  –حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ محدويف 

 (.2/606)يم٣ًمن راهميض حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ محزة زمـ أزمق ئمقم اجلٔمٖمري

( )فمٛمف مج٣مفم٥م وم٣ميمف ايمًٜمٚمل( 435قي٥م زمـ ايراز أزمق ٞمٔمٝمؿ زمـ رادوزاي٥م اإلؽمؼمازم٣مذي صمرصم٣مين )ت حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ مح

 (.740)صمر 

 (.6/085( )طمط687حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ ضمٝمدرة أزمق فم٣ٌمس ايمٌزاز اظمٔمدل )وشمٗم٥م اخلْمٝم٤م( )ت/

َمـ أهؾ ايمدراي٥م  ( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من542)ت -ازمـ زمرٞمج٣مل –حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ طمٙمػ زمـ حيٝمك إَمقي أزمق زم٘مر 
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 (.0687واحلٖمظ وايمرواي٥م أطمذ ايمٛم٣مس فمٛمف( )صف/

 (.3/6062( )ضم٣ٌمن56/699حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ طمٙمٝمؾ أزمق فمٌد اهلل ايمٛمًقي )روى فمٛمف مج٣مفم٥م( )فم٣ًمىمر

حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ دريد أزمق زم٘مر ايمٙمٕمقي )مل ي٘مـ شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ ؾم٣مذان وؤمٖمف ايمدارومْمٛمل ووم٣مل َمًٙمٚم٥م: مل ي٘مـ زمثٗم٥م فمٛمد 

( 2/616( )يم٣ًمن6/095وىم٣من طمٙمٝمٗم٣ًم وذىمر ازمـ ؾم٣مهكم أٞمف ىم٣من يممب اظمً٘مر إلم آطمر فمٚمره( )طمطمجٝمٔمٜمؿ 

 (.853)إرؾم٣مد/

 (.6/085حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ ديٛم٣مر أزمق فم٣ٌمس إضمقل )وشمٗم٥م اخلْمٝم٤م( )طمط/

 (.56/411حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ ذىمقان ايمٌٔمٙمٌ٘مل )فم٣ًمىمر

 .(0089( )يقٞمس 400حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ رزمٝمع أزمق فمٌد اهلل )ت 

 (.0510حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ زي٣مد أزمق فمٌد اهلل ضمًٛمقيف اظمٗمرئ )ذىمر/

 (.6/099حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ زيد ايم٣ًمَمري )طمط

 (.284حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ زيد ايمقراق أزمق أمحد ايمْمقد )ٞمٝم٣ًمزمقر/

 .(0303)ذىمر (6/084حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ ؽمٔمٝمد أزمق صمٔمٖمر إصٌٜم٣مين )وشمٗم٥م اخلْمٝم٤م( )طمط

 (.٣0357مين )ذىمرحمٚمد زمـ ضمًـ زمـ ؽمٔمٝمد إصٌٜم

 (.6/619حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ ؽمٔمٝمد زمـ طمُم٣مب أزمق فم٣ٌمس اظمخرَمل ايمِمقدم )طمط

 (.6/662يت دم ازمـ ضمًكم )طمطٟمحمٚمد زمـ ضمًـ زمـ ؽمٔمٝمد ي

 (.6/603( )طمط490حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ ؽمٙمٝمؿ أزمقزم٘مر ايمٛمج٣مر )شمٗم٥م َمٟمَمقن وم٣ميمف ايمٔمتٝمٗمل( )ت/

( 6/606( )طمط 475ف ايمذهٌل وؤمٖمف اخلْمٝم٤م( )ت /حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ ؽمٙمٝمامن أزمق زم٘مر ايمٗمزويٛمل )يمٝمس زمثٗم٥م وم٣ميم

 (.2/613)يم٣ًمن

( 2/614حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ ؽمامفمف احليَمل أزمق ضمًكم )ؤمٝمػ يمٝمس زم٣ميمٗمقي وم٣ميمف ايمدارومْمٛمـل( )يم٣ًمن 

 (.6/088)طمـط

 (.0032)فمٛمف مج٣مفم٥م وىم٣من َمٕمٖماًل( )صمر  -ايمٗمٛمديقم  -حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ ؾمغمويف ايمٔمِم٣مر 

 (.56/411رحمٚمد زمـ ضمًـ زمـ صٗمالب )فم٣ًمىم

 (.6/607حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ فم٣ٌمس أزمق زم٘مر ئمقم اظمْمرز ازمـ ىمرصمل )صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )طمط
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 (.6/091حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ فم٣ٌمس أزمق فمٌد اهلل ايمٌٕمدادي )جمٜمقل ضم٣مل( )طمط

 (6/602حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ فمٌد ايمرمحـ أزمق زم٘مر ايمرازي )طمط 

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من ؾمٝمخ٣مً 351راؽم٣مين أزمق زم٘مر )ت زمٔمدحمٚمد زمـ ضمًـ زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ فمٌد ايمقارث ايمرازي اخل

 (.0409ص٣محل٣ًم ضمٙمٝماًم ديٛم٣ًم َمتقاؤم٣ًم/ فمٛمف مج٣مفم٥م( )صف/

 (6/667حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ فمٌد ايمرمحـ صقازمف ازمـ ضمًكم )طمط 

 (.0091حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ فمٌد ايمٔمزيز اجلروى )ىم٣من شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( )يقٞمس 

 ( 0288٘مقي٥م أزمق فمٚمر ايمٖمٗمٝمف )ذىمر حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ فمٌد اهلل زمـ ضمً

 (.6/609)طمط/ –يٛمٓمر  –حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ فمٌد اهلل زمـ ضمًـ أزمق فمٌد اهلل ايمٌزار 

 (6/609)طمط  -يٛمٓمر–حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ فمٌد اهلل زمـ ضمًـ أزمق فمٌد اهلل ايمٝمزاز  

احل٣مهمظ وذَمف اخلْمٌل حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ فمٌد اهلل زمـ فمقم أزمق ضمًـ أزمق ضمًـ ايمٗمرر إَمقي )أشمٛمك فمٙمٝمف ؿمٙمح٥م 

 (6/611وايمذهٌل( )طمط

 (.6/611حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ فمٌد اهلل زمـ فمقم أزمق ضمًـ ايمٗمرر إَمقي )طمط

 (0553حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ فمٌد اهلل زمـ َمِمٔم٤م ايمثٗمٖمل )ذىمر 

 (.0553حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ فمٌد اهلل زمـ َمِمٔم٤م ايمثٗمٖمل )ذىمر 

 (9/035حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ فمٌد اظمٙمؽ ايمٌٛم٣مء )ضم٤م 

 (.6/603ضمًـ زمـ فمٌدان زمـ ضمًكم أزمق زم٘مر ايمِمغمدم )وشمٗمف ايمِمغمدم ( )طمط حمٚمد زمـ 

 (6/066حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ فمثامن زمـ فمٚمر أزمق ؿم٣مهر إٞم٣ٌمري )صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ( )طمط 

 (6/089( )طمط 414حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ فمالء أزمق فمٌد اهلل ايمًٚم٣ًمر )وشمٗمف اخلْمٝم٤م ( )ت 

 ( 6/607حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ فمعم )طمط 

 (56/419ضمًـ زمـ فمعم أزمق ؿم٣مهر إٞمْم٣مىمل اظمٗمرئ )جمٜمقل ضم٣مل ( )فم٣ًمىمر حمٚمد زمـ 

حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ فمقم ايمْمقد أزمق صمٔمٖمر ؾمٝمخ ايمُمٝمٔم٥م )أفمرض فمٛمف احلٖم٣مظ يمٌدفمتف وأضمروم٦م ىمتٌف فمدة َمرات وىم٣من َمـ 

 (.08/443إذىمٝم٣مء ٓ إزىمٝم٣مء وم٣ميمف ايمذهٌل( )ؽمغم 

 (2/099( )يم٣ًمن 405ي٘مـ شمٗم٥م ( )ت حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ فمقم اظمديٛمل )وم٣مل ازمـ يقٞمس :مل 
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 (6/618حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ فمعم زمـ إزمراهٝمؿ أزمق زم٘مر ايمدوم٣مق )وشمٗمف اخلْمٝم٤م ( )طمط 

 (٣ً56/406مىمر فمحمٚمد زمـ ضمًـ زمـ فمعم زمـ أمحد أزمق ؿم٣مهر احلٙمٌل ايمٌزار )

 (0419حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ فمقم زمـ زمحر ايمػمي ) ك 

 (0400( )ك 430حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ فمعم زمـ زم٘مر أزمق ضمًـ ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ت

-440( )فمٛمف احل٣مىمؿ ومج٣مفم٥م( )سم٣مريخ اإلؽمالم430حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ فمقم زمـ زم٘مر اظمٔمدل أزمق ضمًـ ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ت

 (.271( )ٞمٝم٣ًمزمقر/639ص 451

 (6/600ٛمٔمامين )طمط ايمحمٚمد زمـ ضمًـ زمـ فمعم زمـ شم٣مزم٦م أزمقزم٘مر 

 (6/610حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ فمعم زمـ ضم٣مرث اهلروي ايمٗمالٞمز )طمط 

 ( 6/096زمـ فمعم زمـ ضم٣مَمد أزمق زم٘مر ايمٌخ٣مري )طمط حمٚمد زمـ ضمًـ 

 (.507حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ فمقم زمـ ضمٌٝم٤م اجلٜمّمٚمل أزمق زم٘مر ايمٌٌمي )ىم٣من شمٗم٥م فمٛمد ايمٛم٣مس وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( )نمرزم٣مء/

 (56/412حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ فمعم زمـ طمٙمػ ايمِمٝمدٓين إَمقي )جمٜمقل ضم٣مل ( )فم٣ًمىمر

 (2/611( )يم٣ًمن حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ فمقم زمـ راؾمد إٞمِم٣مري )سم٘مٙمؿ همٝمف 

 ( 6/083حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ فمعم زمـ ؿمقق أزمق زم٘مر احلراين )جمٜمقل ضم٣مل ( )طمط 

( )وم٣مل ايمٖم٣مرد: َمُمٜمقر شمٗم٥م َمـ 335)ت -ؾم٣مه اظم٠مَمؾ -حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ فمقم زمـ َم٠مَمؾ اظمقصقم أزمق زم٘مر ايمٛمٝم٣ًمزمقري

( 59( )خم٤م/9/753اإلؽمالم  زمٝم٦م احلدي٧م وايمِمالح وايمتزىمٝم٥م، ووم٣مل ايمذهٌل: َمـ زمٝم٦م ايمرواي٥م وايمِمالح(. )سم٣مريخ

 (.039)إحت٣مف/

 (6/093ؾمئ٣مين )طمط ٕحمٚمد زمـ ضمًـ زمـ فمعم زمـ َم٣ميمؽ ايمُمٝم٣ٌمين ازمـ ا

 (.908حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ فمقم زمـ حمٚمد أزمق زم٘مر اجل٣مصمري )صمر 

 (016حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ فمعم زمـ حمٚمد أزمق زم٘مر اظمٗمرئ )خم٤م 

حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ فمعم زمـ حمٚمد أزمق صمٔمٖمر ايمٌزازايمٝمٗمْمٝمٛمل)صدوق همٜمؿ وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ووشمٗمف أزمق ٞمٔمٝمؿ وايمػموم٣مين ( 

 ( 6/600( )طمط 428)ت

حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ فمعم زمـ حمٚمد أزمق صمٔمٖمر ايمٌٕمدادي ايمٌزار)صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ووم٣مل ازمـ همرات : مجٝمؾ إَمر دم 

 (.307( )ايمديمٝمؾ/56/417( )فم٣ًمىمر06/600)طمط احلدي٧م شمٗم٥م، ووم٣مل ايمػموم٣مين: ضمًـ احلدي٧م( 
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 (6/098حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ فمعم زمـ حمٚمد ايمٗمْم٣من )طمط 

 (56/400( )فم٣ًمىمر 308حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ فمعم زمـ حمٚمد اظمٌمي أزمق فمٌد اهلل ايمدوم٣مق)جمٜمقل ضم٣مل( )ايمديمٝمؾ/

 (0232حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ فمعم زمـ َمٔم٣مذ أزمق فمٌد اهلل )ذىمر 

 (0283أزمق زم٘مر )ذىمر حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ فمعم زمـ يزيد 

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من رصمالً ص٣محل٣ًم 505حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ فمقم زمـ يقؽمػ اخلقٓين أزمق فمٌد اهلل ايمٌٙمٕمل اظمري )ت

 (.56/400( )فم٣ًمىمر 0626ومل يزل ؿم٣ميم٣ًٌم يمٙمٔمٙمؿ إلم أن َم٣مت..( )صف/

 (6/602حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ فمٚمر زمـ ضمًـ أزمق ضمًـ اظم٠مدب )طمط 

 (56/404قضمٝمدي ايمٗمٝمز )فم٣ًمىمر حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ فمقن ايم

 (.071حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ فمٝمًقن ايمً٘مري )َمٌم 

 (6/660حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ فمٝمًك زمـ فمٌد اهلل أزمق ؿم٣مهر ايمٛم٣مومد )صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ( )طمط 

 ( 2/098( )جمٜمقل ضم٣مل ( )يم٣ًمن 475حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ همرج أزمق زم٘مر ايمٌٌمي )ت

 (6/099اظم٠مذن )طمط  حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ همرج أزمق زم٘مر اظمٗمرئ إٞم٣ٌمري

 (6/082حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ همرج أزمق زم٘مر اهلٚمداين اظمٔمدل )صدوق وم٣ميمف ص٣ميما صمزره ( )طمط 

 (6/668حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ همرج صقازمف ازمـ ضمًكم )طمط 

ايم٘مقدم )روى فمـ َم٣ميمؽ ؽمٚمع َمٛمف ىمثغمًا، وم٣مل احل٣مهمظ: يمقٓ ؿمقل  حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ همرومد أزمق فمٌد اهلل ايمُمٝم٣ٌمين َمقٓهؿ

 (.0132)حتٖم٥م/ (6/076)طمط  د فمٛمد َم٣ميمؽ ومت٘مٛمف َمٛمف َم٣م ضمِمؾ يمف فمٛمف هذا وهق أضمد رواة اظمقؿمٟم(إوم٣مَم٥م حمٚم

 (56/403( )فم٣ًمىمر 6/661حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ همّمؾ زمـ فم٣ٌمس أزمق ئمقم ايمِمقدم )صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ( )طمط 

 (6/605حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ همّمؾ زمـ َمٟمَمقن أزمق همّمؾ اهل٣مؾمٚمل )وشمٗمف ايمٔمتٝمٗمل ( )طمط 

 (.7/669زمـ همالن زمـ أؽم٣مَم٥م زمـ زيد زمـ ضم٣مرشم٥م)جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ  حمٚمد زمـ ضمًـ

( )وم٣مل 312)ت َمٌتدع ومتؾ زم٤ًٌم زمدفمتف حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ همقرك ايمٖمٗمٝمف أزمق زم٘مر إصٌٜم٣مين إٞمِم٣مري أؾمٔمري

ل ايمًٌ٘مل: ايمذهٌل: اإلَم٣مم ايمٔمالَم٥م ايمِم٣ميما ؾمٝمخ اظمت٘مٙمٚمكم، ووم٣مل ازمـ طمٙم٘م٣من: إصقرم إدي٤م ايمٛمحقي ايمقافمظ، ووم٣م

( 0( )خم٤م/07/603اإلَم٣مم اجلٙمٝمؾ واحلػم ايمذي ٓ جي٣مرى..، وأشمٛمك فمٙمٝمف احل٣مىمؿ، وؾمٛمّع ازمـ ضمزم فمٙمٝمف...( )ؽمغم

 (.3/676( )وهمٝم٣مت إفمٝم٣من 9/019( )سم٣مريخ اإلؽمالم 051)إحت٣مف/
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 (.6/612حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ وم٣مؽمؿ أزمق أمحد ايم٘م٣مسم٤م )طمط

 (.2/611ايمراهميض )يم٣ًمنحمٚمد زمـ ضمًـ زمـ وم٣مؽمؿ أزمق ضمًـ اجلٜمٛمل ايم٘مقدم 

 (.0100)فمٛمف مج٣مفم٥م ( )صف/ -ازمـ َمٕمٛمل -حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ وم٣مؽمؿ زمـ دؽمٝمؿ اظمري أزمق فمٌد اهلل

 (.56/407حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ وم٣مؽمؿ زمـ فمٌد ايمرمحـ أزمق زرفم٥م زمـ دضمٝمؿ )جمٜمقل ضم٣مل( )فم٣ًمىمر 

ذهٌل : اإلَم٣مم ايمثٗم٥م اظمحدث ايم٘مٌغم .. حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ ومتٝم٥ٌم زمـ زي٣مدة ايمٔمًٗمالين ايمٙمخٚمل) شمٗم٥م وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل ووم٣مل ايم

 (.3/6068( )ضم٣ٌمن56/407( )فم٣ًمىمـر03/696/( )ؽمغم06ذا َمٔمرهم٥م وصدق( )ؽمٜمؿ 

 (.6/619( )طمط 2/610حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ ىمقشمر أزمق زمحر ايمػمهب٣مري) ىمذزمف ايمػموم٣مين( )يم٣ًمن 

 (.3/586( )ضم٣ٌمن 852حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ ىمٝم٣ًمن اظمِمٝميص )إرؾم٣مد/

 (.59أزمق زم٘مر )وشمٗمف ايمٖم٣مرد( )خم٤م  حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ َم٠مَمؾ

 (.2/611حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ َم٣ميمؽ ايمًٔمدي )ىمذزمف أزمق َمًٔمقد ايمدَمُمٗمل( )يم٣ًمن 

 (.6/665حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ َم٣ٌمرك، صقازمف: ازمـ ضمًكم )طمط 

 (.2/097حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ حمًـ زمـ فمٌد ايمرضمٝمؿ ايمٖمٜمري) ؤمٝمػ وم٣ميمف َمًٙمٚم٥م( )يم٣ًمن 

 (.56/467ي ايمٕم٣مزي )فم٣ًمىمر حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ حمٚمد أزمق صمٔمٖمر ايمْمػم

 (.6/602)طمط  (حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ حمٚمد أزمق فمالء ايمقراق )وشمٗمف اخلْمٝم٤م

 (.56/468حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ حمٚمد أزمق همتا إؽمؼمازم٣مذي )جمٜمقل ضم٣مل( )فم٣ًمىمر

( )وم٣مل احل٣مىمؿ: ىم٣من َمـ أىم٣مزمر اظمُم٣ميخ ايمثٗم٣مت، 442حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ حمٚمد اظمحٚمدازم٣مذي أزمق ؿم٣مهر ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ت

 (.229ىمثغم احلدي٧م صحٝما إصقل( )ٞمٝم٣ًمزمقر/

 (.6/602حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ حمٚمد زمـ أمحد أزمق زم٘مر زمـ حمٚمقيف )طمط 

 (.6/600حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ حمٚمد زمـ زمرد ايمنوي) وشمٗمف ايمػموم٣مين( )طمط 

 (.6/604حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ حمٚمد زمـ صمٔمٖمر أزمق همّمؾ ايم٘م٣مسم٤م )جمٜمقل ضم٣مل( )طمط 

 (.6/089إٞم٣ٌمري )وشمٗمف اخلْمٝم٤م( )طمط حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ حمٚمد زمـ ضم٣مرث 

 (.56/468حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ حمٚمد زمـ ضمًـ أزمق فمٌد اهلل )جمٜمقل ضم٣مل( )فم٣ًمىمر 

 (.0269حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ حمٚمد زمـ دىم٥م أزمق صمٔمٖمر اظمٔمدل )ذىمر /
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 (.2/614آطمر)ؤمٖمف ايمذهٌل( )يم٣ًمن  -حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ حمٚمد زمـ زي٣مد 

، ووم٣مل احل٣مهمظ: همٝمف َمٗم٣مل صٔم٤م، ) ىمذزمف ايمُم٣مهدايمٌٕمدادي أزمق زم٘مر ايمٛمٗم٣مشحمٚمد زمـ ضمًـ زمـ حمٚمد زمـ زي٣مد اظمقصقم 

 .(0133)حتٖم٥م/ (6/610( )طمط 2/405/616( )يم٣ًمن ووم٣مل: رَمل زم٣ميم٘مذب

 (.0279حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ حمٚمد زمـ ؽمٙمٝمامن أزمق ٞمٌم اخلزاز ايمُمْمقي ايمٌٕمدادي ايمٗمْمٝمٔمل )وشمٗمف أزمق ٞمٔمٝمؿ ( )ذىمر /

 (.2/097( )يم٣ًمن 204ايمٗمْم٣من، سم٘مٙمؿ همٝمف )ت حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ حمٚمد زمـ فمٌٝمد اهلل 

 (.2/615حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ حمٚمد زمـ فمقم إٞمامؿمل )سم٣ميمػ )يم٣ًمن 

 (.2/612( )سم٘مٙمؿ همٝمف( )يم٣ًمن 372حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ حمٚمد زمـ وم٣مؽمؿ أزمق ضمًـ اجلٜمٛمل )ت 

 (.08/351حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ حمٚمد زمـ وم٣مؽمؿ اظمٛمُمقر اجلٜمٛمل ؾمٝمٔمل )ؽمغم 

 (.051اهلل أزمق صمٔمٖمر اهلٚمذاين )خم٤م  حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ حمٚمد فمٌد

حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ خمت٣مر ايمتٚمٝمٚمل ايم٘مقدم )صدوق وم٣ميمف أزمق زرفم٥م، ووم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: شم٦ٌم ضمًـ احلدي٧م( 

 (.7/669)ضم٣مسمؿ

 (.6/615حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ َمًٔمقد أزمق زم٘مر ايمتامر )وشمٗمف اخلْمٝم٤م( )طمط 

 (.085/ 6ط حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ َمًٔمقد زمـ ضمًـ إٞمِم٣مري ايمزرومل )جمٜمقل ضم٣مل( )طم

 (.6/603( )طمط 488حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ َمٓمٖمر أزمق فمقم ايمٙمٕمقي )ت 

 (.6/663حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ َمٔمدان، صقازمف ضمًكم )طمط 

 (.2/611حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ َمٗمًؿ أزمق زم٘مر اظمٗمرئ ايمٛمحقي )وشمٗمف اخلْمٝم٤م، وسم٘مٙمٚمقا دم ومراءسمف( )يم٣ًمن 

 (.9/037حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ َم٘مل زمـ إزمراهٝمؿ )ضم٤م 

 (.2/615( )سم٘مٙمؿ همٝمف( )يم٣ًمن 679َمٛم٣مزل اظمقصقم )ت  حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ

 (.25حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ َمٜم٣مصمر زمـ ضمًـ أزمق ٞمٌم ايممميػ )وشمٗمف ايمٖم٣مرد( )خم٤م 

 (.0523حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ َمٜمٙم٤م أزمق ص٣ميما اظمديٛمل )ذىمر /

 (.2/099حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ َمقؽمك ايم٘مٛمدي )ؤمٖمف ازمـ يقٞمس، ووم٣مل ايمدارومْمٛمل: شمٗم٥م يمٝمس زمف زمٟمس )يم٣ًمن

 (.6/665( )طمط 7/641)ضم٣مسمؿ  (د زمـ ضمًـ زمـ َمقؽمك زمـ أيب احلٛمكم ايم٘مقدم )صدوق وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿحمٚم

 (.508حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ َمقؽمك زمـ زممم أزمق صمٔمٖمر ايم٘مقدم )ئمرف ويٛم٘مر( هق ايم٘مٛمدي )نمرزم٣مء/
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د هذا همٝمف: ، ووم٣مل احل٣مهمظ دم ؽمٛمحمٚمد زمـ ضمًـ زمـ ٞم٣مهمع ايم٣ٌمهقم أزمق فمقاٞم٥م ايمٌٌمي، )أضم٣مديثف َمًتٗمٝمٚم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م

 (.6/038)طمط  إؽمٛم٣مده صحٝما(

 (.6/097حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ ٞمجٝم٤م أزمقزم٘مر اخلْمٝم٤م )طمط

 (.509( )ىم٣من صدووًم٣م وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( )نمرزم٣مء/404حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ ٞمٌم ايمزي٣مت أزمق فمٌد اهلل )ت

 (.6/090( )طمط 77)ؽمٜمؿ / (حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ ه٣مرون زمـ زمدٞمٝم٣م أزمق صمٔمٖمر ايم٘مرطمل )ٓ زمٟمس زمف وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل

 (.0135حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ ه٥ٌم اهلل زمـ أيب ؿم٣مهر أزمق ايمٖمقارس )وم٣مل احل٣مهمظ: رَمل زم٣ميم٘مذب( )حتٖم٥م/

 حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ هريؿ ايم٘مقدم: صقازمف: ازمـ ضمًكم .

 (.6/088حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ وازع أزمق داود اجلامل )طمط 

 (.56/446حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ ويمٝمد زمـ َمقؽمك ايم٘ماليب )روى فمٛمف مج٣مفم٥م( )فم٣ًمىمر 

 (.045حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ حيٝمك ايمدوم٣مق )َمٌم 

حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ يزيد زمـ فمٌٝمد أزمق زم٘مر ايمرومل )وم٣مل ازمـ َمٗمرئ: ايمُمٝمخ ايمِم٣ميما، ووم٣مل اخلْمٝم٤م: َم٣م فمٙمٚم٦م َمـ ضم٣ميمف إٓ 

 (.366( )ايمديمٝمؾ/6/098طمغمًا، وروى فمٛمف ايمدارومْمٛمل ومج٣مفم٥م( )طمط 

 (.2/613( )يم٣ًمن 514حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ ئمّمكم )ىمذزمف ازمـ ٞم٣مس( )ت 

 (.6/085حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ ئمٗمقب احل٣مصم٤م )طمط 

 (.2/093حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ ئمٗمقب ايمًٙمٚمل )جمٜمقل( )يم٣ًمن 

 (.6/612حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ ئمٗمقب زمـ ضمًـ أزمق زم٘مر اظمٗمرئ ايمٔمْم٣مر )وشمٗمف اخلْمٝم٤م( )طمط 

 (.6/641حمٚمد زمـ ضمًـ محدي صقازمف ضمًكم )طمط 

 .-سمٗمدم–حمٚمد زمـ ضمًـ ص٣مضم٤م ايمٛمرد، وهق اخلقارزَمل 

 (.2/029حمٚمد زمـ ضمًـ فمـ إؽمح٣مق زمـ حمٚمد ايمًقد )ىمذزمف ايمذهٌل( )يم٣ًمن 

 (.858حمٚمد زمـ ضمًٛمقيف إصٌٜم٣مين )إرؾم٣مد/

 (.0516حمٚمد زمـ ضمًٛمقيف إصٌٜم٣مين )ذىمر /

 (.7/644حمٚمد زمـ ضمًٛمقيف زمـ إزمراهٝمؿ )ضم٣مسمؿ 

 (.714حمٚمد زمـ ضمًٛمقيف زمـ ؽمٙمٚمقي٥م ايمٌٕمقي أزمق صمٔمٖمر )ٞمٝم٣ًمزمقر/
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 (.827زمٛم٦م رؾمديـ زمـ ؽمٔمد اظمٌمي )إرؾم٣مد/حمٚمد زمـ ضمًكم ازمـ 

ًٚمٔم٣مين ايمثٛم٣مء فمٙمٝمف، ووم٣مل ازمـ ٞم٣مس: أحلؼ ؽمامفمف دم صمزء، وىم٣من شمٗم٥م دم ايمحمٚمد زمـ ضمًكم أزمق ايمٔمز ايمٗمالٞمز )أؽم٣مء ازمـ 

 (.2/604ايمٗمرآن( )يم٣ًمن 

 (.2/600حمٚمد زمـ ضمًكم أزمق ضم٣مزم فمـ ايمدارومْمٛمل )ؿمٔمـ همٝمف اخلْمٝم٤م( )يم٣ًمن 

 (.807اجلرصم٣مين ايمٔمْمًم )صمر حمٚمد زمـ ضمًكم أزمق ضمًكم 

 (.7/669( )ضم٣مسمؿ 2/612( )جمٜمقل ضم٣مل( )يم٣ًمن 648حمٚمد زمـ ضمًكم أزمق ؾمٝمخ ايمػمصمالين )ت 

 (.756حمٚمد زمـ ضمًكم أزمق فم٣ٌمس ايمٖمٗمٝمف ايمٕمزارم )صمر 

 (.6/641حمٚمد زمـ ضمًكم أزمق فمٌد اهلل )طمط 

 (.849حمٚمد زمـ ضمًكم أزمق فمٌد اهلل اجلرصم٣مين )صمر 

 ؽمؿ صمده: أمحد زمـ ضمًكم.إزدي: احمٚمد زمـ ضمًكم 

 .(0036)صمر (292حمٚمد زمـ ضمًكم اإلؽمؼمازم٣مذي فمٛمف أزمق ٞمٔمٝمؿ فمٌد اظمٙمؽ زمـ حمٚمد )صمر 

 حمٚمد زمـ ضمًكم إؾمٛم٣مين: اؽمؿ صمده: ضمٖمص.

 (.283حمٚمد زمـ ضمًكم إٞم٣ٌمري أزمق فمٌد اهلل ايمقو٣مضمل ايمُم٣مفمر اظمُمٜمقر )ٞمٝم٣ًمزمقر/

 حمٚمد زمـ ضمًكم إٞمامؿمل: اؽمؿ صمده: فمٌد ايمرمحـ.

 .(0151)حتٖم٥م/ (2/603وم٣ميمف ازمـ ضم٣ٌمن( )يم٣ًمن  إذا سح )ئمتػم ضمديثف َمديمس زمـ ضمًكم ايمٌخ٣مريحمٚمد 

 حمٚمد زمـ ضمًكم ايمًٌْم٣مَمل ايمٗم٣م : اؽمؿ صمده: حمٚمد زمـ هٝمثؿ .

( ، ووم٣مل احل٣مهمظ: يمف أؽمئٙم٥م فمـ ازمـ َمٔمكم ونمغمه همٝمٜم٣م فمج٣مئ٤م ونمرائ٤محمٚمد زمـ ضمًكم ايمٌٕمدادي )َمتٜمؿ وم٣ميمف ازمـ َمقاق

 (.2/600)يم٣ًمن 

 (.2/617د زمـ ضمًكم ايمٌ٘مري )اهتٚمف ازمـ فم٣ًمىمر( )يم٣ًمن حمٚم

 (.6/663حمٚمد زمـ ضمًكم ايمٌٛمدار )طمط 

 حمٚمد زمـ ضمًكم اجلرصم٣مين أزمق ضمًـ احلٛم٣مؿمل ايمٛمٝم٣ًمزمقري )هق ايمقراق أيت اؽمؿ صمده زيد/ ىمذاب(.

 (.0328حمٚمد زمـ ضمًكم اخلُمقفمل )ذىمر /

 (.6/640حمٚمد زمـ ضمًكم ايمدوم٣مق )طمط 
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( زمـ َمقؽمك ق فمٌد ايمرمحـ ايمٛمٝم٣ًمزمقري )يّمع احلدي٧م وم٣ميمف حمٚمد ايمٗمْم٣من( )اؽمؿ صمده حمٚمدحمٚمد زمـ ضمًكم ايمًٙمٚمل أزم

 (.2/619)يم٣ًمن 

 (.2/604حمٚمد زمـ ضمًكم ايمُم٣مر )ىمذاب وم٣ميمف ايمذهٌل( )يم٣ًمن 

 (.6/631حمٚمد زمـ ضمًكم ايمٔمْم٣مر )طمط

 حمٚمد زمـ ضمًكم ايمٔمٙمقي: اؽمؿ صمده: داود.

 (.816)جمٜمقل ضم٣مل( )صمر حمٚمد زمـ ضمًكم ايمٕمْمريٖمل أزمق ضمًـ اإلؽمؼمازم٣مذي 

 حمٚمد زمـ ضمًكم ايمٗمْم٣من: اؽمؿ صمده: حمٚمد زمـ همّمؾ .

 (.475حمٚمد زمـ ضمًكم ايمٛمٝم٣ًمزمقري )َمٌم 

 -وم٣ميمف ايمذهٌل، ووم٣مل ازمـ نمالم ايمزهري: يمٝمس زم٣مظمر ( اؽمؿ صمده ؽمٔمٝمد ايمرواي٥م حمٚمد زمـ ضمًكم اهلٚمداين )َمتٜمؿ ؽم٣مومط

 (.2/618( )يم٣ًمن 71)ؽمٜمؿ -ٗمدمسم

 (.2/600)ىمذاب وو٣مع وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )يم٣ًمن  -ؿ صمده: إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمداؽم – حمٚمد زمـ ضمًكم ايمقراق

 (.871حمٚمد زمـ ضمًكم ايمقراق أزمق فمٚمران اجلرصم٣مين فمٛمف ازمـ فمدي )صمر 

 .-ىمٟمٞمف إول -(291حمٚمد زمـ ضمًكم ايمقراق أزمق فمٚمرو اجلرصم٣مين )صمر 

 (.879)َمُمٜمقر( )صمر ( 482حمٚمد زمـ ضمًكم زمـ إزمراهٝمؿ ايمٖم٣مرد أزمق فمٌد اهلل اإلؽمؼمازم٣مذي ايمٖمٗمٝمف )ت 

( )وشمٗمف اخلْمٝم٤م ووم٣مل أزمق ايمُمٝمخ: ىم٣من َمـ احلٖم٣مظ 672حمٚمد زمـ ضمًكم زمـ إزمراهٝمؿ زمـ زي٣مد إهبري أزمق ايمُمٝمخ )ت 

 (.548( )ؿم٤م859( )إرؾم٣مد/4/692( )أصٌٜم٣من6/662( )طمـط0339ووشمٗمف ازمـ اجلقزي وايمذهٌل( )ذىمـر 

٣مين) وم٣مل ايمذهٌل: ايمُمٝمخ اإلَم٣مم احل٣مهمظ( حمٚمد زمـ ضمًكم زمـ إزمراهٝمؿ زمـ فم٣مصؿ أزمق ضمًـ إزمري ايمًجًت

 (02/699( )ؽمغم 56/449)فم٣ًمىمر

، ودم حمٚمد زمـ ضمًكم زمـ إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد أزمق زم٘مر زمـ طمٖم٣مف ايمقراق )نمغم شمٗم٥م ىم٣من يرىم٤م إؽم٣مٞمٝمد وم٣ميمف اخلْمٝم٤م

 .(2/600)يم٣ًمن (6/651( )طمـطايمٙم٣ًمن: وم٣مل اخلْمٝم٤م: ىمذاب وو٣مع

 (.56/430حمٚمد زمـ ضمًكم زمـ أيب ايمدرداء )فم٣ًمىمر 

حمٚمد زمـ ضمًكم زمـ أيب أيقب ايمٛمٝم٣ًمزمقري أزمق َمٛمِمقر إؾمٔمري اظمت٘مٙمؿ )وم٣مل ايمٖم٣مرد: ضمج٥م ايمديـ ص٣مضم٤م ايمٌٝم٣من 

( 050( )إحت٣مف/360واحلج٥م وايمٛمٓمر ايمِمحٝما.. ووم٣مل ايمًٌ٘مل: إؽمت٣مذ ضمج٥م ايمديـ.. وأشمٛمك فمٙمٝمف ايمٌٝمٜمٗمل( )ت
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 (.01، 4/9( )ايمقادم 663( )خم٤م/9/428( )سم٣مريخ اإلؽمالم07/574)ؽمغم

 (.9/042حمٚمد زمـ ضمًكم زمـ أيب ضمًكم ىمقدم )جمٜمقل ضم٣مل( )ضم٤م 

 (.6/653حمٚمد زمـ ضمًكم زمـ أيب ؽمٙمٝمامن زمـ حمٚمد أزمق ضمًكم احلراين ايمُم٣مهد )صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )طمط

 (.6/648حمٚمد زمـ ضمًكم زمـ أمحد إزرق فمٛمف ايمدارومْمٛمل )طمط 

 (.56/447حمٚمد زمـ ضمًكم زمـ أمحد زمـ زم٘مر أزمق فمقم ايمْمػماين )فم٣ًمىمر 

حمٚمد زمـ ضمًكم زمـ أمحد زمـ ضمًكم أزمق همتا إزدي اظمقصقم )دم ضمدي٧م نمرائ٤م وَمٛم٣مىمغم وىم٣من ضم٣مهمٓم٣ًم وم٣ميمف اخلْمٝم٤م 

( )طمط 473( )ت وايمذهٌل، ووم٣مل احل٣مهمظ: ٓ ئمتػم جترحيف يمّمٔمٖمف هق، ووم٣مل: يمٝمس زمٔمٚمدة إذا اٞمٖمرد وؤمٖمف ايمػموم٣مين

 .(0150)حتٖم٥م/ (6/634

 (.6/654اهلل أزمق ؿم٣ميم٤م ايمت٣مصمر )صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )طمط حمٚمد زمـ ضمًكم زمـ أمحد زمـ فمٌد 

( 3/099( )أصٌٜم٣من 821حمٚمد زمـ ضمًكم زمـ أمحد زمـ حمٚمد أزمق زم٘مر اهلٚمداين إصٌٜم٣مين )وشمٗمف أزمق ٞمٔمٝمؿ( )إرؾم٣مد/

 (.0535)ذىمر 

زم٣محلدي٧م وٞمٗمٙمف ( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمٔمتٛمٝم٣مً 352حمٚمد زمـ ضمًكم زمـ أمحد زمـ حمٚمد إٞمِم٣مري أزمق فمٌد اهلل اظمري )ت

 (.0681َمٛمًقزم٣ًم إلم َمٔمرهمتف فم٣مظم٣ًم زمٟمؽمامء رصم٣ميمف ومحٙمتف، وىم٣من ديٛم٣مً هم٣مواًل فمٖمٝمٖم٣ًم...( )صف/

حمٚمد زمـ ضمًكم زمـ أمحد زمـ هٝمثؿ ايمٗمزويٛمل أزمق َمٛمِمقر اظمٗمقَمل )ايمُمٝمخ ايمِمدوق وم٣ميمف ايمذهٌل، وروى فمٛمف مج٣مفم٥م( )ت 

 (.08/541( )ؽمغم 383

)وم٣مل ايمًٜمٚمل ؽمٟميم٦م فمٛمف مج٣مفم٥م همٗم٣ميمقا: شمٗم٥م( )صمر  -ايمًالل  -أزمق فم٣ٌمس حمٚمد زمـ ضمًكم زمـ إؽمح٣مق اإلؽمؼمازم٣مذي 

818.) 

 (.474حمٚمد زمـ ضمًكم زمـ زمٗم٣مء )َمٌم 

 (.812حمٚمد زمـ ضمًكم زمـ زمٛمدار اظمٖمن اإلؽمؼمازم٣مذي )صمر 

 (.6/635حمٚمد زمـ ضمًكم زمـ صمٔمٖمر زمـ َمٖمّمؾ أزمق ؿمٝم٤م ايمٛمخ٣مس ايم٘مقدم )وشمٗمف إزهري وايمٔمتٝمٗمل( )طمط

 (.2/600ٔمٖمر صقدم )اهتٚمف ايمٖم٣مرد وايمذهٌل( )يم٣ًمن حمٚمد زمـ ضمًكم زمـ صم

 (.6/654حمٚمد زمـ ضمًكم زمـ صمٔمٖمر، هق ازمـ ضمًكم زمـ حمٚمد زمـ صمٔمٖمر )طمط 

 (.684)ومط ص  -يمٔمٙمف فمٌٝمد ايمٔمجؾ –حمٚمد زمـ ضمًكم زمـ ضم٣مسمؿ ايمْمقيؾ 
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 حمٚمد زمـ ضمًكم زمـ ضم٣مسمؿ ايمْمقيؾ: يٟميت همٝمٚمـ صمده: حمٚمد زمـ ضم٣مسمؿ.

ِمقاف: صدوق ايم( )شمٗم٥م وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل ووم٣مل ازمـ 692حمٚمد زمـ ضمًكم زمـ ضمٌٝم٤م ايمقادفمل أزمق ضمِمكم ىمقدم )ت 

ٔمامد: ىم٣من َمـ ضمٖم٣مظ ايم٘مقهم٥م ايمثٗم٣مت( ايمَمٔمروف زم٣ميمْمٙم٤م شمٗم٥م، ووم٣مل ايمذهٌل: اظمحدث احل٣مهمظ اإلَم٣مم، ووم٣مل ازمـ 

 (.820( )إرؾم٣مد/928( )ومط6/669)طمط

 (.56/431فمقم ايمٛمٝم٣ًمزمقري )جمٜمقل ضم٣مل( )فم٣ًمىمر حمٚمد زمـ ضمًكم زمـ ضمًـ أزمق زم٘مر زمـ أيب 

( )وم٣مل ايمًٜمٚمل: َم٣م رأي٦م أضمدًا يثٛمل فمٙمٝمف 473حمٚمد زمـ ضمًكم زمـ ضمًـ زمـ ضمًٛمقيف أزمق فمٌد اهلل احلًٛمقي زمٌمي )ت 

 (.27( )ؽمٜمؿ 2/603طمغمًا( )يم٣ًمن 

 (.6/645حمٚمد زمـ ضمًكم زمـ ضمٖمص أزمق زم٘مر ايم٘مت٣مب وسمٗمدم دم ازمـ ضمًـ )طمط 

( )وم٣مل ايمدارومْمٛمل: شمٗم٥م َمٟمَمقن، ووم٣مل ازمـ 405ص اخلثٔمٚمل أزمق صمٔمٖمر إؾمٛم٣مين ايم٘مقدم )ت حمٚمد زمـ ضمًكم زمـ ضمٖم

ؽمٖمٝم٣من: ىم٣من شمٗم٥م ضمج٥م، ووم٣مل ايمذهٌل: اإلَم٣مم احلج٥م اظمحدث أضمد إشم٣ٌمت، ووم٣مل ايمًٚمٔم٣مين: شمٗم٥م ص٣ميما َمٟمَمقن، ووم٣مل ازمـ 

 (.826( )إرؾم٣مد/6/643( )طمــط 05)ؽمٜمـؿ 03/569صمزري: شمٗم٥م َمُمٜمقر( )ؽمغم

 (.6/631ضمًكم زمـ محدون ص٣مضم٤م ايمْمٔم٣مم وفمٛمف ايمدارومْمٛمل )طمط حمٚمد زمـ 

 (.6/641حمٚمد زمـ ضمًكم زمـ محدويف اجلريت )طمط 

( )وشمٗمف ازمـ ؽمٛم٣من وأزمق ئمعم، وىمذزمف ازمـ فمٗمدة وٓ ئمتٚمد 408حمٚمد زمـ ضمًكم زمـ محٝمد زمـ رزمٝمع ايم٘مقدم ايمٙمخٚمل )ت 

 (.6/642( )طمط2/617فمعم ازمـ فمٗمدة( )يم٣ًمن 

 (.6/640( )طمط 413أزمق ضمًـ ايمٗمٛمٌٝمْمل )وشمٗمف اخلْمٝم٤م( )ت حمٚمد زمـ ضمًكم زمـ طم٣ميمد 

( )و وم٣مل ايمذهٌل: اإلَم٣مم 310ًٛمل ايمٛمٗمٝم٤م ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ت احلحمٚمد زمـ ضمًكم زمـ داود زمـ فمقم أزمق ضمًكم ايمٔمٙمقي 

ايمًٝمد اظمحدث ايمِمدوق َمًٛمد طمراؽم٣من، ووم٣مل احل٣مىمؿ: هق ذو اهلٚم٥م فم٣ميمٝم٥م وىم٣من يًٟمل أن حيدث همال حيدث شمؿ دم إطمغم 

( 07/98دت يمف جمٙمس اإلَمالء واٞمتٗمٝم٦م يمف أيمػ ضمدي٧م، ووم٣مل ازمـ ايمٔمامد : ىم٣من ؽمٝمدًا ٞمٌٝمالً ذيٖم٣مً ( )ؽمغمفمٗم

 (.0409( )ك 07/98( )ؽمغم285( )ٞمٝم٣ًمزمقر/4/026( )ؾمذرات9/42( )سم٣مريخ اإلؽمالم054)إحت٣مف/

  .(٣282مىمؿ( )ٞمٝم٣ًمزمقر/( )أشمٛمك فمٙمٝمف احل494ًٛمل أزمق فمقم ايمٛمٝم٣ًمزمقري ايمٔمٙمقي )تاحلحمٚمد زمـ ضمًكم زمـ داود زمـ فمقم 

 (.0534حمٚمد زمـ ضمًكم زمـ دفمٌؾ أزمق نم٣ميم٤م اخلزافمل )ذىمر 

 (.6/645حمٚمد زمـ ضمًكم زمـ زريؼ أزمق زم٘مر ايمٗمِم٣مد )طمط 
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 (.561( )شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( )نمرزم٣مء/469حمٚمد زمـ ضمًكم زمـ زيد أزمق صمٔمٖمر ىمقدم )ت

 (.0096( )يقٞمس 469حمٚمد زمـ ضمًكم زمـ زيد ايمتٛمز أزمق صمٔمٖمر )ت 

 (.6/662زمـ ضمًكم زمـ ؽمٔمٝمد أزمق صمٔمٖمر ايمًٌتٛم٣ٌمن )وشمٗمف اخلْمٝم٤م( )طمط حمٚمد 

 (.929حمٚمد زمـ ضمًكم زمـ ؽمٔمٝمد ايمٌزار )ومط 

حمٚمد زمـ ضمًكم زمـ ؽمٔمٝمد اهلٚمداين ايمْمٝم٣من أزمق صمٔمٖمر اجلٜمٛمل )َمتٜمؿ ؽم٣مومط ايمرواي٥م وم٣ميمف ايمذهٌل، ووم٣مل ازمـ نمالم ايمزهري: 

 (.56/430ىمر ( )فم٣ًم6/648( )طمط 2/618( )يم٣ًمن 970يمٝمس زم٣مظمر ( )ومط 

 حمٚمد زمـ ضمًكم زمـ ؽمٔمٝمد زمـ أزم٣من أزمق صمٔمٖمر اهلٚمداين )هق ايمْمٝم٣من( 

 (.6/662( )طمط 971حمٚمد زمـ ضمًكم زمـ ؽمٔمٝمد زمـ زمًت٣من صقازمف: ازمـ ضمًـ ، سمٗمدم )ومط 

 (.6/644حمٚمد زمـ ضمًكم زمـ ؽم٘مـ فمـ صمٔمٖمر ايمْمٝم٣ميمز )طمط 

 (.56/434حمٚمد زمـ ضمًكم زمـ ؽمٝمٌقيف أزمق فمٌد اهلل إصٌٜم٣مين )فم٣ًمىمر 

 (.0144( )صف/480حمٚمد زمـ ضمًكم زمـ ؾمٛمٓمغم إٞمديمز )ت

( 415حمٚمد زمـ ضمًكم زمـ ؾمٜمري٣مر أزمق زم٘مر ايمٗمْم٣من ايمٌٙمخل )ىمذزمف ازمـ ٞم٣مصمٝم٥م، ووم٣مل ايمدارومْمٛمل: يمٝمس زمف زمٟمس( )ت 

 (93( )ؽمٜمؿ 2/617)يم٣ًمن 

يدري َم٣م يٗمرأ فمٙمٝمف( )صمر حمٚمد زمـ ضمًكم زمـ ؾمغمويف ايمٗمِم٣مر أزمق فمٌد اهلل اإلؽمؼمازم٣مذي ايمٗمٛمديقم )ىم٣من أَمٝم٣ًم نم٣مهمالً ٓ 

817.) 

حمٚمد زمـ ضمًكم زمـ فمٌد ايمرمحـ أزمق فم٣ٌمس إٞمامؿمل )وشمٗمف اخلْمٝم٤م ووم٣مل ازمـ َمٛم٣مدي: محؾ ايمٛم٣مس فمٛمف يمثٗمتف وصالضمف 

 (.823( )إرؾم٣مد/536( )ؿم٤م 6/667( )طمط 694ووشمٗمف ايمًٚمٔم٣مين، ووم٣مل ازمـ اجلقزي: ىم٣من شمٗم٥م شمٌت٣ًم ص٣محل٣ًم( )ت

ٚمر اخلالل )وم٣مل احلٚمٝمدي: ىمتٌقا فمٛمف فمعم َم٣م همٝمف َمـ ايمٗم٣ٌمئا، ووم٣مل ايمًٗمْمل: مل ي٘مـ حمٚمد زمـ ضمًكم زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ فم

 (.2/603َمـ أهؾ هذا ايمُمٟمن( )يم٣ًمن 

( 421)شمٗم٥م صدوق ديـ وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )ت  احل٣مهمظ ص٣مضم٤م ىمت٣مب ايمممئم٥م حمٚمد زمـ ضمًكم زمـ فمٌد اهلل أزمق زم٘مر أصمري

 (.6/634)طمط 

 (.6/657ق ؽمٔمد )ؽمامفمف صحٝما وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )طمط حمٚمد زمـ ضمًكم زمـ فمٌد اهلل زمـ أمحد أزم

 (.6/645حمٚمد زمـ ضمًكم زمـ فمٌٝمد أزمق فمٌد اهلل اظمْمٌخل ايم٣ًمَمري )ىم٣من ؾمٝمخ٣مً ص٣محل٣ًم وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )طمط
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 (.6/650( )وشمٗمف اخلْمٝم٤م( )طمط367ناج )ت ايمحمٚمد زمـ ضمًكم زمـ فمٌٝمد اهلل زمـ فمٚمر أزمق ئمعم ايمِمغمدم ازمـ 

( 338كم أزمق زم٘مر اهلٚمداين ايمِمغمدم )مل ي٘مـ زمف زمٟمس وم٣ميمف اخلْمٝم٤م )ت حمٚمد زمـ ضمًكم زمـ فمثامن زمـ ضمً

 (.6/655)طمـط

 (809)صمر  -احل٣مهمظ  -حمٚمد زمـ ضمًكم زمـ فمقم أزمق فمقم اجلرصم٣مين 

 (.6/644حمٚمد زمـ ضمًكم زمـ فمقم ايمتٚمٝمٚمل )طمط 

 (.702حمٚمد زمـ ضمًكم زمـ فمعم ايمْمػمي )جمٜمقل ضم٣مل( )صمر 

 سمرمج٣من. ضمًكم زمـ فمقم زمـ حمٚمد زمـ ضمًكم زمـ فمقم ايمٔمزي هق ازمـ

 (.672حمٚمد زمـ ضمًكم زمـ فمقم ايمٖمراء ايمٌٕمدادي )َمٌم 

 (.56/438حمٚمد زمـ ضمًكم زمـ فمقم اظمروزي اظمٗمرئ )فم٣ًمىمر 

 (.6/630حمٚمد زمـ ضمًكم زمـ فمقم زمـ إزمراهٝمؿ أزمق زم٘مر ايمدوم٣مق )فمٛمف مج٣مفم٥م، ووم٣مل اخلْمٝم٤م: شمٗم٥م ( )طمط 

( )ىم٣من أضمد ايمثٗم٣مت وم٣ميمف اخلْمٝم٤م، ووشمٗمف ازمـ أيب 457ٝمامن )ت حمٚمد زمـ ضمًكم زمـ فمقم زمـ إزمراهٝمؿ احلراين أزمق ؽمٙم

 (.56/433( )فم٣ًمىمر6/636ايمٖمقارس( )طمط

 (.8/51( )فمٛمف مج٣مفم٥م( )ؽمغم 338حمٚمد زمـ ضمًكم زمـ فمقم زمـ سمرمج٣من ايمٔمزي أزمق ضمًكم )أو ضمًـ( صقدم )ت 

 (.6/630حمٚمد زمـ ضمًكم زمـ فمقم زمـ ضمًـ ايمقو٣مضمل أزمق فمٌد اهلل إٞم٣ٌمري )طمط 

 (.6/632ـ ضمًكم زمـ فمقم زمـ ضمًكم ايمٔمٙمقي )طمط حمٚمد زم

 (.6/656حمٚمد زمـ ضمًكم زمـ فمقم زمـ محدون أزمق ضمًـ ايمٝمٔمٗمقيب )صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )طمط 

 (.0594حمٚمد زمـ ضمًكم زمـ فمقم زمـ َم٣مومقيم٥م أزمق صمٔمٖمر )ذىمر /

 (.56/435حمٚمد زمـ ضمًكم زمـ فمقم زمـ حمٚمد أزمق ضمًكم ايمٕمزي )روى فمٛمف مجع( )فم٣ًمىمر 

 (.790زمـ فمقم زمـ ويمٝمد أزمق فمٌد اهلل ايمٗمقد اظمٗمرئ )صمر حمٚمد زمـ ضمًكم 

 (.2/603حمٚمد زمـ ضمًكم زمـ فمٚمر اظمٗمدد )يّمع احلدي٧م وم٣ميمف أزمق ٞمٔمٝمؿ( )يم٣ًمن 

 (.6/653حمٚمد زمـ ضمًكم زمـ فمٚمر زمـ زمره٣من أزمق ضمًـ ايمٕمزال )صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )طمط 

 (.56/438فم٣ًمىمر حمٚمد زمـ ضمًكم زمـ فمٚمر زمـ ضمٖمص أزمق زم٘مر ايمٗمرر )روى فمٛمف اخلْمٝم٤م( )

 (.6/633حمٚمد زمـ ضمًكم زمـ فمٚمران أزمق فمٚمر )طمط 
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 (.9/005حمٚمد زمـ ضمًكم زمـ فمٚمرو أزمق فمٌد اهلل )ضم٤م 

 (.672حمٚمد زمـ ضمًكم زمـ همراء ايمٌٕمدادي )َمٌم 

 (.6/668حمٚمد زمـ ضمًكم زمـ همرج أزمق َمٝمنة اهلٚمداين )جمٜمقل ضم٣مل( )طمط 

 (.2/605ايمٛم٣ٌميت( )يم٣ًمن حمٚمد زمـ ضمًكم زمـ وم٣مؽمؿ ايمٌٌمي )يمٝمس زم٣مظمُمٜمقر وم٣ميمف 

 (.56/439حمٚمد زمـ ضمًكم زمـ وم٣مؽمؿ ايمٌٙمخل )فم٣ًمىمر 

 (.9/040حمٚمد زمـ ضمًكم زمـ ىمردي )ضم٤م 

 (.6/665( )طمط 974حمٚمد زمـ ضمًكم زمـ َم٣ٌمرك أزمق صمٔمٖمر إفمرايب )شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )ومط 

 (.6/631حمٚمد زمـ ضمًكم زمـ حم٣مَمقم )طمط 

 (.839)صمر  -ازمـ َم٣مه٣من  -حمٚمد زمـ ضمًكم زمـ حمٚمد أزمق ضمًكم 

 (.747ايمْمٝمٖمقري وفمٛمف اإلؽمامفمٝمقم ونمغمه )صمر  -ازمـ أيب وم٣مؽمؿ  –حمٚمد زمـ ضمًكم زمـ حمٚمد أزمق فمٌد اهلل 

 (.6/635حمٚمد زمـ ضمًكم زمـ حمٚمد أزمق فمٌد اهلل ايمٛمٗم٣مر )طمط 

 (.887حمٚمد زمـ ضمًكم زمـ حمٚمد أزمق ئمعم ايمٖمٗمٝمف صمرصم٣مين )صمر 

 (.279ضم٣مل( )ٞمٝم٣ًمزمقر/حمٚمد زمـ ضمًكم زمـ حمٚمد اجلرصم٣مين أزمق ضمًـ )جمٜمقل 

حمٚمد زمـ ضمًكم زمـ حمٚمد ايمٗم٣م  أزمق همّمؾ احلدادي ايمٛمٝم٣ًمزمقري صقدم ) وم٣مل احل٣مىمؿ: ىم٣من ؾمٝمخ أهؾ َمرو دم احلٖمظ 

 (.291( )ٞمٝم٣ًمزمقر/02/371( )ؽمغم 488واحلدي٧م( )ت

 (.281( )ٞمٝم٣ًمزمقر/427حمٚمد زمـ ضمًكم زمـ حمٚمد اظم٣مدي ايمٛمٝم٣ًمزمقري أزمق ضمًكم )جمٜمقل ضم٣مل( )ت

 (.6/632 زمـ حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ أزمق زم٘مر احلريب )طمط حمٚمد زمـ ضمًكم

 (.56/457حمٚمد زمـ ضمًكم زمـ حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ أزمق ؿم٣مهر احلٛم٣مئل )وشمٗمف ازمـ فم٣ًمىمر وازمـ ص٣مزمر( )فم٣ًمىمر 

 (.56/654حمٚمد زمـ ضمًكم زمـ حمٚمد زمـ أمحد أزمق ضمًكم ايمٌزار )فم٣ًمىمر 

 (.6/634( )جمٜمقل ضم٣مل( )طمط424 حمٚمد زمـ ضمًكم زمـ حمٚمد زمـ إؽمح٣مق َمًتٛمغم أزمق زم٘مر احليَمل )ت

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من واؽمع إدب 523حمٚمد زمـ ضمًكم زمـ حمٚمد زمـ أؽمد ايمْمٌٛمل إدي٤م أزمق فمٌد اهلل )ت

 (.0413واظمٔمرهم٥م...( )صف/

 (.278حمٚمد زمـ ضمًكم زمـ حمٚمد زمـ إؽمامفمٝمؾ ايمًٙمٚمل أزمق ضمًـ ايم٘مرازمٝمز ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ٞمٝم٣ًمزمقر/
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 (.56/456( )فم٣ًمىمر6/654ٖمر أزمق همتا ايمٌٕمدادي ومٔمٝمط )جمٜمقل ضم٣مل( )طمط حمٚمد زمـ ضمًكم زمـ حمٚمد زمـ صمٔم

 (.02حمٚمد زمـ ضمًكم زمـ حمٚمد زمـ صمٔمٖمر أزمق ٞمٌم ايمت٣مصمر ايمً٘مري )خم٤م 

حمٚمد زمـ ضمًكم زمـ حمٚمد زمـ ضم٣مسمؿ أزمق ضمًـ فمٌٝمد ايمٔمجؾ )سم٘مٙمؿ همٝمف ايمدارومْمٛمل، ووم٣مل فمٌٝمد اهلل ايمٛمحقي: ىم٣من ؽمٝمئ 

 (.2/606( )يم٣ًمن 6/649( )طمط 473احل٣مل دم احلدي٧م( )ت 

 (.6/655( )طمط 356حمٚمد زمـ ضمًكم زمـ حمٚمد زمـ ضمًـ أزمق فمقم اجل٣مزري )صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )ت 

 (.845حمٚمد زمـ ضمًكم زمـ حمٚمد زمـ ضمًكم ايمتجل ايمٗم٣م  أزمق ضمًكم )صمر 

 (.290حمٚمد زمـ ضمًكم زمـ حمٚمد زمـ ضمًكم ايمٖمٗمٝمف أزمق فمٚمر ايمًٌْم٣مَمل )جمٜمقل ضم٣مل( )ٞمٝم٣ًمزمقر/

 (.07/223زمـ حمٚمد زمـ ضمًكم ايمٛمٝم٣ًمزمقري ايمْمٖم٣مل )وشمٗمف ايمًٙمٖمل( )ؽمغمحمٚمد زمـ ضمًكم 

 (.56/451( )فم٣ًمىمر6/656حمٚمد زمـ ضمًكم زمـ حمٚمد زمـ طمٙمػ ازمـ أمحد ايمٌٕمدادي ايمٖمراء )روى فمٛمف مج٣مفم٥م( )طمط

( )فم٣ًمىمر 6/655( )طمط358حمٚمد زمـ ضمًكم زمـ حمٚمد زمـ طمٙمػ أزمق ئمعم ازمـ همراء احلٛمٌقم )وشمٗمف اخلْمٝم٤م( )ت 

56/453.) 

 (.6/655حمٚمد زمـ ضمًكم زمـ حمٚمد زمـ ؽمٔمدون أزمق زم٘مر ايمٌزار اظمقصقم )صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )طمط 

 (.004حمٚمد زمـ ضمًكم زمـ حمٚمد زمـ ؿمٙمح٥م أزمق ضمًـ اإلؽمٖمرائٝمٛمل )خم٤م 

 (.6/642حمٚمد زمـ ضمًكم زمـ حمٚمد زمـ فمامر أزمق همّمؾ اهلروي )طمط 

( )وشمٗمف اخلْمٝم٤م ووم٣مل ايمذهٌل: ايمُمٝمخ ايمٔم٣ممل ايمثٗم٥م 305حمٚمد زمـ ضمًكم زمـ حمٚمد زمـ همّمؾ ايمٌٕمدادي ايمٗمْم٣من إزرق )ت

 (.6/639( )طمط4/641( )ؾمذرات 07/440( )ؽمغم053اظمًٛمد، ووم٣مل ايمًٚمٔم٣مين: ىم٣من صدووم٣ًم َمُمٜمقرًا( )إحت٣مف/

 (.6/630حمٚمد زمـ ضمًكم زمـ حمٚمد زمـ َمًٔمقد أزمق زم٘مر احلريري )طمط 

 (.02/371حمٚمد زمـ ضمًكم زمـ حمٚمد زمـ َمٜمران احلدادي )ؽمغم 

ـ ضمًكم زمـ حمٚمد زمـ َمقؽمك أزمق فمٌد ايمرمحـ احل٣مهمظ ايمٛمٝم٣ًمزمقري ايمِمقدم ايمًٙمٚمل وهق ص٣مضم٤م حمٚمد زم

( )يّمع احلديـ٧م وم٣ميمف ازمـ يقؽمـػ ايمٗمْمـ٣من ووم٣مل ازمـ ٞم٣مس ايمديـ: يمٝمس زمٔمٚمدة، ووم٣مل ايمذهٌل: 306ايمْمٌٗم٣مت)ت

وم٣مل احل٣مىمؿ: ىم٣من ىمثغم سم٘مٙمٚمقا همٝمف ويمٝمس زمٔمٚمدة، ووم٣مل اخلْمٝم٤م: ىم٣من جمقدًا ص٣مضم٤م ضمدي٧م ودم ايمٗمٙم٤م مم٣م يتٖمرد زمف، و

ايمًامع واحلدي٧م َمتٗمٛم٣ًم همٝمف..، ووم٣مل حمٚمد زمـ يقؽمػ ايمٗمْم٣من: همٙمام َم٣مت احل٣مىمؿ ضمدث فمـ إصؿ زمت٣مريخ ازمـ َمٔمكم 

( 056( )إحت٣مف/4/092وزمٟمؾمٝم٣مء ىمثغمة ؽمقاه، ووم٣مل ايمٌٝمٜمٗمل: َمثٙمف إن ؾم٣مء اهلل ٓ يتٔمٚمد ايم٘مذب( )ؾمذرات
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 (.3( )خم٤م 07/637( )ؽمغم6/638ط( )طمـ6/570( )اظمٕمٛمل دم ايمّمٔمٖم٣مء4/564)اظمٝمزان

( )أشمٛمك فمٙمٝمف اخلْمٝم٤م، ووم٣مل 318حمٚمد زمـ ضمًكم زمـ حمٚمد زمـ هٝمثؿ أزمق فمٚمر ايمًٌْم٣مَمل ايمٗم٣م  ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ت

ايمٖم٣مرد: اإلَم٣مم ايم٣ٌمرع ايمقافمظ إَم٣مم أهؾ طمراؽم٣من، ووم٣مل ايمذهٌل: ؾمٝمخ ايمُم٣مهمٔمٝم٥م وم٣م  ٞمٝم٣ًمزمقر اإلَم٣مم ايمقافمظ يمف رضمٙم٥م 

( 07/461( )ؽمغم6/637( )طمط 6/605( )إٞم٣ًمب 055 وايمًٌ٘مل..( )إحت٣مف/واؽمٔم٥م وأشمٛمك فمٙمٝمف ايمًٚمٔم٣مين

 (.6)خم٤م 

 (.3/6348حمٚمد زمـ ضمًكم زمـ َمرداس أزمق فم٣ٌمس إزمقم )فمٛمف مج٣مفم٥م( )ضم٣ٌمن 

 (.02/399حمٚمد زمـ ضمًكم زمـ َمٓمٖمر ايمٌٕمدادي سمٗمدم دم ضمًـ )ؽمغم 

( )صمر 465هلل )شمٗم٥م دم احلدي٧م وم٣ميمف ايمًٜمٚمل( )ت حمٚمد زمـ ضمًكم زمـ َمٔم٣مذ أزمق فمٌد اهلل ايمٕم٣مزي اإلؽمؼمازم٣مذي أزمق فمٌد ا

815.) 

 (.6/663حمٚمد زمـ ضمًكم زمـ َمٔمدان أزمق صمٔمٖمر ايمٌجقم )وشمٗمف اخلْمٝم٤م( )طمط 

 (.472حمٚمد زمـ ضمًكم زمـ َمٔمروف )َمٌم 

 (.3/6031( )ضم٣ٌمن6/644( )طمط 67حمٚمد زمـ ضمًكم زمـ َم٘مرم أزمق زم٘مر ايمٌٕمدادي )شمٗم٥م وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل( )ؽمٜمؿ 

 (.288( )ٞمٝم٣ًمزمقر/458َمٜمران ايمٖمٗمٝمف أزمق ضمًـ ايمٛمٝم٣ًمزمقري )تحمٚمد زمـ ضمًكم زمـ 

 (.9/056حمٚمد زمـ ضمًكم زمـ َمقؽمك احلٛمٝمٛمل ايم٘مقدم )ضم٤م 

 سمٗمدم اؽمؿ صمده: حمٚمد زمـ َمقؽمك حمٚمد زمـ ضمًكم زمـ َمقؽمك ايمًٙمٚمل أزمق فمٌد ايمرمحـ ايمٛمٝم٣ًمزمقري صقدم

 (.289)ٞمٝم٣ًمزمقر/

( )ىم٣من َمـ ايمِم٣محلكم ايمِم٣مدومكم َمـ أوٓد 481)تحمٚمد زمـ ضمًكم زمـ َمقؽمك ايمًٚم٣ًمر أزمق ؽمٔمٝمد ايمٛمٝم٣ًمزمقري 

 (.02/316( )ؽمغم287اظمحدشمكم: وم٣ميمف احل٣مىمؿ( )ٞمٝم٣ًمزمقر/

 (.2/601حمٚمد زمـ ضمًكم زمـ َمقؽمك ايممميػ ايمر  أزمق ضمًـ )ٓ رء( )يم٣ًمن 

 (.56/458حمٚمد زمـ ضمًكم زمـ َمقؽمك زمـ إؽمح٣مق ايمًٔمدي )روى فمٛمف مج٣مفم٥م( )فم٣ًمىمر 

 (.822رؾم٣مد/حمٚمد زمـ ضمًكم زمـ هريؿ ايم٘مقدم )إ

 (.280حمٚمد زمـ ضمًكم زمـ حيٝمك اظم٠مدب أزمق صمٔمٖمر ايمٌُمتل )ٞمٝم٣ًمزمقر/

 (.2/612( )يم٣ًمن 320حمٚمد زمـ ضمًكم زمـ حيٝمك زمـ ؽمٔمٝمد اهلٚمداين ايمِمٖم٣مر )وشمٗمف ؾمغمويف( )ت 
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 (.0748حمٚمد زمـ ضمًكم زمـ يقؽمػ زمـ زريؼ أزمق زم٘مر )ذىمر

 (.3/6038حمٚمد زمـ ضمًكم زمـ يقٞمس زمـ أيب َمٔممم ايمًٙمٚمل )ضم٣ٌمن 

 (.6/641حمٚمد زمـ ضمًكم محدي )طمط 

 (.472حمٚمد زمـ ضمًكم ؽمٔمدون )َمٌم 

 حمٚمد زمـ ضمِمـ زمـ طم٣ميمد إيمقد: يٟميت دم ازمـ ضمٖمص.

 (.7/645حمٚمد زمـ ضمِمكم زمـ ؽمٝم٣مه )ضم٣مسمؿ 

 (.9/44( )ضم٤م 7/645حمٚمد زمـ ضمِمكم زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ فمٚمرو إؾمٜمقم )ضم٣مسمؿ 

 (.56/424حمٚمد زمـ ضمٖمص أزمق ضمًكم )فم٣ًمىمر 

 (.236اجلرصم٣مين )صدوق وم٣ميمف ازمـ فمٗمدة( )صمر  حمٚمد زمـ ضمٖمص

 (.2/605ايمذهٌل( )يم٣ًمن وم٣ميمف  حمٚمد زمـ ضمٖمص احلزاَمل فمـ ايمًدي )حيدث أرزمٔمكم ضمديث٣مً هم٣مٔهم٥م هق أو ؾمٝمخف

 (.7/642حمٚمد زمـ ضمٖمص احلِمٛمل )صدوق وم٣ميمف أزمق زرفم٥م( )ضم٣مسمؿ 

 (.2/605( )يم٣ًمن٣7/647مسمؿحمٚمد زمـ ضمٖمص احلٚميص أزمق فمٌٝمد ايمقص٣ميب )وم٣مل ازمـ أيب ضم٣مسمؿ: يمٝمس يِمدق( )ضم

 (.2/605حمٚمد زمـ ضمٖمص اخلراؽم٣مين )يمف ضمدي٧م َمٛم٘مر وم٣ميمف ايمذهٌل( )يم٣ًمن 

 (.776حمٚمد زمـ ضمٖمص اخلٙمٛمجل اجلرصم٣مين )صمر 

 (.2/605حمٚمد زمـ ضمٖمص ايمٔمْم٣مر ايم٘مقدم )يت٘مٙمٚمقن همٝمف وم٣ميمف إزدي( )يم٣ًمن 

 (.6/685حمٚمد زمـ ضمٖمص اظمروزي )طمط 

 (.6/682 حمٚمد زمـ ضمٖمص زمـ أيب صمٔمد ايمٌزار )طمط

 (.9/043حمٚمد زمـ ضمٖمص زمـ أفمكم اظمروزي )ضم٤م 

 (.829حمٚمد زمـ ضمٖمص زمـ هبٚمزد ايمٔمً٘مري )إرؾم٣مد/

 (.56/421( )فم٣ًمىمر 533حمٚمد زمـ ضمٖمص زمـ طم٣ميمد ايمٌٕمدادي إيمقد )روى فمٛمف مجع ىمثغم( )ؿم٤م 

 (.7/642أيت: اؽمؿ صمده: فمٚمر زمـ َمقؽمك( )ضم٣مسمؿ  فٞمٟمحمٚمد زمـ ضمٖمص زمـ فم٣مئُم٥م )ىم

 (.2/605( )يم٣ًمن 92فمٌد ايمرمحـ أزمق فمٌٝمد ايمْم٣ميمٗم٣مين )ؤمٝمػ وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل( )ؽمٜمؿ  حمٚمد زمـ ضمٖمص زمـ

 (.977حمٚمد زمـ ضمٖمص زمـ فمٚمر إيقم )ومط 
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 (.295( )ٞمٝم٣ًمزمقر/435حمٚمد زمـ ضمٖمص زمـ فمٚمر ايمٛمٝم٣ًمزمقري أزمق فم٣ٌمس اهلروي )ت

 (.560( )نمرزم٣مء/697حمٚمد زمـ ضمٖمص زمـ فمٚمر زمـ فم٣ٌمد أزمق زم٘مر إضمقل زمٌمي )ت

 (.6/685ٖمص زمـ فمٚمر زمـ فمٌد ايمٔمزيز ايمدوري )فمٛمف مج٣مفم٥م( وومٝمؾ اؽمٚمف أمحد سمٗمدم( )طمط حمٚمد زمـ ضم

 (.56/420حمٚمد زمـ ضمٖمص زمـ فمٚمر زمـ فمٌد اهلل أزمق ص٣ميما ايمٖم٣مرد ايمٌٔمٙمٌ٘مل )جمٜمقل ضم٣مل( )فم٣ًمىمر 

 (.0464حمٚمد زمـ ضمٖمص زمـ فمٚمر زمـ َمقؽمك ايمتٝمٚمل )ك 

 (.3/6051حمٚمد زمـ ضمٖمص زمـ فمٚمر زمـ َمقؽمك ايمٗمرر ازمـ فم٣مئُم٥م )ضم٣ٌمن 

 (.7/642)ضم٣مسمؿ  -سمٗمدم دم فمٚمر آٞمٖم٣مً  –حمٚمد زمـ ضمٖمص زمـ فمٚمرو ايمدوري 

 (.2/605حمٚمد زمـ ضم٘مؿ ايم٘م٣مهقم )همٝمف صمٜم٣ميم٥م وم٣ميمف ايمذهٌل( )يم٣ًمن 

 (.56/424حمٚمد زمـ ضم٘مؿ زمـ أمحد أزمق فمٌد اهلل ايمٌٌمي )فم٣ًمىمر 

 .(566( )نمرزم٣مء/648حمٚمد زمـ ضم٘مؿ زمـ َمٔم٣مذ زمـ فم٣ٌمس ايمٌجقم أزمق فمٌد اهلل زمٌمي )ت

 (.7/642حمٚمد زمـ ضم٘مؿ فمٛمف فمْم٣مء زمـ َمًٙمؿ )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.871حمٚمد زمـ ضم٘مٝمؿ ايمتًؼمي )إرؾم٣مد/

 (.0153حمٚمد زمـ ضم٘مٝمؿ ؾمٝمخ ٓزمـ فمٌد ايمػم ) وم٣مل احل٣مهمظ دم رواة هذا أضمدهؿ: َمقشمقومقن( )حتٖم٥م/

 (.2/043حمٚمد زمـ ضمٙمٝمٚمل )َمٛم٘مر احلدي٧م وم٣ميمف ازمـ فم٣ًمىمر( )يم٣ًمن 

 .اظمٜمرصم٣مين : هق ازمـ حمٚمد زمـ ضمؿ-طمرآ -حمٚمد زمـ ضمؿ

 (.6/695حمٚمد زمـ ضمؿ زمـ يقؽمػ زمـ ضمدير ايمؼمَمذي )طمط 

 (.6/674حمٚمد زمـ مح٣مد اجلقزصم٣مين )طمط 

 (.2/602حمٚمد زمـ مح٣مد ايم٣ًمزمري )جمٜمقل وم٣ميمف ايمٔمٗمٝمقم( )يم٣ًمن 

 (.6/674حمٚمد زمـ مح٣مد زمـ إزمراهٝمؿ أزمق أمحد ايمٛمٝم٣ًمزمقري )طمط 

 (.6/676( )طمط 672فمٝمؾ إزدي )ت حمٚمد زمـ مح٣مد زمـ إؽمح٣مق زمـ إؽمام

 (.6/671( )روى فمٛمف مجع( )طمط 627حمٚمد زمـ مح٣مد زمـ زم٘مر زمـ مح٣مد اظمٗمرئ )ت 

 (.5/605حمٚمد زمـ مح٣مد زمـ زيد احل٣مرشمل ايم٘مقدم )يمف َمٛم٣مىمغم وم٣ميمف ازمـ َمٛمدة( )يم٣ًمن 

 (.493حمٚمد زمـ مح٣مد زمـ همّم٣ميم٥م ايمٗمرئمل )ؽمٜمؿ 
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 (.6/674( )طمط2/602يمٖم٣مرد )يمٝمس زم٣ميمٗمقي وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل( )يم٣ًمنحمٚمد زمـ مح٣مد زمـ َم٣مه٣من ايمدزم٣مغ أزمق صمٔمٖمر ا

 (.0563حمٚمد زمـ مح٣مد زمـ حيٝمك زمـ مح٣مد إصٌٜم٣مين )ذىمر /

 (.2/602حمٚمد زمـ مح٣مد فمـ َمٗم٣مسمؾ زمـ ؽمٙمٝمامن )اهتٚمف ايمذهٌل( )يم٣ًمن 

( )يم٣ًمن احل٣مهمظ ( )صدوق َمتٜمؿ زم٣مٓفمتزال وم٣ميمف325)ت أزمق ٞمٌم ايمٖمٗمٝمف حمٚمد زمـ محد زمـ حمٚمد زمـ ضم٣مَمد اهلٚمذاين 

2/607.) 

 (.0236حمٚمد زمـ محدان أزمق زم٘مر احل٣ٌمل )ذىمر 

 (.836حمٚمد زمـ محدان ايمٗم٣مرئ أزمق فمٌد اهلل ايمٌ٘مرازم٣مذي )صمر 

 (.6/687حمٚمد زمـ محدان زمـ زمٕمداد أزمق زم٘مر ايمِمٝمدٓين )جمٜمقل ضم٣مل( )طمط 

 (.6/687حمٚمد زمـ محدان زمـ مح٣مد أزمق زم٘مر ايمِمٝمدٓين )وشمٗمف اخلْمٝم٤م واخلالل( )طمط 

 (.6/682حمٚمد زمـ محدان زمـ ؽمٖمٝم٣من أزمق فمٌد اهلل اظمخرَمل ايمْمرائٖمل )صدوق وم٣ميمف ازمـ أيب ضم٣مسمؿ( )طمط

( )ضمدث فمـ ضمًـ زمـ فمرهم٥م زمحديثكم َمٛم٘مريـ وم٣ميمف ايمذهٌل( )طمط 469حمٚمد زمـ محدان زمـ ص٣ميما أزمق زم٘مر ايمّمٌل )ت 

 (.2/602( )يم٣ًمن 6/688

 (.2/602وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )يم٣ًمن حمٚمد زمـ محدان زمـ ص٣ٌمح ايمٛمٝم٣ًمزمقري )جمٜمقل 

 (.6/688( )طمط 468حمٚمد زمـ محدان زمـ َم٣ميمؽ أزمق ضمًـ ايمٔم٣مصمل )ت 

 (.6/688( طمط 469حمٚمد زمـ محدان زمـ هٝمثؿ أزمق زم٘مر اجلقهري )ت 

 (.25حمٚمد زمـ محدون اظمًتٚمقم )سم٘مٙمؿ همٝمف( )ؽمٜمؿ /

 (.710( )ٞمٝم٣ًمزمقر/438حمٚمد زمـ محدون اظمٔمدل أزمق زم٘مر ايمٌخ٣مري )ت

( 0463( )َمـ ايمثٗم٣مت إشم٣ٌمت وم٣ميمف ايمٌٝمٜمٗمل( )ك 461ون زمـ طم٣ميمد أزمق زم٘مر ايمٛمٝم٣ًمزمقري)ت حمٚمد زمـ محد

 (.56/425( )فم٣ًمىمر05/21)ؽمغم

حمٚمد زمـ محدون زمـ َم٣ميمؽ أزمق فمٌد اهلل ايمٌٕمدادي )وم٣مل احل٣مىمؿ: ىم٣من َمـ اظمُمٜمقريـ زمْمٙم٤م احلدي٧م وايمًامع..( 

 (.6/694( )طمط 716)ٞمٝم٣ًمزمقر/

 (.010سمؿ ايمزاوهل )خم٤م حمٚمد زمـ محدون زمـ حمٚمد أزمق ضم٣م

حمٚمد زمـ محدويف زمـ ؽمٜمؾ زمـ يزداد أزمق ٞمٌم اظمروزي )وم٣مل ايمدارومْمٛمل: شمٗم٥م ضم٣مهمظ ٞمٌٝمؾ، ووم٣مل ازمـ اجلقزي: ىم٣من شمٗم٥م، 
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 (.6/694( )طمط 0547( )ذىمر 469( )ايمديمٝمؾ/05/81ووم٣مل ايمذهٌل: اإلَم٣مم احل٣مهمظ اظمتٗمـ( )ايمًغم

 (.9/044حمٚمد زمـ محدويف زمـ فمٌٝمدة اخلزرصمل )ضم٤م 

 (.0462ٚمد زمـ محدويف زمـ َمقؽمك زمـ ؿمريػ ايمًٌخل اظمروزي )ك حم

 (.729حمٚمد زمـ محران اظمُمتقيت )صمر 

 (.2/607حمٚمد زمـ محزة إؽمدي أزمق وه٤م ايمرومل )َمٛم٘مر احلدي٧م وم٣ميمف ايمذهٌل، ووم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن: ئمتػم ضمديثف( )يم٣ًمن

 (.6/690( )طمط 344حمٚمد زمـ محزة زمـ أمحد زمـ صمٔمٖمر أزمق فمقم ايمده٣من )صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )ت

( )ؤمٝمػ احلدي٧م فمٛمد أهؾ زمٙمده وم٣ميمف ازمـ ٞم٣مس وؤمٖمف ازمـ 541حمٚمد زمـ محزة زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ ضمًكم ايمٔمٙمقي )ت 

 (.2/607ايمًٚمٔم٣مين ( )يم٣ًمن 

 (.0094( )يقٞمس 431حمٚمد زمـ محزة زمـ أيقب زمـ فمٌد اظمٙمؽ ايمٙمخٚمل )ت 

 (.56/428حمٚمد زمـ محزة زمـ طمي أزمق همتا ايمٗمرر )فم٣ًمىمر 

 (.6/690( )طمط2/607محزة زمـ زي٣مد ايمْمقد أزمق فمقم )ضمدث زمٚمٛم٣مىمغم وم٣ميمف ازمـ َمٛمدة( )يم٣ًمن  حمٚمد زمـ

 (.56/428حمٚمد زمـ محزة زمـ فمٌد اهلل أزمق ضمًـ ايمِمٝمداوي )جمٜمقل ضم٣مل( )فم٣ًمىمر 

( 0521( )ذىمر 460حمٚمد زمـ محزة زمـ فمامرة زمـ محزة أزمق فمٌد اهلل إصٌٜم٣مين )فمٛمف مج٣مفم٥م وأشمٛمقا فمٙمٝمف( )ت 

 (.632( )ؿم٤م 876)إرؾم٣مد/

 (.2/608حمٚمد زمـ محزة زمـ فمٚمر زمـ إزمراهٝمؿ ايمٔمٙمقي راهميض )يم٣ًمن 

حمٚمد زمـ محزة زمـ فمٚمر زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ فمثامن أزمق ايمْم٣مهر اظمديٛمل )َم٣م ىم٣من حيٖمظ روى َمٛم٣مىمغم ٞمراه ىم٣من اطمتٙمط ٓ جتقز 

 (.563ايمراوي٥م فمٛمف، وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( )نمرزم٣مء/

 (.56/471ايمدارَمل )روى فمٛمف مج٣مفم٥م( )فم٣ًمىمر  حمٚمد زمـ محزة زمـ حمٚمد أزمق فمٌد اهلل

 (.5/642حمٚمد زمـ مح٘م٣من أزمق َمًٙمؿ ايمٗمْم٣من )جمٜمقل ضم٣مل( )طمط 

 حمٚمد زمـ محقس زمـ ٞمٌم ايمٗمْم٣من: صقازمف: ممقس يٟميت دم: حمٚمد زمـ ٞمٌم زمـ فمٌد ايمرمحـ ممقس.

 اجلقهري: صقازمف: ازمـ حمٚمقيف. ٥محمٚمد زمـ محقي

 (.734)صمر حمٚمد زمـ محقي٥م ايمٗمْم٣من أزمق فمٌد ايمرمحـ 

 (.242حمٚمد زمـ محقي٥م زمـ ززمروم٣من اجلرصم٣مين أزمق ٞمٔمٝمؿ )صمر 



1613 
 

 (.814زمـ ؽمٜمؾ اظم٣ًمئقم اإلؽمؼمازم٣مذي أزمق ضمًكم )صمر  ٥محمٚمد زمـ محقي

 (.6/694( )وشمٗمف اخلْمٝم٤م( )طمط 404حمٚمد زمـ محقي٥م زمـ فم٣ٌمد أزمق زم٘مر ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ت 

 (.609زمـ فمٚمرو ايمٖم٣مرد )َمٌم  ٥محمٚمد زمـ محقي

 (.7/640فمٌد ايمرمحـ إص٣ٌمفمل )ضم٣مسمؿ حمٚمد زمـ محٝمد أزمق 

 (.2/609حمٚمد زمـ محٝمد ايمٗم٣ٌمب أزمق زم٘مر اظمٗمرئ )ٓ أفمرهمف وم٣ميمف ايمذهٌل( )يم٣ًمن 

 (.834حمٚمد زمـ محٝمد ايمقراق أزمق فمٌد اهلل اجلرصم٣مين )صمر 

 (.0341حمٚمد زمـ محٝمد زمـ زي٣مد أزمق َمًٙمؿ ايمًٔمٝمدي )ذىمر /

 (.56/470يب )جمٜمقل ضم٣مل( )فم٣ًمىمر ؽمٙمٝمامن زمـ َمٔم٣موي٥م احلقراين ايم٘مال زمـ حمٚمد زمـ محٝمد

( )وشمٗمف أزمق ٞمٔمٝمؿ، وؤمٖمف ايمػموم٣مين، ووم٣مل ازمـ أيب ايمٖمقارس: 420حمٚمد زمـ محٝمد زمـ ؽمٜمؾ أو ؽمٜمٝمؾ اظمخرَمل أزمق زم٘مر )ت 

 (.2/609)يم٣ًمن  (ىم٣من همٝمف ختٙمٝمط دم أؾمٝم٣مء ومٌؾ أن يٚمقت :ٖمراتايمىم٣من همٝمف سم٣ًمهؾ ؾمديد، ووم٣مل ازمـ 

 (.0458ؽمػ اظمٔمداين )ذىمر /حمٚمد زمـ محٝمد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ يق

اجلقزي، ووم٣مل ازمـ أيب ايمٖمقارس: همٝمف ٞمٓمر وؤمٖمف َمرة  ازمـ حمٚمد زمـ محٝمد زمـ حمٚمد اخلزاز أزمق زم٘مر ايمٙمخٚمل )ؤمٖمف

 (.2/608( )يم٣ًمن 6/625إزهري ووشمٗم٥م َمرة( )طمط 

 (.56/476حمٚمد زمـ محٝمد زمـ َمٔمٝمقف أزمق زم٘مر اهلٚمداين )جمٜمقل ضم٣مل( )فم٣ًمىمر 

 (.2/609ان ايمرازي )جمٜمقل وم٣ميمف ايمٔمٗمٝمقم( )يم٣ًمن حمٚمد زمـ محٝمد زمـ َمٜمر

 (.0093حمٚمد زمـ محٝمد زمـ هُم٣مم زمـ محٝمد ايمرفمٝمٛمل احلجري أزمق ومرة )ىم٣من شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( )يقٞمس 

 (.0152حمٚمد زمـ محغم ايمُم٣مَمل ) وم٣مل احل٣مهمظ: جمٜمقل( )حتٖم٥م/

 (.2/609حمٚمد زمـ محغم فمـ أزمٝمف )ٓ أفمرهمف وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل( )يم٣ًمن 

 (2/00ضمٛمٌف إٞمديمز )ىمذزمف ازمـ ص٣مزمر ( )يم٣ًمن  حمٚمد زمـ

 (.543حمٚمد زمـ ضمٛمش ايمُم٣مهمٔمل: )فمٙمامء 

( )يم٣ًمن ، و وم٣مل احل٣مهمظ دم ؽمٛمد هذا همٝمف: إؽمٛم٣مد ضمًـحمٚمد زمـ ضمٛمٝمٖم٥م أزمق ضمٛمٝمٖم٥م ايمقاؽمْمل )وم٣مل ايمدارومْمٛمل: يمٝمس زم٣ميمٗمقي

 .(0175)حتٖم٥م/ (2/609

 حمٚمد زمـ ضمٛمكم ايمٔمْم٣مر: هق ازمـ أمحد زمـ ضمٛمكم.
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 (.0095( )يقٞمس 414زمؽ زمـ ؽمٔمٝمد زمـ هبٙمقل ضمرد أزمق ومامَم٥م َمٌمي )ت حمٚمد زمـ ضمق

 (.56/473حمٚمد زمـ ضمقي٦م ايمٗمرر )فم٣ًمىمر 

 (.621حمٚمد زمـ ضمقيرة زمـ حمٚمد اظمٛمٗمري ؾمٝمخ يمٙمْمػمي )ؿمػمي

 (.7/665حمٚمد زمـ ضمقيْم٤م ايمٗمرر )ٓ أفمرهمف وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.538( )ؿم٤م 873ل: ايمُمٝمخ ايمِمدوق اظمحدث( )إرؾم٣مد/حمٚمد زمـ ضمٝم٣من أزمق فم٣ٌمس اظم٣مزين ايمٌٌمي )وم٣مل ايمذهٌ

 (.292( )ٞمٝم٣ًمزمقر/445حمٚمد زمـ ضمٝم٣من ايمِمقدم أزمق زم٘مر صقدم )ت

 (.56/475حمٚمد زمـ ضمٝمدر ايمْمػمي )فم٣ًمىمر

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من ضم٣مهمٓم٣ًم يمٙمحدي٧م وفمٙمٙمف 515حمٚمد زمـ ضمٝمدرة زمـ أمحد زمـ َمٖمّقز اظمٔم٣مهمري أزمق زم٘مر ايمُم٣مؿمٌل )ت

فم٣مرهم٣ًم زمٟمؽمامء رصم٣ميمف ومحٙمتف َمتٗمٛم٣ًم ظم٣م ىمتٌف و٣مزمْم٣ًم ظم٣م ٞمٗمٙمف، وىم٣من َمـ أهؾ اظمٔمرهم٥م زم٣مٕدب وايمٙمٕم٥م وايمٔمرزمٝم٥م  َمٛمًقزم٣ًم إلم همٜمٚمف

 (.0639وَمٔم٣مين احلدي٧م( )صف/

 (.066حمٚمد زمـ ضمٝمًقن زمـ حمٚمد )َمٌم 

 (.293( )ٞمٝم٣ًمزمقر/451حمٚمد زمـ ضمٝم٘م٣من ايمًحقري أزمق ضمًـ ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ت

 (.0092( )يقٞمس 629)ت  -ازمـ أيب ايمٔمقصم٣مء  -تجٝمٌل اظمٌمي حمٚمد زمـ ضمٝمقة زمـ َمٔمـ زمـ يزيد ايم

 حمٚمد زمـ ضمٝمقيف اجلقهري: هق ازمـ حمٚمقيف.

 (.2/661( )يم٣ًمن 5/644حمٚمد زمـ ضمٝمقيف زمـ َم٠مَمؾ ايم٘مرصمل أزمق زم٘مر )نمغم َمقشمقق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )طمط 

 (.7/649حمٚمد زمـ ضمٝمل زمـ ئمعم )ضم٣مسمؿ 

 (.7/632أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ حمٚمد زمـ طم٣مرصم٥م زمـ فمٌد اهلل زمـ ٞم٣مهمع )ؾمٝمخ وم٣ميمف 

 (.56/478حمٚمد زمـ طم٣مزم زمـ فمٌد اهلل زمـ َم٣مه٣من أزمق فمٌد اهلل ايمٌٕمقي )جمٜمقل ضم٣مل( )فم٣ًمىمر

 (.7/638( )ضم٣مسمؿ 5/651حمٚمد زمـ طم٣موم٣من زمـ َمقؽمك اظمروزي )طمط 

 (.2/666حمٚمد زمـ طم٣ميمد ايمػماشمل )ص٣مضم٤م َمٛم٣مىمغم وم٣ميمف ايمذهٌل( )يم٣ًمن 

 (.293)جمٜمقل ضم٣مل( )صمر  -ممقي٥م  -اهلل  حمٚمد زمـ طم٣ميمد احلٛمٓمقم ايمرازي أزمق فمٌد

 (.2/661حمٚمد زمـ طم٣ميمد اخلتقم )ىمذزمقه وم٣ميمف ازمـ اجلقزي( )يم٣ًمن 

 (.7/633حمٚمد زمـ طم٣ميمد ايمدَمُمٗمل )ىمذزمف أزمق ضم٣مسمؿ( اؽمؿ صمده أَم٥م )ضم٣مسمؿ 
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 (.7/633حمٚمد زمـ طم٣ميمد ايمرازي احلٛمٓمقم أزمق فمٌد اهلل )صدوق وم٣ميمف أزمق زرفم٥م( )ضم٣مسمؿ 

 (.7/635خلزاز )صدوق وم٣ميمف ازمـ أيب ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ حمٚمد زمـ طم٣ميمد ايمرازي ا

 (.0158حمٚمد زمـ طم٣ميمد ايمِمٖم٣مر )وم٣مل احل٣مهمظ دم ؽمٛمد هذا همٝمف: رصم٣ميمف شمٗم٣مت( )حتٖم٥م/

 (.2/666)يم٣ًمن  -يٟميت –حمٚمد زمـ طم٣ميمد ايمٔمٚمري، هق ازمـ فمٌد اهلل زمـ فمٚمر 

 (.3/6050حمٚمد زمـ طم٣ميمد ايمٖم٣مرد )ضم٣ٌمن 

 (.٣56/490مىمر حمٚمد زمـ طم٣ميمد ايمٖمزاري )جمٜمقل ضم٣مل( )فمً

 (.56/490حمٚمد زمـ طم٣ميمد ايمٗمزويٛمل )جمٜمقل ضم٣مل( )فم٣ًمىمر 

 (.2/660حمٚمد زمـ طم٣ميمد اظمخزوَمل )جمروح وم٣ميمف ازمـ اجلقزي( )يم٣ًمن 

 حمٚمد زمـ طم٣ميمد ايمٛمٝمقم : اؽمؿ صمده: يزيد.

 (.2/666)يم٣ًمن  اؽمؿ صمده: أَم٥محمٚمد زمـ طم٣ميمد اهل٣مؾمٚمل )ىمذزمف أزمق ضم٣مسمؿ( 

 (.56/486ل )فم٣ًمىمر حمٚمد زمـ طم٣ميمد زمـ أيب ـمٌٝم٣من ايمدَمُمٗم

 (56/479( )فم٣ًمىمر7/633حمٚمد زمـ طم٣ميمد زمـ أَم٥م أزمق صمٔمٖمر اهل٣مؾمٚمل ايمدَمُمٗمل )ىمذزمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 .(2/666)يم٣ًمن

 (.9/009حمٚمد زمـ طم٣ميمد زمـ ضمرَمٙم٥م )ضم٤م

 (.717( )وم٣مل احل٣مىمؿ: ىم٣من ضمًـ احلدي٧م( )ٞمٝم٣ًمزمقر/426حمٚمد زمـ طم٣ميمد زمـ ضمًـ ايمٌخ٣مري أزمق زم٘مر )ت

 (.562( )نمرزم٣مء/633ضمٝم٣من ايمرومل أزمق فمٌد اهلل )تحمٚمد زمـ طم٣ميمد زمـ 

 (.624حمٚمد زمـ طم٣ميمد زمـ طمداش ؾمٝمخ يمٙمْمػمي )ؿمػمي

 (.706حمٚمد زمـ طم٣ميمد زمـ ديٛم٣مر أزمق فمٌد اهلل ايمٖم٣مرد )فمٛمف اإلؽمامفمٝمقم وازمـ فمدي( )صمر 

 (.7/477( )ضم٤م 7/636ل )جمٜمقل ضم٣مل( )ضم٣مسمؿ َمحمٚمد زمـ طم٣ميمد زمـ ؽمٙمٚم٥م زمـ هُم٣مم زمـ فم٣مص اظمخزو

 (.9/044طم٣ميمد زمـ ص٣ميما ايمتٝمٚمل )ضم٤محمٚمد زمـ 

 (.56/487( )فم٣ًمىمر9/94حمٚمد زمـ طم٣ميمد زمـ فم٣ٌمس ايمً٘مً٘مل )روى فمٛمف مج٣مفم٥م( )ضم٤م 

 (.2/666)يم٣ًمن  -يٟميت –حمٚمد زمـ طم٣ميمد زمـ فمٚمرو احلٛمٖمل، هق ازمـ طمٙمٝمد 

 (.567( )نمرزم٣مء/661حمٚمد زمـ طم٣ميمد زمـ َمرسمٛمٝمؾ إٞمديمز إؾم٨م )ت
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 (.56/487)فم٣ًمىمر(روى فمٛمف مج٣مفم٥م)قم احليَمل ايمدَمُمٗمل حمٚمد زمـ طم٣ميمد زمـ حيٝمك زمـ حمٚمد أزمق فم

 (.741حمٚمد زمـ طم٣ميمد زمـ يزيد أزمق ه٣مرون اجلرصم٣مين فمٛمف ازمـ أيب ضم٣مسمؿ )صمر 

 (.5/631حمٚمد زمـ طم٣ميمد زمـ يزيد أصمري )طمط 

 (.5/630)طمط  -آطمر–حمٚمد زمـ طم٣ميمد زمـ يزيد أصمري 

وأٞم٘مر فمٙمٝمف ضمديث٣مً سمٖمرد زمف، ووم٣مل ايمٔمٗمٝمقم: صدوق ٓ زمٟمس  حمٚمد زمـ طم٣ميمد زمـ يزيد ايمػمدفمل أزمق صمٔمٖمر )شمٗم٥م وم٣ميمف َمًٙمٚم٥م،

 (2/660زمف )يم٣ًمن 

 (.872حمٚمد زمـ طم٣ميمد زمـ يزيد ايمراؽمٌل ايمٛمٝمقم أزمق فمٌد اهلل ايمٌٌمي فمٛمف اإلؽمامفمٝمقم ونمغمه )إرؾم٣مد/

( 56/488حمٚمد زمـ طم٣ميمد زمـ يزيد ايمُمٝم٣ٌمين أزمق زم٘مر ايمٗمٙمقيص ايمٛمٝمقم )صدوق وم٣ميمف ازمـ أيب ضم٣مسمؿ( )فم٣ًمىمر

 (.7/633ؿ)ضم٣مسم

 (.7/634حمٚمد زمـ طم٣ميمد زمـ يزيد ايمٙم٠ميم٠مي )ضم٣مسمؿ 

 (.2/666( )يم٣ًمن 7/636حمٚمد زمـ طم٣ميمد فمـ أزمٝمف َمرؽماًل )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ )ضم٣مسمؿ 

 (.7/636حمٚمد زمـ طم٣ميمد فمـ محزة زمـ أيب أؽمٝمد )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.7/636 حمٚمد زمـ طم٣ميمد فمـ ضمٛمٓمٙم٥م زمـ ومٝمس )ٓ أفمرهمف وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ

 (.7/632( )ضم٣مسمؿ 2/666حمٚمد زمـ طمثٝمتؿ زمـ فمراك )ووم٣مل إزدي: يت٘مٙمٚمقن همٝمف( )يم٣ًمن 

 (.56/496( )فم٣ًمىمر 0369حمٚمد زمـ طمداش إذرفمل )ذىمر 

 (.7/632( )ضم٣مسمؿ 2/664حمٚمد زمـ طمراؾم٥م فمـ فمروة ايمًٔمدي )ٓ ئمرف وم٣ميمف ايمذهٌل( )يم٣ًمن 

 .-ءزم٣ميمزا -حمٚمد زمـ طمريؿ ايمٔمٗمٝمقم: يٟميت دم ازمـ طمزيؿ

 (.0/582حمٚمد زمـ طمزاز ايمْمػماين )دفم٣مء 

 (.877حمٚمد زمـ طمزر زمـ فمٚمرو اخلزري ايمْمػماين ص٣مضم٤م ايمت٣مريخ )إرؾم٣مد/

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمـ أهؾ ايمذىم٣مء 309حمٚمد زمـ طمزرج زمـ ؽمٙمٚم٥م زمـ ضم٣مرث ايمٙمخٚمل أزمق فمٌد اهلل اإلؾمٌٝمقم )ت

 (.0003واحلٖمظ..( )صف/

، ووم٣مل احل٣مهمظ: َمُمٜمقر زم٣ميمرواي٥م فمـ هُم٣مم زمـ فمامر ايمٔمٗمٝمقم )روى فمٛمف مجع نمٖمغم حمٚمد زمـ طمزيؿ زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اظمٙمؽ

 .(0159)حتٖم٥م/ (0441( )ط56/492( )فم٣ًمىمرومل أَر همٝمف ؤمٖم٣مً 
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 (.2/086حمٚمد زمـ طمزيٚم٥م ايم٘مًم)ىمذزمف احل٣مىمؿ( )يم٣ًمن 

 (.616حمٚمد زمـ طمزيٚم٥م زمـ ضمًكم ايمدهم٣مع ايمٌزاز )َمٌم 

( ، و وم٣مل احل٣مهمظ دم ؽمٛمد هذا همٝمف: رصم٣ميمف شمٗم٣مت)ىم٣من شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ يقٞمسحمٚمد زمـ طمزيٚم٥م زمـ راؾمد أزمق فمٚمرو زمٌمي 

 .(0121)حتٖم٥م/ (568)نمرزم٣مء/

 (.2/664( )يم٣ًمن56/499حمٚمد زمـ طمزيٚم٥م زمـ خمٙمد ايمٗمرر )سم٘مٙمؿ همٝمف ازمـ فم٣ًمىمر وصمّٜمٙمف ايمذهٌل( )فم٣ًمىمر

 (.718( )ٞمٝم٣ًمزمقر/471حمٚمد زمـ طمُمٛم٣مم زمـ أمحد ايم٘م٣منمدي أزمق فمٚمرو ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ت

 (.56/311( )فم٣ًمىمر 4/418د زمـ طمُمٛم٣مم زمـ زممم ايمٛمٝم٣ًمزمقري )أصٌٜم٣من حمٚم

 (.5/650حمٚمد زمـ طمُمٝمش أزمق زم٘مر أزمق طمُم٥م )طمط 

 (.7/638حمٚمد زمـ طمُمٝمش اجلٔمٖمل )صدوق وم٣ميمف ازمـ أيب ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.569( )نمرزم٣مء/632حمٚمد زمـ طمُمٝمش زمـ حيٝمك زمٌمي )ت

 (.6/417حمٚمد زمـ طمي ايمقراق )طمط 

 (.٣6/417م اظمٗمرئ أزمق زم٘مر )وشمٗمف اخلْمٝم٤م( )طمط حمٚمد زمـ طمي زمـ زىمري

 (.003( )رومف 878( )فمٛمف ايمْمػماين ونمغمه ( )إرؾم٣مد/690حمٚمد زمـ طمي زمـ فمقم ايمرومل )ت

 (.56/313حمٚمد زمـ طمي زمـ فمٚمر احلٚميص )جمٜمقل ضم٣مل( )فم٣ًمىمر

 (.5/656حمٚمد زمـ طمْم٣مب أزمق طمْم٣مب اخلْم٣ميب )طمط 

 (.7/632حمٚمد زمـ طمْم٣مب إزرق )ضم٣مسمؿ 

 (.9/049( )ضم٤م 3/6056طمْم٣مب ايمٌٙمدي أزمق صمٔمٖمر ايمزاهد )جمٜمقل ضم٣مل( )ضم٣ٌمن  حمٚمد زمـ

 (.7/632حمٚمد زمـ طمْم٣مب زمـ صمٌغم زمـ ضمٝم٥م اجلٌغمي )ٓ أفمرهمف وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ، ووم٣مل إزدي: َمٛم٘مر احلدي٧م( )ضم٣مسمؿ 

 (.610حمٚمد زمـ طمْم٣مب زمـ فمٚمر أزمق هي إٞمِم٣مري )ٓ زمٟمس زمف وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل(  )ؽمٜمؿ /

٣مب زمـ َمًٙمٚم٥م زمـ زُمؼمى إي٣مدي أزمق فمٌد اهلل اإلؾمٌٝمقم ٞمزياًل )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمـ أهؾ اخلغم وايمِمالح حمٚمد زمـ طمْمّ 

وايمثٗم٥م وايمٖمٜمؿ وإدب وىم٣من يمف فمٛم٣مي٥م زمْمٙم٤م احلدي٧م وصُمؾ روايتف فمـ أزمٝمف.. ووم٣مل اخلقٓين: ىم٣من َمـ أهؾ ايمٖمٜمؿ 

 (.0005وايمْمٙم٤م يمٙمحدي٧م..( )صف/

 (.539( )ؿم٤م 2/665( )يمكم( )يم٣ًمن 412)ت حمٚمد زمـ طمْم٣مب زمـ وىمٝمع ايمٗم٣مض 
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 (.879حمٚمد زمـ طمْم٣مب زمـ حيٝمك زمـ طمْم٣مب ايمٔمً٘مري أزمق زم٘مر )جمٜمقل ضم٣مل( )إرؾم٣مد/

 (.02/436( )ؽمغم56/315حمٚمد زمـ طمٖمٝمػ ايمّمٌل )روى فمٛمف مج٣مفم٥م( )فم٣ًمىمر 

ٛم٣مىمغم( )يم٣ًمن حمٚمد زمـ طمالد زمـ هالل اإلؽم٘مٛمدراين )وشمٗمف ايمٔمجقم وازمـ واوا اظمٌمي ووم٣مل ازمـ يقٞمس: يروي اظم

2/663.) 

 (.5/642حمٚمد زمـ طمٙمػ ايمدوري )طمط 

 (.2/665اؽمؿ صمده فمٌد ايمًالم )يم٣ًمن  (حمٚمد زمـ طمٙمػ اظمروزي )وشمٗمف ايمدارومْمٛمل ومل ي٘مذزمف ازمـ َمٔمكم

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمـ أهؾ اظمٔمرهم٥م 544)ت -ازمـ َمٗمري -حمٚمد زمـ طمٙمػ زمـ إزمراهٝمؿ زمـ طمٙمػ ايمٗمرؿمٌل أزمق زم٘مر

 (.0684وايمٛمٌؾ وايمذىم٣مء...( )صف/وايمذىم٣مء وايمٖمٜمؿ 

)وم٣مل احل٣مىمؿ: أومٌؾ فمعم سمٔمٙمؿ ايمٛمجقم  ايمًٙمٚمل أزمق اخلْم٣مب حمٚمد زمـ طمٙمػ زمـ صمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ أيب ىمثغم اظمٛمجؿ

، ووم٣مل احل٣مهمظ: روى فمـ أيب صمٔمٖمر حمٚمد زمـ وايمتٔمٌغم.. وىم٣من حيدث هم٘مثرت َمٛمف اظمًٚمقفم٣مت ايمتل ٓ سمٙمٝمؼ هبذا ايم٘مت٣مب

 .(0120)حتٖم٥م/ (2/662( )يم٣ًمن 719( )ٞمٝم٣ًمزمقر/ٗم٥محيٝمك َمٛم٣مىمغم وأزمق صمٔمٖمر شم

)روى فمٛمف مجع، واشمٛمك فمٙمٝمف ايمدارومْمٛمل، ووم٣مل  (470ايمٌٕمدادي )ت ٝم٣من زمـ صدوم٥م أزمق زم٘مر ايمّمٌلصمحمٚمد زمـ طمٙمػ زمـ 

ووم٣مل دم ايمًغم: اإلَم٣مم ايمٖمٗمٝمف  ازمـ َمٛم٣مدي محؾ ايمٛم٣مس فمٛمف ٞمزرًا َمـ احلدي٧م يمٙمكم ؾمٜمر زمف ووم٣مل ايمذهٌل: صدوق إن ؾم٣مء اهلل

( )طمط ، ووم٣مل ايمًٜمٚمل: ىم٣من شمٗم٥م صمٌاًل، ووم٣مل ازمـ ايمٖمرات وازمـ اجلقزي: ىم٣من شمٗم٥مزري: شمٗم٥م صمٙمٝمؾاجلووم٣مل ازمـ  حدث،اظم

 .(340)ايمديمٝمؾ/ (881( )إرؾم٣مد/2/665( )يم٣ًمن 5/642

 (.624حمٚمد زمـ طمٙمػ زمـ طمراش ؾمٝمخ يمٙمْمػمي: صقازمف حمٚمد زمـ طم٣ميمد زمـ طمداش )ؿمػمي

 (.0128أزمق فمٌد اهلل ايمٗمرؿمٌل )صف/حمٚمد زمـ طمٙمػ زمـ ؽمٔمدان ايمٗمٝمز اظم٘مت٤م 

 (.0150( )فمٛمف مج٣مفم٥م( )صف/311)ت -ازمـ ؽُمّقيم٥م -حمٚمد زمـ طمٙمػ زمـ ؽمٔمٝمد ايمٖمرصمل أزمق فمٌد اهلل

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ؽُمٚمع َمٛمف وىم٣من َمـ 385)ت -ازمـ َمرازمط –حمٚمد زمـ طمٙمػ زمـ ؽمٔمٝمد زمـ وه٤م اظمري أزمق فمٌد اهلل 

 (.0663قم..( )صف/أهؾ ايمٔمٙمؿ وايمرواي٥م وايمٖمٜمؿ وايمتٖمٛمـ دم ايمٔمٙم

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمٔمتٛمٝم٣ًم زم٣محلدي٧م َمٛمًقزم٣مً إلم 561حمٚمد زمـ طمٙمػ زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ همتحقن اظمرد أزمق زم٘مر )ت

 (.0670همٜمٚمف فم٣مرهم٣ًم زمٟمؽمامء رصم٣ميمف وٞمٗمٙمتف( )صف/

 (.7/5حمٚمد زمـ طمٙمػ زمـ ص٣ميما زمـ فمٌد إفمعم ايم٘مقدم )صدوق وم٣ميمف ازمـ أيب ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 
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( 680فمٌد ايمًالم أزمق فمٌد اهلل إفمقر )ٓ زمٟمس زمف وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل، ووم٣مل اخلْمٝم٤م: صدوق( )ت حمٚمد زمـ طمٙمػ زمـ 

 (.5/645)طمط

 (.0097( )أشمٛمك فمٙمٝمف ازمـ يقٞمس( )يقٞمس 697َمقٓهؿ )ت  ئم٣مهمراظمحمٚمد زمـ طمٙمػ زمـ فمٌٝمد 

 (.56/360حمٚمد زمـ طمٙمػ زمـ ىمٝم٣ًمن أزمق فمٌد اهلل ايمداري )فم٣ًمىمر 

 (.02/459( )ؽمغم٣5/649من ايمٌٕمدادي اخلالل )وشمٗمف اخلْمٝم٤م( )طمط حمٚمد زمـ طمٙمػ زمـ حمٚمد زمـ صمٝمّ 

 (.5/649حمٚمد زمـ طمٙمػ زمـ حمٚمد زمـ ؽمٙمٝمامن أزمق فمٌد اهلل ايمٖمرسم٣مين)طمط 

( 2/665( )يمًـ٣من 59حمٚمد زمـ طمٙمػ زمـ َمرززم٣من أزمق زم٘مر أصمري اظمحقرم )يمكم وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل( )ؽمٜمـؿ 

 (.643، 5/647)طمـط

ٗم٣مط -ايمٗمرؿمٌل أزمق فمٌد اهلل حمٚمد زمـ طمٙمػ زمـ َمًٔمقد زمـ ؾمٔمٝم٤م )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: شمٗم٥م همٝمام رواه وفمٛمل زمف(  -ازمـ ؽمَّ

 (.0667( )صف/385)ت

 (.2/665( )يم٣ًمن 412حمٚمد زمـ طمٙمػ زمـ وىمٝمع ايمٗم٣م  )ت 

 (.0126حمٚمد زمـ طمٙمؼ إؿمرويًم أزمق فمٚمرو ايمٌمار )وم٣مل احل٣مهمظ دم ؽمٛمد هذا همٝمف: رواسمف شمٗم٣مت( )حتٖم٥م/

 (.2/667ٝمؾ وم٣ميمف أزمق رزفم٥م( ىمٟمٞمف إول )يم٣ًمن حمٚمد زمـ طمٙمٝمد )ضمدث زمٟمزم٣مؿم

 (.880حمٚمد زمـ طمٙمٝمد ايمٔمٌد ي ايم٘مقدم اظم٠مدب )إرؾم٣مد/

حمٚمد زمـ طمٙمٝمد زمـ فمٚمرو احلٛمٖمل ايم٘مرَم٣مين )همٝمف ؤمػ روى َمٛم٣مىمغم وم٣ميمف ازمـ َمٛمده،همٗم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن: ٓ جيقز آضمتج٣مج زمف 

 (.2/667وؤمٖمف ايمدارومْمٛمل( )يمًٛم٣م 

 (.0484/حمٚمد زمـ طمٙمٝمٖم٥م إٞمِم٣مري )ذىمر 

 (.2/667ٖمر ، وسم٘مٙمؿ همٝمف احل٣مهمظ( )يم٣ًمن ايمحمٚمد زمـ طمٙمٝمٖم٥م ايمٗمرؿمٌل )ؤمٖمف ازمـ 

 (.0440حمٚمد زمـ طمٙمٝمٖم٥م زمـ إؽمح٣مق إؽمدي )ك 

 (.56/373حمٚمد زمـ طمٙمٝمؾ أزمق زم٘مر إطمٖمش ايمِمٕمغم )جمٜمقل ضم٣مل( )فم٣ًمىمر 

 (.2/668حمٚمد زمـ طمٙمٝمؾ ايمذهقم ايمٌٙمخل )يّمع احلدي٧م وم٣ميمف ازمـ ضم٣ٌمن( )يم٣ًمن 

 (.712زمـ طمٙمٝمؾ اظمٔمدل أزمق فمٌد اهلل إصٌٜم٣مين )ٞمٝم٣ًمزمقر/حمٚمد 

 (.6/605حمٚمد زمـ مخٝمس زمـ مجٝمؾ أزمق زم٘مر )طمط 



1621 
 

 (.3/6054حمٚمد زمـ طمٛمٝمس ايمٕمزي )فمٛمف مج٣مفم٥م( )ضم٣ٌمن 

 (.7/632( )ضم٣مسمؿ 2/668حمٚمد زمـ طمقط ايم٣ٌمهقم اظمدين )ٓ أفمرهمف وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )يم٣ًمن 

)وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمـ صمٙم٥م ايمٔمٙمامء وىم٣ٌمر ايمٖمٗمٜم٣مء ؾُمٜمر  -ازمـ أيب ايمٔم٣ميمٝم٥م -يحمٚمد زمـ طمغمة إَمقي أزمق فمٌد اهلل اظمر

 (.0602( )صف/378زم٣محلٖمظ وايمٔمٙمؿ وايمذىم٣مء وايمٖمٜمؿ( )ت

 (.56/343حمٚمد زمـ داود أزمق طمغم ايمرضمٌل )فم٣ًمىمر 

( )ضم٣مسمؿ 56/330حمٚمد زمـ داود إزدي أزمق زم٘مر اخلْمٝم٤م ايمرازي فمٛمف ازمـ فمدي )َمـ ايمثٗم٣مت وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )فم٣ًمىمر 

 (.705( )صمر 87/650

 (.5/654حمٚمد زمـ داود ايمٌٕمدادي ايمٔمٖم٣مين )ؾمٝمخ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )طمط 

 حمٚمد زمـ داود ايمتقزي: صقازمف: ازمـ يزداد.

 (.7/651حمٚمد زمـ داود احلداين )ضم٣مسمؿ 

 (.2/669حمٚمد زمـ داود ايمرَمقم )اهتٚمف ايمذهٌل زم٣ميمقوع( )يم٣ًمن 

 .(5/651حمٚمد زمـ داود ايمًٚمٛم٣مين )ضم٣مسمؿ 

 (.0123حمٚمد زمـ داود ايمِمٛمٔم٣مين اظمرنمٝم٣مين ) ٓ أفمرهمف واحلدي٧م َمٛم٘مر( )حتٖم٥م/

 (.7/651حمٚمد زمـ داود ايمٗمْم٣من )ؾمٝمخ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.2/669)يم٣ًمن -سمٗمدم–حمٚمد زمـ داود ايمٗمٛمْمري، اؽمؿ صمده: يزيد 

 (.7/651حمٚمد زمـ داود زمـ أيب ٞم٣مصمٝم٥م أزمق فمٌد اهلل اإلؽم٘مٛمدري )ضم٣مسمؿ 

 (.5/654د زمـ أيب ٞمٌم ايمٗمقَمز )شمٗم٥م وم٣ميمف حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ ؽمٙمٝمامن( )طمط حمٚمد زمـ داو

 حمٚمد زمـ داود زمـ أؽمٙمؿ ايمِمددم: هق ازمـ داود زمـ فمثامن زمـ ؽمٔمٝمد زمـ أؽمٙمؿ.

 (.551حمٚمد زمـ داود زمـ صم٣مزمر ايمٌٕمدادي )ؿم٤م 

 (.5/655حمٚمد زمـ داود زمـ صمراح أزمق فمٌد اهلل ايم٘م٣مسم٤م )َمُمٜمقر( )طمط 

 (.5/623دان أزمق زم٘مر ايم٘مرطمل )طمط حمٚمد زمـ داود زمـ مح

 (.2/669حمٚمد زمـ داود زمـ ديٛم٣مر ايمٖم٣مرد )ىمذزمف ازمـ فمدي( )يم٣ًمن 

 (.3/6055حمٚمد زمـ داود زمـ ديٛم٣مر ايم٘مرَم٣مين )ضم٣ٌمن 
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 (.56/362حمٚمد زمـ داود زمـ ؽم٣ممل أزمق فمٚمرو )جمٜمقل ضم٣مل( )فم٣ًمىمر 

 (.5/627ط حمٚمد زمـ داود زمـ ؽمٙمٝمامن أزمق زم٘مر اظمٗمرئ اخلُم٣مب )وشمٗمف اخلْمٝم٤م( )طم

صقدم )ووم٣مل احل٣مىمؿ: شمٗم٥م َمٟمَمقن ووشمٗمف ايمدارومْمٛمل( )طمط  -ازمـ همتا -حمٚمد زمـ داود زمـ ؽمٙمٝمامن أزمق زم٘مر ايمٛمٝم٣ًمزمقري 

 (.346( )ايمديمٝمؾ/56/369( )فم٣ًمىمر 5/625

 (.5/624حمٚمد زمـ داود زمـ ؽمٙمٝمامن أزمق فم٣ٌمس ايمٌٕمدادي )طمط 

 (.5/625حمٚمد زمـ داود زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ صمٛمدل أزمق فمٝمًك اهلٚمداين )طمط 

 (.5/623حمٚمد زمـ داود زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ ؽمٝم٣مر أزمق زم٘مر ايمٖمٗمٝمف )وشمٗمف اخلْمٝم٤م( )طمط 

 (.5/653حمٚمد زمـ داود زمـ صدوم٥م أزمق صمٔمٖمر ايمُمح٣مم اظمْمغمي )طمط 

 (.56/344حمٚمد زمـ داود زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ زي٣مد ايمٖم٣مرد ايمٌٔمٙمٌ٘مل )جمٜمقل ضم٣مل( )فم٣ًمىمر 

 (.556( )ؿم٤م 885( )جمٜمقل ضم٣مل( )إرؾم٣مد/694أزمق فمٌد اهلل ايمِمددم )ت حمٚمد زمـ داود زمـ فمثامن زمـ ؽمٔمٝمد زمـ أؽمٙمؿ 

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمـ أهؾ ايمٔمٙمؿ 565حمٚمد زمـ داود زمـ فمْمٝم٥م زمـ ؽمٔمٝمد ايمٔم٘مل اجلراوي أزمق فمٌد اهلل )ت

 (.0469واظمٔمرهم٥م وايمٖمٜمؿ..( )صف/

 (.5/652حمٚمد زمـ داود زمـ فمقم زمـ طمٙمػ إصٌٜم٣مين )جمٜمقل ضم٣مل( )طمط 

ـ داود زمـ َم٣ميمؽ أزمق زم٘مر ايمُمٔمغمي)فمٛمف مج٣مفم٥م، ووم٣مل اخلْمٝم٤م: ىم٣من فم٣مظم٣ًم همٜماًم زم٣محلدي٧م، ووم٣مل اإلؽمامفمٝمقم: حمٚمد زم

 (.882( )إرؾم٣مد/5/623( )طمط 697زمٕمدادي حيٖمظ، ووم٣مل ايمذهٌل: احل٣مهمظ( )ت

 (.5/456( )طمط 458حمٚمد زمـ داود زمـ يزيد أزمق صمٔمٖمر ايمتٚمٝمٚمل ايمٗمٛمْمري )شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )ت 

 (.2/669اود زمـ يزيد زمـ ضم٣مزم أزمق زم٘مر ايمرازي اخلِمٝم٤م )دم ضمديثف نمرائ٤م وم٣ميمف احل٣مىمؿ( )يم٣ًمن حمٚمد زمـ د

 (.5/671( )طمط 406حمٚمد زمـ دزمٝمس زمـ زم٘م٣مر اظمٗمرئ )وشمٗمف اخلْمٝم٤م( )ت 

حمٚمد زمـ درهؿ ايمٔمٌز )شمٗم٥م وم٣ميمف ؾم٣ٌمزم٥م، وؤمٖمف ايمدارومْمٛمل، ورضب فمعم ضمديثف أزمق داود، ووم٣مل ازمـ َمٔمكم: يمٝمس زمًمء( 

 (.2/641(. )يم٣ًمن 5/628)طمط 

 (.7/639حمٚمد زمـ درهؿ ايمٔمٝمًم )جمٜمقل ضم٣مل( )ضم٣مسمؿ 

 (.7/639حمٚمد زمـ درهؿ اظم٘مل )ضم٣مسمؿ 

 (.2/641حمٚمد زمـ درهؿ فمـ ازمـ فم٣ٌمس )يمٝمس زمف زمٟمس وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم، ووم٣مل إزدي: يمٝمس زمًمء( )يم٣ًمن 
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 (.5/629حمٚمد زمـ ديمٝمؾ زمـ زممم أزمق زم٘مر اإلؽم٘مٛمدراين )وشمٗمف اخلْمٝم٤م( )طمط 

 (.7/651( )ضم٣مسمؿ 5/629ٚمد زمـ دهٗم٣من ايمٌٕمدادي )طمط حم

 (.9/046حمٚمد زمـ دهٙمؿ )ضم٤م 

 (.56/334حمٚمد زمـ دوؽم٦م أزمق فمٌد اهلل ايمٛمٝم٣ًمزمقري ايمزاهد )فم٣ًمىمر 

 (.757( )صمر 696حمٚمد زمـ ديزويف ايمزاهد أزمق فمٌد اهلل اجلرصم٣مين )ت 

 (.٣7/650مسمؿ ( )ضم5/629حمٚمد زمـ ديًؿ أزمق فمقم ايمدوم٣مق )صدوق وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )طمط 

 (.7/651حمٚمد زمـ ديٙمؿ )ضم٣مسمؿ 

 (.2/640حمٚمد زمـ ديٛم٣مر ايمٔمراومل )ٓ يدري َمـ هق وم٣مل ايمذهٌل( )يم٣ًمن 

 (.5/671حمٚمد زمـ ديٛم٣مر زمـ َمقؽمك زمـ ديٛم٣مر ايمدوم٣مق )طمط 

 (.7/651حمٚمد زمـ ديٛم٣مر فمـ يزيد زمـ أيب فمٌٝمد )ضم٣مسمؿ 

 (.5/671حمٚمد زمـ ذؤي٤م ايمٛمٜمُمقم ايمٔمامين )طمط 

 (.086ازمـ زمٛم٦م ايمًٚمرومٛمدي ايمتٛمٝمز( )َمٌم حمٚمد زمـ ذىمقان )

 (.54/4حمٚمد زمـ ذىمقان ايمدَمُمٗمل )فم٣ًمىمر 

 (.7/650حمٚمد زمـ ذىمقان فمـ أؾمٝم٣مطمف )ضم٣مسمؿ 

 (.7/654حمٚمد زمـ راؾمد أيب ؽم٘مٛم٥م )ضم٣مسمؿ 

 (.2/640حمٚمد زمـ راؾمد ايمٌٌمي اظم٘مٖمقف فمـ يقٞمس )سم٘مٙمؿ همٝمف وم٣ميمف احل٣مهمظ( )يم٣ًمن 

 (.5/673ازمـ َمٔمكم( )طمط  حمٚمد زمـ راؾمد ايمٌٕمدادي اخلزافمل )وشمٗمف

 (.7/656حمٚمد زمـ راؾمد ايمًٙمٚمل ايم٘مقدم )شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم( )ضم٣مسمؿ 

 (.2/640)يم٣ًمن )يٛمٓمر(حمٚمد زمـ راؾمد ايمُم٣مَمل فمـ ايمثقري 

 (.7/654حمٚمد زمـ راؾمد ايمٗمرر أزمق ٞمّمٙم٥م ايمٌٌمي )ؾمٝمخ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.0610حمٚمد زمـ راؾمد اظمرادي )يقٞمس 

 (.0616 ؽم٘مٛم٥م ايمٔمٌد ري )يقٞمس حمٚمد زمـ راؾمد زمـ أيب

 (.2/640حمٚمد زمـ راؾمد زمـ صدرة )يمكم وم٣ميمف َمًٙمٚم٥م( )يم٣ًمن 
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 (.553( )ؿم٤م 0487حمٚمد زمـ راؾمد زمـ َمٔمدان أزمق زم٘مر ايمثٗمٖمل )ذىمر 

 (.537حمٚمد زمـ راؾمد زمـ يزيد إصٌٜم٣مين: هق ازمـ أمحد زمـ راؾمد زمـ َمٔمدان )إرؾم٣مد/ص

 (.7/654)ضم٣مسمؿ  -سمٗمدم –حمٚمد زمـ راؾمد فمـ ازمـ ؽمغميـ هق ايمٌٌمي اظم٘مٖمقف 

 (.2/640حمٚمد زمـ راؾمد فمـ ضمًـ )ٓ يدري َمـ هق وم٣مل ايمذهٌل( )يم٣ًمن 

 (.54/07حمٚمد زمـ راهمع ايمٕمزٞمقي )فم٣ًمىمر 

 (.2/646حمٚمد زمـ راهمع زمـ طمدي٨م )ٓ ئمرف وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )يم٣ًمن 

 (.780ضمٛمٝمٖم٥م )صمر حمٚمد زمـ رزم٣مح زمـ يقؽمػ اجلرصم٣مين أزمق 

 (.991حمٚمد زمـ رزم٣مح زمـ يقؽمػ اجلقزصم٣مين )ومط 

( 5/678حمٚمد زمـ رزما زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ ؽمامك أزمق زم٘مر ايمٌٕمدادي )ٓ زمٟمس زمف وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل، ووشمٗمف اخلْمٝم٤م( )طمط

 (.055)ىمؼ/

 (.260حمٚمد زمـ رزمٝمع أزمق فمقم اجلرصم٣مين )صمر 

 (.2/646زمـ َمٛمدة( )يم٣ًمن حمٚمد زمـ رزمٝمع ايمُمٚمُم٣مؿمل )ضمدث فمـ ايمثقري زمٚمٛم٣مىمغم وم٣ميمف ا

 (.555حمٚمد زمـ رزمٝمع زمـ زمالل زمـ زي٣مد أزمق فمٌد اهلل إٞمديمز )ؿم٤م 

 (.9/041حمٚمد زمـ رزمٝمع زمـ ضم٘مؿ ايمٌزاز )ضم٤م 

 (.0614)يقٞمس  -َمٕمٝم٧م  -حمٚمد زمـ رزمٝمع زمـ ؽمٙمٝمامن إزدي َمقٓهؿ أزمق فمٌد اهلل 

)وم٣مل ازمـ صمٜمّمؿ: أضمد اظمُمٜمقريـ زم٣ميمِمدق  -ٚم٥مٞمٔم -حمٚمد زمـ رزمٝمع زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ داود اظمٌمي أزمق فمٌد اهلل اجلٝمزي

 (.888( )إرؾم٣مد/403واحلدي٧م وايمديـ وايمٔمدايم٥م، وأشمٛمك فمٙمٝمف ايمدارومْمٛمل وازمـ زوٓق ونمغممه٣م( )ت

 (.5/678حمٚمد زمـ رزمٝمع زمـ ؾم٣مهكم ايمٌٌمي )جمٜمقل ضم٣مل( )طمط 

 (.7/653حمٚمد زمـ رزمٝمع زمـ ىمٔم٤م ايمٌ٘مري )ٓ أفمرهمف وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.271رزمٝمع زمـ َمٛمِمقر أزمق ئمعم اإلؽمٖمرائٛمل)صمر حمٚمد زمـ 

( )ىم٣من َمٖمتل أهؾ زمٙمٛمًٝم٥م دم زَم٣مٞمف َمٗمدَم٣ًم دم ايمُمقرى ضم٣مهمٓم٣مً يمٙمٖمٗمف( 387حمٚمد زمـ رزمٝمٔم٥م ايمٌٙمٛمز ايمُُمٖمري )ت

 (.0669)صف/

 (.7/656حمٚمد زمـ رزمٝمٔم٥م زمـ ضم٣مرث زمـ فمٌد اظمْمٙم٤م أزمق محزة )ضم٣مسمؿ 
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 (.0613( )يقٞمس 436اهلل )ت  حمٚمد زمـ رزمٝمٔم٥م زمـ حمٚمد زمـ رزمٝمٔم٥م اظمٌمي أزمق فمٌد

 (.54/08حمٚمد زمـ رصم٣مء ايمًختٝم٣مين )جمٜمقل ضم٣مل( )فم٣ًمىمر 

 (.700( )ٞمٝم٣ًمزمقر/431حمٚمد زمـ رصم٣مء زمـ ؽمٔمٝمد إَمغم أزمق فم٣ٌمس )ت

 (.5/672حمٚمد زمـ رصم٣مء زمـ ؽمٛمدي أزمق فمٌد اهلل ايمٛمٝم٣ًمزمقري )وشمٗمف حمٚمد زمـ ئمٗمقب احل٣مهمظ( )طمط 

 (.891س ايمًٗمْمل ايمٌٌمي )إرؾم٣مد/حمٚمد زمـ رصم٣مء زمـ حمٚمد ايمٔمذري أزمق فم٣ٌم

 (.0125حمٚمد زمـ رداد ايمٙمٝمثل )جمٜمقل وم٣ميمف احل٣مهمظ( )حتٖم٥م/

حمٚمد زمـ رزام زمٌمي )َمتٜمؿ زمقوع احلدي٧م وم٣ميمف ايمذهٌل، ووم٣مل ايمدارومْمٛمل: حيدث زم٣مٕزم٣مؿمٝمؾ، ووم٣مل إزدي: سمرىمقه( 

 (.2/646)يم٣ًمن 

 (.0122حمٚمد زمـ رزق اهلل أزمق زم٘مر ايم٘مٙمقذاين )شمٗم٥م وم٣ميمف احل٣مهمظ( )حتٖم٥م/

 (.2/646ٗمرئ فمـ ئمٗمقب احليَمل )ٓ ئمرف وم٣ميمف ايمذهٌل( )يم٣ًمن اظمحمٚمد زمـ رزيؼ 

 (.890( )إرؾم٣مد/698حمٚمد زمـ رزيؼ زمـ صم٣مَمع أزمق فمٌد اهلل اظمديٛمل اظمٌمي )فمٛمف مج٣مفم٥م( )ت

 (.557حمٚمد زمـ رزيـ زمـ صم٣مَمع أزمق فمٌد اهلل إَمقي اظمٌمي : هق ازمـ رزيؼ )ؿم٤م 

 (.54/61( )فم٣ًمىمر 5/678أزمق فمٌد اهلل ايمٌٔمٙمٌ٘مل )جمٜمقل ضم٣مل( )طمط حمٚمد زمـ رزيـ زمـ حيٝمك 

 (.0313حمٚمد زمـ رؽمت٥م زمـ ضمًـ )ذىمر 

)وم٣مل ازمـ فمٌد ايمػم: ىم٣من شمٗم٥م هم٣مواًل َمـ أضمًـ ايمٛم٣مس ومراءة  -ايمناج -حمٚمد زمـ رؾمٝمؼ اظم٘مت٤م أزمق فمٌد اهلل ايمٗمرؿمٌل

 (.0181يمٙمٗمرآن وأؿمٝمٌٜمؿ صقسم٣ًم( )صف/

 (.5/421ضم٤م حمٚمد زمـ رىم٣مٞم٥م زمـ فمٌد يزيد )

 (.0612( )َم٣م فمٙمٚم٦م إٓ طمغمًا وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( )يقٞمس 460حمٚمد زمـ رَمّم٣من زمـ ؾم٣مىمر احلٌٝمُم٣مين َمقٓهؿ اظمٌمي )ت 

 (.5/678حمٚمد زمـ رٞمكم زمـ حيٝمك أزمق فمٌد اهلل ايمٌٔمٙمٌ٘مل )طمط 

 حمٚمد زمـ روزم٣مل إدَمل ايمُمغمازي: صقازمف: ازمـ َمرززم٣من.

 (.5/678حمٚمد زمـ روح ايمٌزاز )جمٜمقل ضم٣مل( )طمط 

 (.5/677حمٚمد زمـ روح ايمٔم٘مػمي )طمط 

 (.2/644حمٚمد زمـ روح ايمٗمٛمْمري )وم٣مل ايمدارومْمٛمل: يمٝمس زمٗمقي( )يم٣ًمن 
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 (.2/646حمٚمد زمـ روح اظمٌمي ايمٗمُمغمي )َمٛم٘مر احلدي٧م وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( )يم٣ًمن 

 (.7/655حمٚمد زمـ روح اظمٌمي ايم٘مٛمدي )صدوق وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ونمغمه( )ضم٣مسمؿ 

 (.54/60)فم٣ًمىمر حمٚمد زمـ روح اهل٣مؾمٚمل 

 (.0617( )يقٞمس 411حمٚمد زمـ روح زمـ ؾمٌؾ اجلقهري إضمقل )ت 

 (.275حمٚمد زمـ روح زمـ ٞمٌم أزمق أمحد ايمًٙمٖمل فمٛمف ازمـ فمدي )صمر 

 (.7/653حمٚمد زمـ رويـ ايمٔمٌد ي ايمٌٌمي ايمٔمٛمػمي )صدوق وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.7/621حمٚمد زمـ زارة زمـ فمٌد اهلل زمـ طمزيٚم٥م إٞمِم٣مري )ضم٣مسمؿ 

 ٚمد زمـ زاهد، هق ازمـ فمٌد اهلل ايمزاهد.حم

( 7/621( )ضم٣مسمؿ 5/689حمٚمد زمـ زاهر زمـ ضمرب زمـ ؾمداد ايمٛم٣ًمئل )مل ي٘مـ زمف زمٟمس وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )طمط 

 (.54/64)فم٣ًمىمـر

 (.7/621)ضم٣مسمؿ  -هق إول –حمٚمد زمـ زاهر فمـ ازمـ َم٣ٌمرك )مل ي٘مـ زمف زمٟمس وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( 

( )ىم٣من رصماًل ص٣محل٣ًم شمٗم٥م شمٌت٣ًم وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( 407ٌمي احليَمل أزمق زم٘مر )ت حمٚمد زمـ ززم٣من زمـ ضمٌٝم٤م زمـ ززم٣من اظم

 (.0618)يقٞمس 

 (.2/644حمٚمد زمـ ززم٣من زمـ ؽمٙمٝمامن ايمدَمُمٗمل )ٓ ئمرف وم٣ميمف ايمذهٌل( )يم٣ًمن 

 (.2/644حمٚمد زمـ ززم٣من فمـ أٞمس زمـ َم٣ميمؽ )ؤمٖمف ازمـ َمٔمكم( )يم٣ًمن 

 (.7/559( )ضم٣مسمؿ 54/48ضم٣مسمؿ وأزمق زرفم٥م( )فم٣ًمىمر حمٚمد زمـ ززمغم ايمٗمريب فمـ ايمزهري ونمغمه، )ؤمٖمف أزمق 

 (.2/644( )يم٣ًمن 0431حمٚمد زمـ زضم٣مف فمـ أزمٝمف )ضمدث زمٚمٛم٣مىمغم وم٣ميمف ايمذهٌل( )ذىمر /

 (.5/691حمٚمد زمـ زرفم٣من زمـ حمٚمد زمـ ص٣ميما أزمق زم٘مر إٞمامؿمل )وشمٗمف ايمػموم٣مين( )طمط 

 (.0353( )فم٨م 54/30( )فم٣ًمىمر حمٚمد زمـ زرفم٥م زمـ روح ايمرفمٝمٛمل )شمٗم٥م َمٟمَمقن وم٣ميمف ايم٘مت٣مين ووشمٗمف ايمٔمجقم

 (.5/691حمٚمد زمـ زرفم٥م زمـ ؾمداد أزمق فمٌد اهلل ايمٌٙمخل )طمط 

 (.0241حمٚمد زمـ زريؼ أزمق زم٘مر ايمٌٕمدادي )ذىمر 

 (.56/36حمٚمد زمـ زريؼ زمـ إؽمامفمٝمؾ ايمٌٙمدي اظمٗمرئ )جمٜمقل ضم٣مل( )فم٣ًمىمر 

 (.54/32حمٚمد زمـ زىمري٣م أزمق فمٌد اهلل ايمٌٔمٙمٌ٘مل )فم٣ًمىمر 
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 (ٌٜم٣مين )سم٘مٙمؿ دم ؽمامفمف وم٣ميمف ازمـ َمٛمدة، ووم٣مل أزمق ٞمٔمٝمؿ: ص٣مضم٤م أصقل صمٝم٣مد صحـ٣مححمٚمد زمـ زىمري٣م إص

 ( اؽمؿ صمده فمٌٝمد اهلل.2/642)يمًــ٣من

 حمٚمد زمـ زىمري٣م ايمٌٔمٙمٌ٘مل: هق ازمـ زريؼ.

 (.2/647حمٚمد زمـ زىمري٣م ايمتٚمٝمٚمل )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )يم٣ًمن 

 (.2/642حمٚمد زمـ زىمري٣م احلِمٝم٤م )يّمع احلدي٧م وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل( )يم٣ًمن 

 (.0123فمٛمف أزمق وم٣مؽمؿ وازمـ فمٌد ايمػم )صف/ -همٙمٝمقمٕازمـ ا –حمٚمد زمـ زىمري٣م ايمزهري أزمق فمٌد اهلل ايمٗمرؿمٌل 

 حمٚمد زمـ زىمري٣م ايمٕماليب، اؽمؿ صمده: ديٛم٣مر.

 (.5/687حمٚمد زمـ زىمري٣م زمـ إزمراهٝمؿ زمـ إؽمامفمٝمؾ أزمق ضمًـ ايمدوم٣مق )روى أضم٣مدي٧م َمًتٗمٝمٚم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )طمط 

، ووم٣مل ( )يّمع احلدي٧م وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل، واهتٚمف احل٣مىمؿ وؤمٖمف نمغم واضمد691ديٛم٣مر ايمٕماليب )ت حمٚمد زمـ زىمري٣م زمـ 

 .(0127)حتٖم٥م/ (2/642( )يم٣ًمن 558( )ؿمـ٤ماحل٣مهمظ: َمؼموك

 (.2/645حمٚمد زمـ زىمري٣م زمـ ذويد ايم٘مٛمدي )ٓ يدري َمـ هق وم٣ميمف ايمذهٌل( )يم٣ًمن 

 (.5/682)طمط حمٚمد زمـ زىمري٣م زمـ ؽمٔمٝمد زمـ أزم٣من زمـ ويمٝمد زمخ٣مري إصؾ 

، وسم٘مٙمؿ دم ؽمامفمف ازمـ حمٚمد زمـ زىمري٣م زمـ فمٌٝمد اهلل زمـ محٝمد ايمٗمرر )ىمتٌقا فمٛمف ص٣مضم٤م أصقل صمٝم٣مد صح٣مح وم٣ميمف أزمق ٞمٔمٝمؿ

 .(2/642)يم٣ًمن( 0340( )ذىمر 4/439( )أصٌٜم٣منَمٛمده

 (.5/687( )طمط 451حمٚمد زمـ زىمري٣م زمـ حيٝمك زمـ داود أزمق فمقم ايمٌٕمدادي )ت 

 (.5/682ٙم٦م أزمق زم٘مر اظم٠مدب )جمٜمقل ضم٣مل( )طمط حمٚمد زمـ زىمري٣م زمـ حيٝمك زمـ ص

( )ىم٣من يٖمٜمؿ وحيٖمظ احلدي٧م وىم٣من رصماًل ص٣محل٣ًم 653رد اظمٌمي )ت احلحمٚمد زمـ زىمري٣م زمـ حيٝمك زمـ صٙم٦م ايمٗمّم٣مفمل 

 (.0601وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( )يقٞمس 

 (.5/689( )طمط 657حمٚمد زمـ زٞمجقيف زمـ زيد اظم٠مذن ايمٌٌمي )جمٜمقل ضم٣مل( )ت 

 (.2/648ٔمعم إيقم ، اؽمؿ صمده: همّمؾ )يم٣ًمنحمٚمد زمـ زهغم أزمق ي

 (.5/640حمٚمد زمـ زهغم زمـ أيب ضمٝمؾ )ٓ ئمرف وم٣ميمف ايمذهٌل( )يم٣ًمن 

( )وم٣مل ايمذهٌل: ؾمٝمخ ايمُم٣مهمٔمٝم٥م ايمٔمالَم٥م طمْمٝم٤م 308حمٚمد زمـ زهغم زمـ أطمْمؾ أزمق زم٘مر ايمٛمًقي )ايمٛم٣ًمئل( ايمٖمٗمٝمف )ت

 (.5( )خم٤م 557( )إحت٣مف/4/78( )ايمقادم07/496ٞم٣ًم( )ؽمغم
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 (.2/647زهغم زمـ فمْمٝم٥م ايمًٙمٚمل )ؽم٣مومط جمٜمقل وم٣ميمف إزدي( )يم٣ًمن  حمٚمد زمـ

حمٚمد زمـ زهغم زمـ همّمؾ أزمق ئمعم إيقم أو إزمقم )صدوق ومد أطمْمٟم دم أضم٣مدي٧م وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل ووم٣مل ازمـ نمالم ايمزهري: 

 (.895( )إرؾم٣مد/3/6057( )ضم٣ٌمن2/648( )يم٣ًمن559( )ؿم٤م84( )ؽمٜمؿ 408اطمتٙمط ومٌؾ َمقسمف زمًٛمتكم( )ت

 (.54/37زمـ زهغم زمـ حمٚمد أزمق ضمًـ ايم٘ماليب )جمٜمقل ضم٣مل( )فم٣ًمىمر  حمٚمد

 (.2/648( )يم٣ًمن 7/621حمٚمد زمـ زهغم سم٣مزمٔمل)جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.2/649حمٚمد زمـ زي٣مد إؽمدي )َمٛم٘مر احلدي٧م فمـ ايمثٗم٣مت وٓ أفمرهمف وم٣ميمف ازمـ فمدي( )يم٣ًمن 

 (.7/659حمٚمد زمـ زي٣مد إصٌٜم٣مين ايمٔمٌد ي )ضم٣مسمؿ 

 (.2/631( )يم٣ًمن 7/658د زمـ زي٣مد إٞمِم٣مري )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ حمٚم

 (.2/631( )يم٣ًمن 7/655حمٚمد زمـ زي٣مد ايمػممجل )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.2/648حمٚمد زمـ زي٣مد ايمتٚمٝمٚمل )ؤمٖمف إزدي( )يم٣ًمن 

 (.2/631حمٚمد زمـ زي٣مد اجلريري ايم٘مقدم )سم٣ميمػ( )يم٣ًمن 

 (.7/659أزمق صمٔمٖمر ايمٗمْم٣من )ؾمٝمخ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ حمٚمد زمـ زي٣مد ايمرازي 

 (.2/649)يم٣ًمن  -يٛمٓمر–حمٚمد زمـ زي٣مد ايمراؽمٌل 

 (.2/631حمٚمد زمـ زي٣مد ايمرومل )ص٣مضم٤م َمٛم٣مىمغم وم٣ميمف ازمـ َمٛمدة( )يم٣ًمن 

 (.7/658( )ضم٣مسمؿ2/631حمٚمد زمـ زي٣مد ايمًٙمٚمل )جمٜمقل وم٣ميمف ازمق ضم٣مسمؿ( )يم٣ًمن 

 (.5/685حمٚمد زمـ زي٣مد ايمٔم٣مزمد )طمط 

 (.0448د زمـ زي٣مد ايمٖمٗمٝمف )ك حمٚم

 (.2/649حمٚمد زمـ زي٣مد ايمٗمرر )ٓ ئمرف وم٣ميمف ايمذهٌل( )يم٣ًمن 

 (.7/658حمٚمد زمـ زي٣مد اظمٗمدد أزمق إؽمح٣مق )ص٣ميما وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.2/649حمٚمد زمـ زي٣مد ايمٝمامين )ٓ ئمرف وم٣ميمف أمحد( )يم٣ًمن 

 (.0447( )ك 640حمٚمد زمـ زي٣مد زمـ أفمرايب اهل٣مؾمٚمل )ت 

 (.65حمٚمد زمـ زي٣مد زمـ ضمٌٝم٤م أزمق زم٘مر )شمٗم٥م وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل( )ؽمٜمؿ /

 (.7/658( )ضم٣مسمؿ2/648( )يم٣ًمن 5/680حمٚمد زمـ زي٣مد زمـ ززم٣مر ايم٘مٙمٌل )ٓ رء وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم( )طمط 
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 (.0128حمٚمد زمـ زي٣مد زمـ ؽمٙمٝمامن )ؾمٝمخ ٓ ئمرف وم٣ميمف احل٣مهمظ( )حتٖم٥م/

 (.0601( )يقٞمس 660حمٚمد زمـ زي٣مد زمـ ؿمٌؼ ايمٗمٝمز )ت 

 (.546حمٚمد زمـ زي٣مد زمـ فمٌد ايمرمحـ ايمٙمخٚمل أٞمديمز )نمرزم٣مء/

 (.892( )فمٛمف ايمْمػماين ونمغمه( )إرؾم٣مد/674حمٚمد زمـ زي٣مد زمـ فمٌد اهلل زمـ طمزافمل أزمق فمقم اظمزين ايمٌٌمي )ت

 (.9/83حمٚمد زمـ زي٣مد زمـ همروة ايمٌٙمدي )ضم٤م 

 (.0437( )ذىمر 4/668حمٚمد زمـ زي٣مد زمـ خمٙمد إصٌٜم٣مين )أصٌٜم٣من 

 (.249( )صمر 657زمـ زي٣مد زمـ َمٔمروف أزمق زم٘مر ايمرازي )ت حمٚمد 

 (.2/631حمٚمد زمـ زي٣مد ؾمٝمخ ٓزمـ فمٙمٝم٥م )ٓ ي٘م٣مد ئمرف وم٣ميمف ايمذهٌل( )يم٣ًمن 

 (.2/649حمٚمد زمـ زي٣مد فمـ حمٚمد زمـ فمٚمر )وم٣مل ايمدارومْمٛمل: يمٝمس زم٣ميمٗمقي( )يم٣ًمن 

 (.2/630حمٚمد زمـ زيد ايمُم٣مَمل )َمؼموك وم٣ميمف إزدي( )يم٣ًمن 

 (.2/630اؽمْمل )ٓ رء( )يم٣ًمن حمٚمد زمـ زيد ايمق

 (، واؽمؿ صمده: فمقم زمـ زيد.2/30( )يم٣ًمن 7/657حمٚمد زمـ زيد زمـ أصؿ )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.5/688حمٚمد زمـ زيد زمـ شم٣مزم٦م ايمِمغمدم )طمط 

 (.7/652حمٚمد زمـ زيد زمـ طمٙمٝمدة ايمٝمُم٘مري )جمٜمقل ضم٣مل( )ضم٣مسمؿ 

 حمٚمد زمـ زيد زمـ فمٌد اهلل.

 (.706ايمٌٙمخل أزمق ضمًـ ايم٘مقدم )ٞمٝم٣ًمزمقر/حمٚمد زمـ زيد زمـ فمقم 

حمٚمد زمـ زيد زمـ فمقم زمـ صمٔمٖمر إٞمِم٣مري )وم٣مل ايمػموم٣مين: شمٗم٥م ٞمٌٝمؾ أَمكم، ووم٣مل إزهري: ىم٣من شمٗم٥م، ووم٣مل ايمٔمتٝمٗمل: ىم٣من 

 (.344( )ايمديمٝمؾ/5/689( )طمط 477شمٗم٥م َمٟمَمقٞم٣مً اٞمتٗمك فمٙمٝمف ايمدارومْمٛمل، ووم٣مل ازمـ اجلقزي: ىم٣من شمٗم٥م َمٟمَمقٞم٣ًم( )ت 

زمـ فمقم زمـ ضمًـ ايمٔمٙمقي أزمق زيد )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمع همٗمٜمف أدي٣ٌمً ؾم٣مفمرًا ضم٣مهمٓم٣ًم يمألطم٣ٌمر واؽمع  حمٚمد زمـ زيد

 (.0405ايمرواي٥م...( )صف/

 (.5/688حمٚمد زمـ زيد زمـ فمقم زمـ ضمًـ ايمٔمٙمقي اهل٣مؾمٚمل )طمط 

 (.7/657حمٚمد زمـ زيد زمـ فمقم زمـ زيد إصؿ )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.7/652زمـ زيد ايمرومل )جمٜمقل ضم٣مل( )ضم٣مسمؿ حمٚمد زمـ زيد زمـ فمقم 
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 (.544حمٚمد زمـ زيد زمـ يّمختقيف زمـ هٝمثؿ ايمػمدفمل )نمرزم٣مء/

 (.7/655حمٚمد زمـ زيد فمـ ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وآيمف وؽمٙمؿ )ضم٣مسمؿ 

 (.521حمٚمد زمـ زيدان زمـ يزيد )أو زُمريد(ايمٌجقم )ؿم٤م 

 (.7/670حمٚمد زمـ ؽم٣مئ٤م ايمتٝمٚمل )ضم٣مسمؿ 

 (.7/629هٛمدي٥م ايمثٗمٖمل )ضم٣مسمؿ حمٚمد زمـ ؽم٣مئ٤م زمـ أيب 

 (.7/684حمٚمد زمـ ؽم٣مزمط )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.0465( )صف/394حمٚمد زمـ ؽم٣مزمؼ ايمِمٗمقم أزمق زم٘مر )جمٜمقل ضم٣مل( )ت

( )ىم٣من رصمالً ص٣محل٣ًم وىم٣من ٓ يٗمٝمد ؽمامفمف وىم٣من َمـ 492حمٚمد زمـ ؽم٣مزمؼ زمـ َمًٔمقد ايمٗمٝمز أزمق فمٌد اهلل ايمْمٙمٝمْمقم )ت

 (.0133أؾمٌف أهؾ وومتف( )صف/

 (.730( )صمر 463حمٚمد زمـ ؽم٣مزمقر ايمٖمٗمٝمف أزمق زم٘مر )ت 

 (.2/630( )يم٣ًمن 7/684حمٚمد زمـ ؽم٣مج فمـ فمٚمر زمـ فمٌد ايمٔمزيز )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.761حمٚمد زمـ ؽم٣مدل ايمًجزي أزمق ٞمٌم إدي٤م )ٞمٝم٣ًمزمقر/

 (.2/636حمٚمد زمـ ؽم٣ممل إهمْمس )جمٜمقل وم٣ميمف ايمٔمٗمٝمقم( )يم٣ًمن 

 (.٣ٌ7/305مهقم )ضم٤م حمٚمد زمـ ؽم٣ممل ايم

 (.7/488حمٚمد زمـ ؽم٣ممل ايمتٝمٚمل )ضم٤م 

 (.2/636حمٚمد زمـ ؽم٣ممل ايمًٙمٚمل )اهتٚمف ايمذهٌل( )يم٣ًمن 

 (.7/76حمٚمد زمـ ؽم٣ممل ضمج٣مزي فمـ حمٚمد زمـ ىمٔم٤م ايمٗمرـمل )ٓ أفمرهمف وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.54/52حمٚمد زمـ ؽمحٝمؿ ايمٌٔمٙمٌ٘مل )فم٣ًمىمر 

 (.898حمٚمد زمـ ؽمختقيف زمـ هٝمثؿ ايمػمذفمل )إرؾم٣مد/

 (.7/683حمٚمد زمـ هاوم٥م )ضم٣مسمؿ 

 حمٚمد زمـ هي ايمتامر، اؽمؿ صمده فمثامن.

 (.2/636حمٚمد زمـ هي ايمرزاي )ٓ ئمرف وأسمك زمخػم َمٛم٘مر، وم٣ميمف ايمذهٌل( )يم٣ًمن 

 (.54/58حمٚمد زمـ هي ايمٗمْم٣من ايمٌٕمدادي )جمٜمقل ضم٣مل( )فم٣ًمىمر 
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 (.5/409حمٚمد زمـ هي ايمٛمحقي )وشمٗمف اخلْمٝم٤م( )طمط 

 (.5/407( )طمط 690أزمق زم٘مر ايمٌزار )وشمٗمف اخلْمٝم٤م( )ت حمٚمد زمـ هي زمـ ؽمٜمؾ 

 (.5/409( )طمط699حمٚمد زمـ هي زمـ ؽمٜمؾ أزمق زم٘مر ايمٗمٛمْمري )وشمٗمف ايمدارومْمٛمل( )ت 

، ووم٣مل احل٣مهمظ: ىم٣من حمٚمد زمـ هي زمـ فمثامن ايمتامر أزمق زم٘مر ايمدوم٣مق )وم٣مل ايمذهٌل: يمٝمس زمًمء يروي اظمٛم٣مىمغم وايمٌالي٣مء

 .(0171)حتٖم٥م/ (2/636( )يم٣ًمن 5/409( )طمطخمٙمْم٣مً 

 (.5/408حمٚمد زمـ هي زمـ َمٜمران ايمٛم٣مومد ايمٌٕمدادي )وشمٗمف اخلْمٝم٤م( )طمط 

 (.5/463حمٚمد زمـ ؽمٔمد ايمٌزار )طمط 

 (.7/620( )ضم٣مسمؿ 2/634حمٚمد زمـ ؽمٔمد اخلْمٚمل )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )يم٣ًمن 

 (.2/634حمٚمد زمـ ؽمٔمد ايمٗمرر )ٓ ئمرف وم٣ميمف ايمذهٌل( )يم٣ًمن 

 (.7/626ايمًٌحل )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ حمٚمد زمـ ؽمٔمد اظمٗمدد 

 (.54/20حمٚمد زمـ ؽمٔمد زمـ دازمؼ أزمق وم٣مؽمؿ )فم٣ًمىمر 

 (.060حمٚمد زمـ ؽمٔمد زمـ حمٚمد أزمق ؽمٔمٝمد ايمْمقد )خم٤م 

( )ٓ زمٟمس زمف وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل، ووم٣مل اخلْمٝم٤م: يمكم( )يم٣ًمن 672حمٚمد زمـ ؽمٔمد زمـ حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ فمْمٝم٥م ايمٔمقدم )ت 

 (.5/466( )طمط 2/636

 (.0504ٚمد زمـ ؽمٔمد زمـ َمٗمرن زمـ وائؾ أزمق فمٌد اهلل اظمٔمدل )ذىمر حم

 (.7/620حمٚمد زمـ ؽمٔمد فمـ فمٌد اهلل زمـ فمٌد ايمرمحـ )ضم٣مسمؿ 

 (.7/620( )ضم٣مسمؿ 2/634حمٚمد زمـ ؽمٔمد فمـ فمٌٝمد اهلل زمـ أيب صٔمِمٔم٥م )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )يم٣ًمن 

 (.7/626حمٚمد زمـ ؽمٔمد فمـ هُمٝمؿ )ضم٣مسمؿ 

 (.910ت٣ميدي ايمُمغمازي )إرؾم٣مد/حمٚمد زمـ ؽمٔمدان أزمق زم٘مر ايمٔم

 (.2/634( )يم٣ًمن 5/465حمٚمد زمـ ؽمٔمدان ايمٌزار )ٓ ئمرف وم٣ميمف ايمذهٌل( )طمط 

 (.0/591حمٚمد زمـ ؽمٔمدان ايمُمغمازي )دفم٣مء 

 (.5/463( )طمط 640حمٚمد زمـ ؽمٔمدان ايميير أزمق صمٔمٖمر ايمٛمحقي )وشمٗمف اخلْمٝم٤م( )ت 

 (.7/346حمٚمد زمـ ؽمٔمدان زمـ ضمٝم٣من هق أيت )ضم٤م 
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 (.7/686ٔمدان زمـ فمٌٝمد اهلل زمـ ضمٝم٣من ايمٗمرر )ؾمٝمخ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ حمٚمد زمـ ؽم

 (.54/59( )فم٣ًمىمر 2/634ٖمر ( )يم٣ًمن ايمحمٚمد زمـ ؽمٔمدون إٞمديمز )ؤمٝمػ ايم٘مت٣مب وم٣ميمف ازمـ 

( )وم٣مل ايمٕم٣ًمين: ىم٣من َمـ أهؾ ايمٔمٙمؿ زم٣مٕصقل 485حمٚمد زمـ ؽمٔمدون زمـ فمقم زمـ زمالل ايمٗمروي أزمق فمٌد اهلل ايمٗمغمواين )ت 

 (.0466يمٖمروع..( )صف/وا

ٔمريب: هق شمٗم٥م ضم٣مهمظ صمٙمٝمؾ يمٗمٝمتف ايمحمٚمد زمـ ؽمٔمدون زمـ َمرصمل زمـ ؽمٔمُدن ايمٔمٌد ري أزمق فم٣مَمر اظمٝمقرومل )وم٣مل أزمق زم٘مر زمـ 

 (.0648همتك ايمًـ ىمٜمؾ ايمٔمٙمؿ( )صف/

 (.7/626حمٚمد زمـ ؽمٔمٝمد أزمق ؽمٔمٝمد فمـ فمٌد ايمٔمزيز )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

  : زي٣مد.: اؽمؿ صمدهحمٚمد زمـ ؽمٔمٝمد إشمرم

 (.2/634حمٚمد زمـ ؽمٔمٝمد إزدي )َمؼموك وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل( )يم٣ًمن 

 (.2/635( )ىمذزمف ازمـ يقٞمس( )يم٣ًمن 691حمٚمد زمـ ؽمٔمٝمد إزرق )ت 

 (.2/632حمٚمد زمـ ؽمٔمٝمد ايمٌٌمي )يم٣ًمن 

 (.2/638حمٚمد زمـ ؽمٔمٝمد ايمٌٌمي )يم٣ًمن 

 (.54/016حمٚمد زمـ ؽمٔمٝمد ايمٌٔمٙمٌ٘مل )فم٣ًمىمر 

 (.2/632)يم٣ًمن  اؽمؿ صمده: حمٚمد زمـ ؽمٔمٝمد وم٣ميمف ايمذهٌل( حمٚمد زمـ ؽمٔمٝمد ايمٌقرومل )وو٣مع

 (.5/406( )طمط 450حمٚمد زمـ ؽمٔمٝمد احلريب أزمق زم٘مر ايمزاهد ازمـ رضير )شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )ت 

 (.5/401حمٚمد زمـ ؽمٔمٝمد احلريب ايمِمقدم )طمط 

 (.54/98حمٚمد زمـ ؽمٔمٝمد اخل٣مدم )فم٣ًمىمر 

 (.7/023( )ضم٣مسمؿ 5/415حمٚمد زمـ ؽمٔمٝمد ايمْم٣مئٖمل )طمط 

 (.54/98زمـ ؽمٔمٝمد ايمٔمقذي )فم٣ًمىمر  حمٚمد

 (.5/406حمٚمد زمـ ؽمٔمٝمد ايم٘م٣مسم٤م )طمط 

 (.0176حمٚمد زمـ ؽمٔمٝمد ايم٘مززمراين )َمؼموك وم٣ميمف احل٣مهمظ( )حتٖم٥م/

 (.7/623حمٚمد زمـ ؽمٔمٝمد اظم٠مذن )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 حمٚمد زمـ ؽمٔمٝمد اظمذىمر، هق ازمـ محد زمـ ؽمٔمٝمد سمٗمدم.
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 (.2/632َمـ هق وم٣ميمف ايمذهٌل( )يم٣ًمن  حمٚمد زمـ ؽمٔمٝمد اظمٝمقم ايمْمػمي )ٓ يدرى

 (.915)إرؾم٣مد/ -دضمٝمؿ -حمٚمد زمـ ؽمٔمٝمد اهلٚمداين ايم٘مقدم

 (.7/623( )ضم٣مسمؿ 5/414حمٚمد زمـ ؽمٔمٝمد زمـ أزم٣من ايمٗمرر إَمقي )طمط 

حمٚمد زمـ ؽمٔمٝمد زمـ أيب زفمٌؾ ايمٗمرؿمٌل أزمق فمٌد اهلل ) ىم٣من دم فمداد اظمٖمتكم زمٗمرؿم٥ٌم وىم٣من يٛم٤ًم إلم نمٖمٙم٥م ىمثغمة ؾمٜمر هب٣م فمٛمد 

 (.0078يمٛم٣مس ( )صف/ا

 (.2/633حمٚمد زمـ ؽمٔمٝمد زمـ أيب ؽمٔمٝمد)يمٝمس زمًمء وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم( )يم٣ًمن 

( )وم٣مل ازمـ فم٣مزمد: ىم٣من َمـ أهؾ 479أو 477حمٚمد زمـ ؽمٔمٝمد زمـ أيب فمت٥ٌم ايمٗمُمغمي ايمٛمحقي أزمق فمٌد اهلل ايمٗمرؿمٌل )ت

ٌْمف وضمًـ ٞمٗمٙمف( ايمٔمٙمؿ زمِمٛمقف َمـ ايمٔمٙمقم خمتٙمٖم٥م ونم٣مَمّم٥م، ىمثغم ايم٘مت٤م زمخْمف، مل جي٣مره أضمد دم صح٥م و

 (.0140)صف/

 (.54/71حمٚمد زمـ ؽمٔمٝمد زمـ أمحد أزمق زرفم٥م ايمٗمرر )فم٣ًمىمر 

 (.491حمٚمد زمـ ؽمٔمٝمد زمـ أضمٛمػ زمـ فمٚمرو زمخ٣مري )شمٗم٥م ضم٣مهمظ( )ؽمٜمؿ 

 (.0539حمٚمد زمـ ؽمٔمٝمد زمـ إؽمح٣مق أزمق فمٌد اهلل ايمٔم٣ًمل )ذىمر 

 (.0574حمٚمد زمـ ؽمٔمٝمد زمـ إؽمح٣مق ايمٗمْم٣من )ذىمر 

قؽمػ إَمقي أزمق فمٌد اهلل )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمٗمدَم٣ًم دم َمٔمرهم٥مايمٔمٙمؿ، أطمذ ايمٛم٣مس حمٚمد زمـ ؽمٔمٝمد زمـ إؽمح٣مق زمـ ي

 (.0008فمٛمف( )صف/

 ((.281)صمر 0431( )ك 465حمٚمد زمـ ؽمٔمٝمد زمـ إؽمامفمٝمؾ ايمٛمٝم٣ًمزمقري أزمق زم٘مر احلغمي )ت 

 (.0196ْمح٣من )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣مٞم٦م يمف فمٛم٣مي٥م زم٣ميمٔمٙمؿ( )صف/ايمحمٚمد زمـ ؽمٔمٝمد زمـ أصٌغ ايمٗمرؿمٌل ازمـ 

 (.6/618( )ك 0174)حتٖم٥م/ -يٛمٓمر –حمٚمد زمـ ؽمٔمٝمد زمـ زم٘مر ايمٔمًٗمالين 

 (.916حمٚمد زمـ ؽمٔمٝمد زمـ صم٣مزم٣من اجلٛمدي٣ًمزمقري )إرؾم٣مد/

 (.2/638حمٚمد زمـ ؽمٔمٝمد زمـ صمدار فمـ صمرير زمـ زي٣مد )جمٜمقل وم٣ميمف ازمـ ومْم٣من( )يم٣ًمن 

 (.0060ازمـ ضمزم )صف/ـ صمرج ايمٗمرؿمٌل أزمق فمٌد اهلل )وم٣مل احلٚمٝمدي: همٗمٝمف َمُمٜمقر( فمٛمف زمحمٚمد زمـ ؽمٔمٝمد 

 حمٚمد زمـ ؽمٔمٝمد زمـ ضمج٣مج ايمززمٝمدي: يٟميت دم: ازمـ ؾمٔمٝم٤م زمـ ضمج٣مج.

 (.0171حمٚمد زمـ ؽمٔمٝمد زمـ ضمزم ايمٕم٣مهمٗمل ايمُمٗمٛمدي اخلرار أزمق فمٌد اهلل ايمٗمرؿمٌل فمٛمف ايمِم٣مضم٣ٌمن )صف/
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 (.543( )نمرزم٣مء/621حمٚمد زمـ ؽمٔمٝمد زمـ ضم٣ًمن ايمِم٣مئغ )ت

 (.0600)يقٞمس ( 412حمٚمد زمـ ؽمٔمٝمد زمـ ضمٖمص اظمٌمي أزمق ؿمٝم٤م )ت 

( ) ذىمره ايمٗمقاس دم ؾمٝمقطمف ايمثٗم٣مت، ووم٣مل ايمذهٌل: وشمٗمف 469حمٚمد زمـ ؽمٔمٝمد زمـ مح٣مد زمـ َم٣مه٣من أزمق ؽم٣ممل اجلٙمقدي )ت 

 (.5/400( )طمط 343ايمٗمقاس( )ايمديمٝمؾ/

 (.545( )نمرزم٣مء/404حمٚمد زمـ ؽمٔمٝمد زمـ طم٣ميمد زمـ ؽمٔمٝمد زمـ ؽمٙمٝمامن ايمٕم٣مهمٗمل أٞمديمز )ت

 (.5/417ـ أزمق ضمًـ )جمٜمقل ضم٣مل( )طمط حمٚمد زمـ ؽمٔمٝمد زمـ طم٣ميمد زمـ فمٌد ايمرمح

 (.0572حمٚمد زمـ ؽمٔمٝمد زمـ داود اظمديٛمل )ذىمر 

 (.54/83حمٚمد زمـ ؽمٔمٝمد زمـ راؾمد أزمق فمٌد اهلل )فم٣ًمىمر 

 (.9/45حمٚمد زمـ ؽمٔمٝمد زمـ رَم٣مٞم٥م )ضم٤م 

 (.7/625حمٚمد زمـ ؽمٔمٝمد زمـ زائده إؽمدي ايم٘مقدم )ٓ زمٟمس زمف وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

ايم٘مريزي اظمٌمي إشمرم )سمرىمف أزمق ضم٣مسمؿ ووم٣مل: َمٛم٘مر احلدي٧م وؤمٖمف أزمق زرفم٥م، ووم٣مل إزمراهٝمؿ حمٚمد زمـ ؽمٔمٝمد زمـ زي٣مد 

 (.7/625( )ضم٣مسمؿ 5/415( )طمط 2/633اجلامل: أراه ي٘مذب( )يم٣ًمن 

 (.5/417حمٚمد زمـ ؽمٔمٝمد زمـ زي٣مد اظمٗمرئ اجلامل )وشمٗمف اخلْمٝم٤م( )طمط 

ٛمف ازمـ فمٌد ايمًالم احل٣مهمظ وأزمق ضمٖمص ( فم314هي إَمقي أزمق فمٌد اهلل احلرار)تزمـ حمٚمد زمـ ؽمٔمٝمد 

 (.0159ايمزهراوي..)صف/

 حمٚمد زمـ ؽمٔمٝمد زمـ ؽمٔمدان ايمُمغمازي: سمٗمدم دم ازمـ ؽمٔمدان.

 (.7/625حمٚمد زمـ ؽمٔمٝمد زمـ ؽم٘مـ زمـ فمٌد ايمرمحـ ايم٘مٛمدي أزمق همّمؾ ايمٌٜمري )صدوق وم٣ميمف أزمق زرفم٥م( )ضم٣مسمؿ 

 (.7/622حمٚمد زمـ ؽمٔمٝمد زمـ ؽمقيد ايمٗمرر ايم٘مقدم )ضم٣مسمؿ 

ووم٣مل ازمـ  ،)شمٗم٥م وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل ( ص٣مضم٤م سم٣مريخ ايمروم٥م443)ت ٝمد زمـ فمٌد ايمرمحـ أزمق فمقم احلراين ايمٗمُمغميحمٚمد زمـ ؽمٔم

َمٗمري: احل٣مهمظ ايمُمٝمخ اجلٙمٝمؾ ايمٖم٣موؾ َم٘مثرًا َمـ احلدي٧م، ووم٣مل ايمذهٌل: اإلَم٣مم احل٣مهمظ اظمٖمٝمد حمدث ايمروم٥م وَم٠مرطمٜم٣م( 

 (.914( )إرؾم٣مد/03( )ؽمٜمؿ /05/445)ؽمغم

 (.547( )نمرزم٣مء/461يمرمحـ ايمتًؼمي أزمق فمٌد اهلل )شمٗم٥م شم٦ٌم وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( )تحمٚمد زمـ ؽمٔمٝمد زمـ فمٌد ا

حمٚمد زمـ ؽمٔمٝمد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ َم٣مه٣من أزمق فمٌد اهلل إدي٣ٌمصمل ايمتًؼمي )وم٣مل ازمـ يقٞمس: ىم٣من شمٗم٥م شمٌت٣ًم، ووم٣مل ايمداين: 
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 (.913زري: شمٗم٥م و٣مزمط..( )إرؾم٣مد/اجلىم٣من ؾمٝمخ٣مً ضم٣مهمٓم٣ًم، ووم٣مل ازمـ 

 (.5/417فمٌد اهلل أزمق فمٌد اهلل اخلزاز )طمط  حمٚمد زمـ ؽمٔمٝمد زمـ

 (.0130)فمٛمف مج٣مفم٥م( )صف/ -ازمـ ٞم٣مس -حمٚمد زمـ ؽمٔمٝمد زمـ فمٌد اهلل زمـ محدون احلجري أزمق زم٘مر ايمٗمرؿمٌل

حمٚمد زمـ ؽمٔمٝمد زمـ فمٌد اهلل زمـ فمٌد ايمرمحـ ايم٣ًٌمئل أٞمديمز ومرؿمٌل )ىم٣من همٗمٝمًٜم٣م وىم٣من اظمٖمتل دم أي٣مَمف وم٣ميمف: ازمـ يقٞمس( 

 (.542)نمرزم٣مء/

 (.54/85ٚمد زمـ ؽمٔمٝمد زمـ فمٌد اظمٙمؽ ايمًٙمٚمل أزمق صمٔمٖمر )جمٜمقل ضم٣مل( )فم٣ًمىمر حم

 (.2/633( )يم٣ًمن 7/623حمٚمد زمـ ؽمٔمٝمد زمـ فمٌد اظمٙمؽ اظمرواين )ٓ أفمرهمف وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.54/87( )فم٣ًمىمر 5/406حمٚمد زمـ ؽمٔمٝمد زمـ فمٌدان زمـ ؽمٜمالن ايمٖم٣مرد ايمٌٕمدادي )وشمٗمف اخلْمٝم٤م( )طمط 

 (.54/89)جمٜمقل ضم٣مل( )فم٣ًمىمر _زمـ فمٌٝمد اهلل زمـ أمحد أزمق فم٣ٌمس ايمٗمرر حمٚمد زمـ ؽمٔمٝمد 

حمٚمد زمـ ؽمٔمٝمد زمـ فمثامن زمـ ويمٝمد ايم٘ماليب اظمدين أزمق فمٌد اهلل )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من واؽمع ايمرواي٥م شمٗم٥م شمٌت٣ًم..( 

 (.0407)صف/

 (.54/89حمٚمد زمـ ؽمٔمٝمد زمـ فمٗم٥ٌم اظمرادي ايمْمػماين )جمٜمقل ضم٣مل( )فم٣ًمىمر 

 (.54/91ؽمٔمٝمد زمـ فمٚمرو زمـ طمريؿ أزمق حيٝمك اخلريٚمل اظمري)روى فمٛمف مجع( )فم٣ًمىمر حمٚمد زمـ 

 حمٚمد زمـ ؽمٔمٝمد زمـ فمٚمرو زمـ ؽمٔمٝمد أزمق فمٌد اهلل )ىمذاب(.

 (.628( )ؿمػمي5/412حمٚمد زمـ ؽمٔمٝمد زمـ نم٣ميم٤م ايمٔمْم٣مر ايميير ايمٌٕمدادي )وشمٗمف اخلْمٝم٤م( )طمط

 (.54/90( )ضم٣مسمؿ54/90فمٛمف مجع( )فم٣ًمىمر حمٚمد زمـ ؽمٔمٝمد زمـ همّمؾ ايمٗمرر اظمٗمري أزمق همّمؾ ايمدَمُمٗمل )روى 

 (.0352حمٚمد زمـ ؽمٔمٝمد زمـ وم٣مؽمؿ ايمُم٣مهمٔمل )ذىمر 

 (.0606( )يقٞمس 637حمٚمد زمـ ؽمٔمٝمد زمـ ىمثغم زمـ فمٖمغم اظمٌمي )ىم٣من رصمالً ص٣محل٣ًم وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( )ت 

 حمٚمد زمـ ؽمٔمٝمد زمـ ىم٣ًم ايمقاؽمْمل: هق ازمـ أمحد زمـ ؽمٔمٝمد زمـ ىم٣ًم.

 (.54/94( )فم٣ًمىمر05/03مخل احلٚميص احل٣مهمظ اإلَم٣مم )روى فمٛمف مج٣مفم٥م( )ؽمغمحمٚمد زمـ ؽمٔمٝمد زمـ حمٚمد أزمق زم٘مر ايمر

 (.707حمٚمد زمـ ؽمٔمٝمد زمـ حمٚمد ايم٘مرازمٝمز ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ٞمٝم٣ًمزمقر/

( )طمط ، ووم٣مل ايمذهٌل: وو٣معحمٚمد زمـ ؽمٔمٝمد زمـ حمٚمد زمـ ؽمٔمٝمد أزمق فمٌد اهلل اظمروزي ايمٌقرومل )ىمذزمف ايمًٜمٚمل ونمغمه

 (.2/632( )يم٣ًمن5/418
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زمـ حمٚمد زمـ فمٚمر إَمقي أزمق فمٌد اهلل ايمٗمرؿمٌل )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمٔمتٛمٝم٣ًم زم٣مٔشم٣مر، صم٣مَمٔم٣ًم يمٙمًٛمـ، شمٗم٥م  حمٚمد زمـ ؽمٔمٝمد

دم روايتف و٣مزمْم٣مً يم٘متٌف، وىم٣من ؾمٝمخ٣مً هم٣مواًل ديٛم٣ًم ورفم٣ًم.. ووم٣مل أزمق فمٚمرو اظمٗمرئ: ىم٣من رصمالً ص٣محل٣ًم َمًٛم٣ًم، ىمثغم ايمرواي٥م، 

ىم٣مٞم٦م فمٛم٣ميتف زمٛمٗمؾ ايمٔمٙمؿ فمٓمٝمٚم٥م.. ووم٣مل اخلقٓين: ىم٣من ؾمٝمخ٣ًم هم٣موالً ص٣محل٣ًم َمـ شمٗم٥م همٝمام ٞمٗمٙمف و٣مزمْم٣ًم يمف، ي٠مدب زم٣ميمٗمرآن، و

أهؾ ايمٔمٛم٣مي٥م زم٣ميمٔمٙمؿ، ضم٣مهمٓم٣ًم يمٙمحدي٧م َمع ايمٖمٜمؿ، ومديؿ ايمْمٙم٤م، جم٣مٞم٣ًٌم ٕهؾ إهقاء وايمٌدع ؽمٝمٖم٣ًم جمردًا فمٙمٝمٜمؿ، َم٣م فمٙمٚم٦م 

 (.0042( )صف/369أضمدًا ممـ أدرىمٛم٣م زمٙمغ َمٌٙمٕمف( )ت

 (.0485صمٔمٖمر إصٌٜم٣مين )ذىمر حمٚمد زمـ ؽمٔمٝمد زمـ َمزيد أزمق 

 (.0604( )يقٞمس 410حمٚمد زمـ ؽمٔمٝمد زمـ َمٝمٚمقن اجلٝمزي )ت 

( )وم٣مل ايمذهٌل: صحٝما 500حمٚمد زمـ ؽمٔمٝمد زمـ ٞمٌٜم٣من ايم٘م٣مسم٤م وهق ازمـ ؽمٔمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ ؽمٔمٝمد زمـ ٞمٌٜم٣من )ت 

 (.2/637ايمًامع( )يم٣ًمن 

 (.2/635حمٚمد زمـ ؽمٔمٝمد زمـ هالل ايمرؽمٔمٛمل ازمـ زمٛم٣مء )سم٘مٙمؿ همٝمف( )يم٣ًمن 

 (.54/95( )فم٣ًمىمر 5/418حمٚمد زمـ ؽمٔمٝمد زمـ هٛم٣مد أزمق نم٣مٞمؿ اخلزافمل ايمٌقؽمٛمجل )روى فمٛمف مج٣مفم٥م( )طمط 

 (.0307حمٚمد زمـ ؽمٔمٝمد زمـ وه٤م أزمق زم٘مر إصٌٜم٣مين )ذىمر /

 (.54/97حمٚمد زمـ ؽمٔمٝمد زمـ ي٣مؽمكم أزمق زم٘مر ايم٘مالفمل احلٚميص )جمٜمقل ضم٣مل( )فم٣ًمىمر 

 (.5/401يمٌزوري )جمٜمقل ضم٣مل( )طمط حمٚمد زمـ ؽمٔمٝمد زمـ حيٝمك زمـ ؽمٔمٝمد أزمق فمٌد اهلل ا

 (.753/858حمٚمد زمـ ؽمٔمٝمد زمـ يقؽمػ زمـ ؽمٔمٝمد أزمق زم٘مر ايمٗمْمٝمٔمل ايم٘م٣ًمئل اجلرصم٣مين )جمٜمقل احل٣مل( )صمر 

 (.7/623حمٚمد زمـ ؽمٔمٝمد فمـ فمٚمر )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.7/622حمٚمد زمـ ؽمٔمٝمد فمـ وه٤م )ضم٣مسمؿ 

 (.7/675حمٚمد زمـ ؽمٖمٝم٣من أزمق ؽمٖمٝم٣من ايمٔمٛمػمي )ضم٣مسمؿ 

 (.5/637حمٚمد زمـ ؽمٖمٝم٣من احلٛم٣مئل )جمٜمقل ضم٣مل( )طمط 

 (. 5/6020حمٚمد زمـ ؽمٖمٝم٣من ايمِمٖم٣مر )فمٛمف مج٣مفم٥م( )ضم٣ٌمن 

 (.549( )نمرزم٣مء/699حمٚمد زمـ ؽمٖمٝم٣من ايمْمػمي أزمق صمٔمٖمر )ت

 (.2/639حمٚمد زمـ ؽمٖمٝم٣من اهلٚمداين )يم٣ًمن 

 (.0242حمٚمد زمـ ؽمٖمٝم٣من زمـ إزمراهٝمؿ زمـ فمقم ايمرزم٣مؿمل )ذىمر
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 (.9/009ايمزرد إيقم )ضم٤م حمٚمد زمـ ؽمٖمٝم٣من زمـ أيب 

 (.912( )إرؾم٣مد/685حمٚمد زمـ ؽمٖمٝم٣من زمـ صمرير ايمرَمقم )ت

 (.0603حمٚمد زمـ ؽمٖمٝم٣من زمـ زي٣مد ايمٔم٣مَمري أزمق فمٌد اهلل )ىم٣من رصماًل فم٣مزمدًا وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( )يقٞمس 

إلم أٞمف  حمٚمد زمـ ؽمٖمٝم٣من زمـ ؽمٔمٝمد اظم٠مذن أزمق زم٘مر اظمٌمي )وم٣مل َمًٙمٚم٥م: ؽمٚمٔم٦م أهؾ احلدي٧م يٗمقيمقن هق ؤمٝمػ وذهٌقا

 (2/638ي٘مذب( )يم٣ًمن 

 (.760حمٚمد زمـ ؽمٖمٝم٣من زمـ حمٚمد زمـ حمٚمقد إدي٤م أزمق ضمًـ ايم٘م٣مسم٤م )ٞمٝم٣ًمزمقر/

 (.54/013حمٚمد زمـ ؽمٖمٝم٣من زمـ َمٛمذر ايمرَمقم )جمٜمقل ضم٣مل( )فم٣ًمىمر 

 (.0558حمٚمد زمـ ؽمٖمٝم٣من زمـ ه٣مرون زمـ ؽمٖمٝم٣من ايمقىمٝمؾ )ذىمر /

 (.7/675( )ضم٣مسمؿ 2/638وأزمق زرفم٥م: صدوق( )يم٣ًمن حمٚمد زمـ ؽمٖمٝم٣من زمـ وردان إؽمدي ايم٘مقدم )وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ 

 (.0/590حمٚمد زمـ ؽم٘مـ إيقم )دفم٣مء 

( )ضم٣مسمؿ 2/639حمٚمد زمـ ؽم٘مـ ايمُمٗمري اظم٠مذن )ٓ ئمرف وطمػمه َمٛم٘مر وم٣ميمف ايمذهٌل، ووم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: جمٜمقل( )يم٣ًمن 

7/684.) 

 حمٚمد زمـ ؽمالم إيقم أزمق فمٌد اهلل، اؽمؿ صمده فمٌد اهلل.

 ( 059ي ) جمٜمقل وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ( ) ذيؾ حمٚمد زمـ ؽمالم ايمٌخ٣مر

 (.2/639( )يم٣ًمن7/678حمٚمد زمـ ؽمالم اخلزافمل فمـ أزمٝمف )ٓ ئمرف وم٣ميمف ايمذهٌل ووم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: جمٜمقل( )ضم٣مسمؿ 

 (.5/441حمٚمد زمـ ؽمالم ايمِمقدم )طمط 

 (.2/651حمٚمد زمـ ؽمالم اظمٌمي فمـ ازمـ زم٘مغم )زمخػم َمقوقع وم٣ميمف ايمذهٌل( )يم٣ًمن 

 ل )يمف نمرائ٤م وم٣ميمف ازمـ َمٛمدة(.حمٚمد زمـ ؽمالم اظمٛمٌج

 (.7/678( )ضم٣مسمؿ 533حمٚمد زمـ ؽمالم زمـ زي٣مد زمـ فمٌد اهلل إيقم فمٛمف أزمق زرفم٥م ايمرازي ونمغمه )نمرزم٣مء/

 )هق إول(.حمٚمد زمـ ؽمالم زمـ فمٌد اهلل زمـ زي٣مد إيقم أزمق فمٌد اهلل 

همٝمف زمٔمّمٜمؿ يمٙمٗمدر( ( )صدوق وم٣ميمف صمزرة وسم٘مٙمؿ 640حمٚمد زمـ ؽمالم زمـ فمٌٝمد اهلل اجلٚمحل ايمٌٌمي )ت 

 (.5/467( )طمط 7/678( )ضم٣مسمؿ 2/651)يم٣ًمن

ٛمٛم٣ًم دم فمدة ٖمحمٚمد زمـ ؽمالَم٥م زمـ صمٔمٖمر زمـ فمقم أزمق فمٌد اهلل ايمٗمّم٣مفمل اظمٌمي ايمُم٣مهمٔمل ص٣مضم٤م َمًٛمد ايمُمٜم٣مب )ىم٣من َمت
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 (.08/96( )ؽمغم 353فمٙمقم مل أر زمٚمٌم َمـ جيرى جمراه وم٣ميمف ازمـ َم٣مىمقٓ. ووم٣مل ايمًٙمٖمل: ىم٣من َمـ ايمثٗم٣مت إشم٣ٌمت( )ت 

 (.54/018( )فم٣ًمىمر 322حمٚمد زمـ ؽمٙمْم٣من زمـ حمٚمد ايمٕمٛمقي )روى فمٛمف مج٣مفم٥م( )ت 

 ( 058حمٚمد زمـ ؽمٙمؿ ) أو ؽم٣ممل (فمـ طم٣ميمد زمـ يقؽمػ ) جمٜمقل وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ( ) ذيؾ 

 (.0605حمٚمد زمـ ؽمٙمٚم٥م ايمتجٝمٌل َمقٓهؿ اظمٌمي أزمق فم٣مَمر )يقٞمس 

 (.٣7/672مسمؿ حمٚمد زمـ ؽمٙمٚم٥م احلراين أزمق فمٌد اهلل )صدوق وم٣ميمف أمحد( )ضم

حمٚمد زمـ ؽمٙمٚم٥م ايم٣ًمَمل )سمرىمف ازمـ ضم٣ٌمن وم٣مل: ٓ حتؾ ايمرواي٥م فمٛمف، ووم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: ؾمٝمخ ٓ أفمرهمف ويمٝمس ضمدي٧م زمٚمٛم٘مر( 

 (.2/650)يم٣ًمن 

 (.7/672حمٚمد زمـ ؽمٙمٚم٥م اظمخزوَمل )ضم٣مسمؿ 

 (.7/677حمٚمد زمـ ؽمٙمٚم٥م اظمرادي اظمٌمي )صدوق وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.2/656وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )يم٣ًمن حمٚمد زمـ ؽمٙمٚم٥م اظم٘مل )جمٜمقل 

 (.90( )ؽمٜمؿ5/432( )طمط2/650حمٚمد زمـ ؽمٙمٚم٥م زمـ ومرزم٣م ايمرزمٔمل ايمٌٕمدادي )وم٣مل ايمدارومْمٛمل: يمٝمس زم٣ميمٗمقي( )يم٣ًمن 

حمٚمد زمـ ؽمٙمٚم٥م زمـ ىمٜمٝمؾ )ؤمٝمػ وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم وازمـ ؽمٔمد وأزمقزرفم٥م ووم٣مل ايمدارومْمٛمل ئمتػم زمف ووم٣مل أزمقداود : َمٗم٣مرب 

 (.7/672( )ضم٣مسمؿ2/651احلدي٧م، ووم٣مل اجلقزصم٣مين: ذاه٤م احلدي٧م( )يم٣ًمناحلدي٧م ووم٣مل ازمـ فمدي: واهل 

 (.9/83حمٚمد زمـ ؽمٙمٚم٥م زمـ َم٣ميمؽ ايم٣ٌمهقم )ضم٤م 

 (.7/672حمٚمد زمـ ؽمٙمٚم٥م فمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ فمٌد ايمٔمزيز ) ٓ ئمرف وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.2/656حمٚمد زمـ ؽمٙمٝمط، هق ازمـ ؽمٙمٝمامن )يم٣ًمن 

 (.2/659 ايم٘مقدم )ىمذزمف ازمـ َمٔمكم( )يم٣ًمن حمٚمد زمـ ؽمٙمٝمؿ ايمٌٕمدادي أزمق فمٌد اهلل

 (.2/673حمٚمد زمـ ؽمٙمٝمؿ اخلراؽم٣مين ايمٌٙمخل ايمٗمرر )جمٜمقل ضم٣مل( )يم٣ًمن 

 (.5/462حمٚمد زمـ ؽمٙمٝمؿ ايمناج أزمق صمٔمٖمر )وشمٗمف اخلْمٝم٤م( )طمط 

 (5/465حمٚمد زمـ ؽمٙمٝمؿ ايمٗم٣م  أزمق فمٌد اهلل )ىمذزمف ازمـ َمٔمكم( هق ايمٌٕمدادي اظمتٗمدم )طمط 

 ( 020 ) جمٜمقل وم٣ميمف ازمـ ٞم٣مس ( ) ذيؾ حمٚمد زمـ ؽمٙمٝمؿ ايمٗمرر

 (.2/621حمٚمد زمـ ؽمٙمٝمؿ زمـ ويمٝمد ايمٔمًٗمالين )وم٣مل ايمدارومْمٛمل: يمٝمس زمثٗم٥م( )يم٣ًمن 

 (.5/437حمٚمد زمـ ؽمٙمٝمؿ زمـ يزيد زمـ طم٣ميمد أزمق صمٔمٖمر ايمقاؽمْمل )جمٜمقل ضم٣مل( )طمط 
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 (.2/659حمٚمد زمـ ؽمٙمٝمؿ فمـ أٞمس )ٓ ئمرف وم٣ميمف ايمذهٌل( )يم٣ًمن 

 (.7/673ـ ضمًكم )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ حمٚمد زمـ ؽمٙمٝمؿ فمـ فمقم زم

حمٚمد زمـ ؽمٙمٝمامن أزمق فمقم اظم٣ميم٘مل : همٝمٚمـ صمده أيقب )ؤمٖمف ازمـ نمالم ايمزهري، وأىمثر فمٛمف ايمدارومْمٛمل( )يم٣ًمن 

2/652.) 

 (.2/629حمٚمد زمـ ؽمٙمٝمامن إٞمِم٣مري )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )يم٣ًمن 

 (.7/628حمٚمد زمـ ؽمٙمٝمامن ايمٌٌمي )ؾمٝمخ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.5/416حمٚمد زمـ ؽمٙمٝمامن ايمٌٌمي أزمق ضمًكم صمقذاب، روى فمٛمف ايمدارومْمٛمل ونمغمه )طمط 

حمٚمد زمـ ؽمٙمٝمامن اجلقهري )ؤمٖمف ازمـ ضم٣ٌمن همٗم٣مل: يٗمٙم٤م إطم٣ٌمر فمعم ايمثٗم٣مت ٓ حيؾ آضمتج٣مج زمف زمح٣مل( 

 (.2/655)يم٣ًمن

 (.704حمٚمد زمـ ؽمٙمٝمامن احلٛمٖمل ايمٔمجقم أزمق ؽمٜمؾ ايمِمقدم )َمُمٜمقر( )ٞمٝم٣ًمزمقر/

 (.54/037ٚمد زمـ ؽمٙمٝمامن ايمداراين )فم٣ًمىمر حم

 (.60حمٚمد زمـ ؽمٙمٝمامن ايمناصمل )شمٗم٥م وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل( )ؽمٜمؿ 

 (.2/657( )يم٣ًمن 0453حمٚمد زمـ ؽمٙمٝمامن ايمًٔمٝمدي )جمٜمقل( )ك 

 ( 021حمٚمد زمـ ؽمٙمٝمامن ايمُمغمازي ) َمٕمٖمؾ وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ( ) ذيؾ 

 (.7/628حمٚمد زمـ ؽمٙمٝمامن ايمِمٛمٔم٣مين )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.2/656حمٚمد زمـ ؽمٙمٝمامن ايمٔم٣مزمد )ٓ ئمرف وم٣ميمف ايمذهٌل( )يم٣ًمن 

 (.7/629حمٚمد زمـ ؽمٙمٝمامن ايمٔمٌد ي )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمـ أهؾ إدب 518)ت -ازمـ ومِمغمة -حمٚمد زمـ ؽمٙمٝمامن ايم٘مالفمل ايم٘م٣مسم٤م أزمق زم٘مر اإلؾمٌٝمقم

 (.0654)صف/ايم٣ٌمرع وايمتٖمٛمـ دم أٞمقاع ايمٔمٙمؿ( 

 (.2/628حمٚمد زمـ ؽمٙمٝمامن زمٌمي )يم٣ًمن 

 (.9/95حمٚمد زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ أيب رصم٣مء اهل٣مؾمٚمل )ضم٤م 

 (.7/628حمٚمد زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ أيب ؽمٙمٝمامن زمـ ٞمقهمؾ )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.2/657حمٚمد زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ أيب هم٣مؿمٚم٥م )ىمذزمف ايمدارومْمٛمل( )يم٣ًمن 
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 (.2/653ويت )ؤمٖمف أزمق ضم٣مسمؿ، وم٣مل ايمٔمٗمٝمقم: روى فمـ هُم٣مم زمقاؿمٝمؾ( )يم٣ًمنحمٚمد زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ أيب ىمريٚم٥م ايمٌغم

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من ؾمٝمخ٣ًم ص٣محل٣ًم ممـ فمٛمل زمْمٙم٤م 309حمٚمد زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ أمحد ايمٗمْم٣ّمين أزمق فمٌد اهلل اإلؾمٌٝمقم )ت

 (.0007ايمٔمٙمؿ ومدياًم..( )صف/

( ىم٣مٞم٦م فمٛمده ىمت٤م ىمثغمة وآداب مجٔم٥م وىم٣من ذاىمرًا هل٣م 565حمٚمد زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ أمحد ايمٛمٖمري أزمق فمٌد اهلل اظم٣ميمٗمل )ت

 (.0673َمُمٜمقرًا زمحٖمٓمٜم٣م وَمٔمرهمتٜم٣م وىم٣من ؤمٝمػ اخلط..( )صف/

 (.531( )نمرزم٣مء/469حمٚمد زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ أمحد زمـ ضمٌٝم٤م إٞمديمز احلٌٝمٌل )ت

 (.54/003حمٚمد زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ أمحد زمـ حمٚمد أزمق ؿم٣مهر ايمٌٔمٙمٌ٘مل )روى فمٛمف مج٣مفم٥م( )فم٣ًمىمر 

 (.2/657زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ إؽمح٣مق اظمخزوَمل)َمٛم٘مر احلدي٧م وم٣ميمف أزمق داود( )يم٣ًمن  حمٚمد

 (.3/645( )أصٌٜم٣من 0585حمٚمد زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ إؽمامفمٝمؾ أزمق زم٘مر ايمٖمرومل )ذىمر /

 (.0588حمٚمد زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ إؽمامفمٝمؾ إصٌٜم٣مين )ذىمر /

 (.5/697ِم٣مري )جمٜمقل ضم٣مل( )طمطحمٚمد زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ أيب ايمقرد أزمق فمٌد اهلل أزمق ايمٔمٝمٛم٣مء إٞم

حمٚمد زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ أيقب اظم٣ميم٘مل ايمٌٌمي )ؤمٖمف ازمـ نُمالم ايمزهري، ووم٣مل ايمذهٌل: رضمؾ ايمٛم٣مس إيمٝمف وىم٣من صدووم٣ًم. 

( 342( )ايمديمٝمؾ/، وأىمثر فمٛمف ايمدارومْمٛمل، و وم٣مل احل٣مهمظ دم ؽمٛمد هذا همٝمف: رواسمف شمٗم٣متووم٣مل: ٓ زمٟمس زمف إن ؾم٣مء اهلل

 .(0172)حتٖم٥م/ (2/652)ايمٙم٣ًمن

 (.5/411( )طمط417حمٚمد زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ زم٣مزمقيف زمـ همٜمرويف أزمق زم٘مر ايمٔمالف اظمخرَمل )جمٜمقل ضم٣مل( )ت 

أو زمٔمده٣م( )أشمٛمك فمٙمٝمف احل٣مىمؿ(  430حمٚمد زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ زمالل اظمٗمرئ أزمق زم٘مر ايمٛمٝم٣ًمزمقري ايمٛمٚمغمي )ت

 (.705)ٞمٝم٣ًمزمقر/

( ٣7/627مري )َم٣م زمحديثف زمٟمس وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ حمٚمد زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ زمالل زمـ أيب ايمدرداء أزمق ؽمٙمٝمامن إٞمِم

 (.54/005)فم٣ًمىمر 

 (.0433( )ك 7/629حمٚمد زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ صمٔمٖمر زمـ ديٛم٣مر احلٚمغمي )روى فمٛمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.530( )نمرزم٣مء/678حمٚمد زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ مج٣مهغم ايمٔمًٗمالين أزمق ضمًـ )ت

)ؤمٖمف ايمدارومْمٛمل َمرة، وازمـ أيب ايمٖمقارس، وم٣مل احل٣مهمظ حمٚمد زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ ضم٣مرث ايم٣ٌمنمٛمدي أزمق زم٘مر ايمقاؽمْمل

ورَم٣مه زم٣ميمتديمٝمس، ووم٣مل اإلؽمامفمٝمقم: ٓ أهتٚمف ويم٘مٛمف  اخلْمٝم٤م: رواي٣مسمف ىمٙمٜم٣م َمًتٗمٝمٚم٥م، ووم٣مل ايمدارومْمٛمل َمرة: ٓ زمٟمس زمف
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)يم٣ًمن ( ىم٣من يديمس، ووم٣مل ازمـ اظمٓمٖمر: ٓ يٛم٘مر َمٛمف إٓ ايمتديمٝمس، ووم٣مل احل٣مهمظ: َمُمٜمقر زم٣ميمتديمٝمس َمع ايمِمدق وإَم٣مٞم٥م

 .(55/029( )فم٣ًمىمر0025)حتٖم٥م/ (5/698( )طمط2/653

 (.54/007)فم٣ًمىمر  (روى فمٛمف مج٣مفم٥م)حمٚمد زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ ضمر زمـ ؽمٙمٝمامن أزمق فمقم إؿمرازمٙمز 

 (.7/629حمٚمد زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ ضم٘مؿ زمـ أيقب اخلزافمل )ضم٣مسمؿ 

 (.715حمٚمد زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ مح٣مد أزمق ٞمٌم اإلؽمؼمازم٣مذي )صمر 

 (.754محقيف اإلؽمؼمازم٣مذي أزمق زم٘مر )صمر حمٚمد زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ 

 (. 0432( )ك 695حمٚمد زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ طم٣ميمد ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ت 

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمٔمتٛمٝم٣ًم 511حمٚمد زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ طمٙمٝمٖم٥م زمـ فمٌد ايمقاضمد اظم٣ميمٗمل أزمق فمٌد اهلل إٞمِم٣مري )ت

َمٛمف ىمثغمًا َمـ روايتف ووم٣مل ازمـ فمْمٝم٥م : ايمٖمٗمٝمف  زم٣ميمٔمٙمؿ وؽمامفمف َمـ ايمُمٝمقخ َمـ أهؾ اظمٔمرهم٥م وايمذىم٣مء وايمٖمٜمؿ ؽمٚمع ايمٛم٣مس

 (.64( )همٜمرس/0636اجلٙمٝمؾ( )صف/

 (.54/009حمٚمد زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ داود أزمق صمٔمٖمر اظمٛمٗمري)روى فمٛمف مجع( )فم٣ًمىمر 

 (.2/655حمٚمد زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ دزمغم)يّمع احلدي٧م وم٣ميمف ازمـ ضم٣ٌمن( )يم٣ًمن 

 (.2/657( )يم٣ًمن 58)ؽمٜمؿ  حمٚمد زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ ززم٣من )يّمع احلدي٧م وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل(

 (.7/476حمٚمد زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ ؽمٙمامن اظمدين )ضم٤م 

 (.2/657حمٚمد زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ ؽمٙمٝمط إٞمِم٣مري )جمٜمقل وم٣ميمف ايمٔمٗمٝمقم( )يم٣ًمن 

 (.5/698حمٚمد زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ ؽمٜمؾ زمـ زريؼ )طمط 

 (.0466حمٚمد زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ فمٌد ايمرمحـ أزمق فمقم إصٌٜم٣مين )ذىمر 

 (.5/410ايم٘مريؿ زمـ خمٙمد أزمق أمحد ايمٌزاز )طمط  حمٚمد زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ فمٌد

 (.54/062حمٚمد زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ فمٌد اهلل ايمٛمقهمقم )فم٣ًمىمر 

 (.629حمٚمد زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ فمٌٝمداهلل ايمٕمٝمداين أو ايمٕمٝمالين ؾمٝمخ يمٙمْمػمي )ؿمػمي

 (.5/416حمٚمد زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ فمقم أزمق صمٔمٖمر )طمط 

 (.5/690( )طمط2/655اهل٣مؾمٚمل ) ٓ ئمرف وم٣ميمف ايمٔمٗمٝمقم( )يم٣ًمنحمٚمد زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ فمقم زمـ فمٌد اهلل زمـ فمٌد اظمْمٙم٤م 

( )ك 406( )ت 406حمٚمد زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ هم٣مرس أزمق أمحد ايمدٓل ايمٛمٝم٣ًمزمقري )روى فمٛمف مجع نمٖمغم /وأشمٛمقا فمٙمٝمف( )ت
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 (.3/6027( )ضم٣ٌمن0437

 (.9/032حمٚمد زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ همٙمٝما )ضم٤م 

 (.7/629أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ حمٚمد زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ ىمٔم٤م ايمِم٣ٌمضمل زمٌمي )ص٣ميما وم٣ميمف 

 (.5/411حمٚمد زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ حمٌقب أزمق فمٌد اهلل ايمًخؾ احل٣مهمظ )روى فمٛمف مجع( )طمط 

 (.5/414حمٚمد زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ حمٚمد زمـ ؽمٙمٝمامن أزمق زم٘مر ايمٔم٘مػمي )طمط 

( 617( )وشمٗمف ايمدارومْمٛمـل )ىمـؼ429حمٚمد زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ حمٚمد زمـ ؽمٙمٝمامن أزمق ؽمٜمؾ ٞمٔمامين احلٛمٖمل ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ت 

 (.5/416طمط)

 (.2/655( )سم٘مٙمؿ همٝمف( )يم٣ًمن 438حمٚمد زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ حمٚمد زمـ َمٛمِمقر أزمق صمٔمٖمر إزمزاري )ت 

 حمٚمد زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ حمٚمد زمـ َمقؽمك زمـ َمٛمِمقر إزمزاري سمٗمدم آٞمٖم٣ًم.

ًـ احلر حمٚمد زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ حمٚمقد اخلقٓين ايمٓم٣مهري أزمق ؽم٣ممل ) وم٣مل ازمـ طمزرج: ىم٣من َمـ أهؾ ايمذىم٣مء واحلٖمظ وايمُمٔم

 (.0406َمتٌمهم٣ًم دم همٛمقن ايمٔمٙمؿ ذا رواي٥م واؽمٔم٥م فمـ صمٙم٥م ايمُمٝمقخ وروايتف فم٣ميمٝم٥م صمدًا...( )صف/

حمٚمد زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ َمروان زمـ حيٝمك ايمٗمٝمز أزمق فمٌد اهلل ايمتقٞمتل )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣مٞم٦م يمف فمٛم٣مي٥م ىمثغمة زم٣ميمٔمٙمؿ وايمرواي٥م 

 (.0685( )صف/542وايمٖمّمؾ( )ت  وأطم٣ٌمر ايمُمٝمقخ وأزَم٣مهنؿ ووصٖمف أصح٣مزمٛم٣م زم٣ميمثٗم٥م وايمديـ

 (.5/411حمٚمد زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ َمً٘مكم أزمق ضمًكم ايمٌٕمدادي )طمط  

حمٚمد زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ َمُمٚمقل )أوَمًٚمقل ـ زم٣ميمًكم (اظم٘مل اظمخزوَمل )يمٝمس زم٣ميمٗمقي ؤمٝمػ احلدي٧م وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ، 

ؤمٝمػ، ووم٣مل: ؤمٝمػ صمدًا،  ، ووم٣مل احل٣مهمظ:يت٣مزمع فمٙمٝمف ٓ وؤمٖمف ايمٛم٣ًمئل ووه٣مه ازمـ فمدي، همٗم٣مل: فم٣مَم٥م َم٣م يرويف

 .(0177)حتٖم٥م/ (7/627( )ضم٣مسمؿ 2/654( )يم٣ًمن ووم٣مل: َمؼموك

 حمٚمد زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ َمْمكم، وهق ازمـ فمٌد اهلل زمـ ؽمٙمٝمامن يٟميت )شمٗم٥م وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل( .

 (.2/56حمٚمد زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ َمٔم٣مذ ايمٗمرر ايمٌٌمي )َمٛم٘مر احلدي٧م وم٣ميمف ايمٔمٗمٝمقم( )يم٣ًمن 

 (.5/416زمـ فمٌد اهلل أزمق ضمًـ إزرق )وشمٗمف اخلْمٝم٤م( )طمط حمٚمد زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ َمٛمِمقر 

 (.54/030حمٚمد زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ َمٜمران أزمق زم٘مر ايمٛمٝم٣ًمزمقري )فم٣ًمىمر 

 (.9/95حمٚمد زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ َمٝمٚمقن )ضم٤م 

 (.5/699حمٚمد زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ ه٣مرون أزمق زم٘مر ايمِمقدم )جمٜمقل ضم٣مل( )طمط 
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 (.3/6086)ضم٣ٌمن( 7/628حمٚمد زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ وايم٥ٌم )ضم٣مسمؿ 

 (.241حمٚمد زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ وردان اجلرصم٣مين )صمر 

( ومرأ فمٙمٝمف أزمق حمٚمد زمـ أيب صمٔمٖمر ايمٖمٗمٝمف ونمغمه 510حمٚمد زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ حيٝمك اظمٗمرئ أزمق فمٌد اهلل اظم٘مٛم٣مد )ت

 (.0633)صف/

 (.54/035( )فم٣ًمىمر 02/449حمٚمد زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ يقؽمػ ايمرزمٔمل ايمٌٛمدار )وشمٗمف ايم٘مت٣مين( )ؽمغم

 (.2/657( )يم٣ًمن 7/627زمـ ؽمٙمٝمامن فمـ فمٚمر زمـ فمٌد ايمٔمزيز)ووم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: ٓ أفمرهمف( )ضم٣مسمؿ حمٚمد 

 (.2/653حمٚمد زمـ ؽمٙمٝمامن فمـ َمٔمتٚمر )جمٜمقل وم٣ميمف ازمـ َمٛمدة( )يم٣ًمن 

 حمٚمد زمـ ؽمٚمقيف إصٌٜم٣مين: هق ازمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ فمٌد اهلل.

 (.2/621حمٚمد زمـ ؽمٚمٝمٗمع ايمٝمامين )ٓ رء( )يم٣ًمن 

 (.2/620ُمغمازي )ص٣مضم٤م َمٛم٣مىمغم وم٣ميمف ايمذهٌل( )يم٣ًمن حمٚمد زمـ ؽمٛم٣من ايم

 .ايمٗم٣م  ايمذي زمٔمدهحمٚمد زمـ ؽمٛم٣من زمـ هاج أزمق صمٔمٖمر ايمُمغمزي، هق 

حمٚمد زمـ ؽمٛم٣من زمـ هي٨م أزمق صمٔمٖمر ايمتٛمقطمل ايمُمغمزي ايمٗم٣م )روى فمٛمف مجع نمٖمغم ووم٣مل ايمذهٌل: ىم٣من َمٗمرئ٣ًم صدووم٣ًم، 

 (.54/051( )فم٣ًمىمر918ىم٣من َمًٛمدًا( )إرؾم٣مد/ ووم٣مل ازمـ صمزري: َمٗمرئ و٣مزمط، ووم٣مل أزمق ضمًـ زمـ َمٜمذب:

 حمٚمد زمـ ؽمٛمجر، هق ازمـ فمٌد اهلل زمـ ؽمٛمجر.

 (.2/620حمٚمد زمـ ؽمٜمؾ أزمق ؽمٜمؾ فمـ ايمُمٔمٌل )وم٣مل ايمٌخ٣مري: يت٘مٙمٚمقا همٝمف( )يم٣ًمن 

 (.7/677( )ضم٣مسمؿ 9/50حمٚمد زمـ ؽمٜمؾ إؽمدي )جمٜمقل ضم٣مل( )ضم٤م 

 (.5/406حمٚمد زمـ ؽمٜمؾ ايمٌٕمدادي )طمط 

 (.781ين )صمر حمٚمد زمـ ؽمٜمؾ اجلرصم٣م

 (.527حمٚمد زمـ ؽمٜمؾ ايمرزم٣مؿمل )ؿم٤م 

 حمٚمد زمـ ؽمٜمؾ ايمٔمً٘مري، اؽمؿ صمده ه٣مرون.

 ( اؽمؿ صمده فمٌد ايمرمحـ.2/620حمٚمد زمـ ؽمٜمؾ ايمٔمْم٣مر )يّمع احلدي٧م وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل ونمغمه( )يم٣ًمن 

 (.0/596حمٚمد زمـ ؽمٜمؾ ايمٔمامر )دفم٣مء 

 (.702) أشمٛمك فمٙمٝمف احل٣مىمؿ( )ٞمٝم٣ًمزمقر/ -ايمتٝم٣من -ريحمٚمد زمـ ؽمٜمؾ زمـ إزمراهٝمؿ زمـ ؽمٜمؾ ايمت٣مصمر أزمق فمٌد اهلل ايمٛمٝم٣ًمزمق
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 (.7/677حمٚمد زمـ ؽمٜمؾ زمـ أيب ضمثٚم٥م إٞمِم٣مري إود )جمٜمقل ضم٣مل( )ضم٣مسمؿ 

 (.5/405حمٚمد زمـ ؽمٜمؾ زمـ إؽمامفمٝمؾ أزمق زم٘مر اظم٠مدب )جمٜمقل ضم٣مل( )طمط 

 (.7/678حمٚمد زمـ ؽمٜمؾ زمـ ضمِمكم، روى فمٛمف أزمق زرفم٥م )ضم٣مسمؿ 

 (.7/677ايمرازي)صدوق وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ  حمٚمد زمـ ؽمٜمؾ زمـ زٞمجٙم٥م أزمق صمٔمٖمر

 (.0348حمٚمد زمـ ؽمٜمؾ زمـ ؽمٙمٝمامن ايمرزم٣مؿمل )ذىمر /

( )ووم٣مل أزمق ايمُمٝمخ: ىم٣من َمٔمدًٓ أروى ايمٛم٣مس فمـ أيب َمًٔمقد.. 404حمٚمد زمـ ؽمٜمؾ زمـ ص٣ٌمح أزمق صمٔمٖمر إصٌٜم٣مين )ت 

( 4/214( )أصٌٜمـ٣من0565ووم٣مل أزمق ٞمٔمٝمؿ: ىم٣من أزمق َمًٔمقد يقصم٤م يمف ويِمحا ؽمامفمف َمٛمف زمٝمده..( )ذىمـر/

 (.525( )ؿمـ٤م919)إرؾم٣مد/

 (.7/677حمٚمد زمـ ؽمٜمؾ زمـ فم٣مَمر ايم٘مقدم )ضم٣مسمؿ 

حمٚمد زمـ ؽمٜمؾ زمـ فمٌد ايمرمحـ أزمق فمٌد اهلل ايمٔمْم٣مر)َمؼموك وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل ورَم٣مه زم٣ميمقوع، ووم٣مل احل٣مىمؿ:ىمذاب( )طمط 

 (.2/620( )يم٣ًمن 5/403

 (.54/025( )فم٣ًمىمر حمٚمد زمـ ؽمٜمؾ زمـ فمٌد اهلل أزمق سمراب ايمْمقد)روى فمٛمف مجع

 (.0607( )يقٞمس 638حمٚمد زمـ ؽمٜمؾ زمـ فمٚمغم ايمٗمِم٣مر اظمٌمي )ت 

 (.5/402( )وشمٗم٥م اخلْمٝم٤م( )طمط 465حمٚمد زمـ ؽمٜمؾ زمـ همّمٝمؾ أزمق فمٌد اهلل ايم٘م٣مسم٤م )ت 

( ، ووم٣مل احل٣مهمظ: ىمذا وم٣مل، وومد فمرهمف نمغمه وهق َمقشمؼحمٚمد زمـ ؽمٜمؾ زمـ ىمردي ايمٌٌمي ايمٖمًقي )جمٜمقل وم٣ميمف ايم٣ٌمصمل

 (.2/620)يم٣ًمن 

 (.068حمٚمد زمـ ؽمٜمؾ زمـ حمٚمد زمـ أمحد أزمق ٞمٌم ايمناج )خم٤م 

 (.08/569حمٚمد زمـ ؽمٜمؾ زمـ حمٚمد زمـ أمحد ايمُم٣مذي٣مطمل أزمق ٞمٌم ايمناج )فمٛمف مج٣مفم٥م( )ؽمغم 

 (.54حمٚمد زمـ ؽمٜمؾ زمـ حمٚمد زمـ ؽمداد إيقم)سم٘مٙمؿ همٝمف( )ؽمٜمؿ 

 (.579حمٚمد زمـ ؽمٜمؾ زمـ َمرززم٣من أزمق صمٔمٖمر اظمٔمدل )ذىمر /

 (.0608ؾ زمـ َمًقد زمـ فمثامن اجلٚمقم )يقٞمس حمٚمد زمـ ؽمٜم

ٖمر : ىمذاب يّمع احلدي٧م، وىمذزمف ازمـ اجلقزي ايم)وم٣مل ازمـ  -زويرق  -حمٚمد زمـ ؽمٜمؾ زمـ َمٜم٣مصمر ايمرومل ايمٔمً٘مري 

 .(5/402( )طمط2/626)يم٣ًمن (0522( )ؿم٤م 901وايمذهٌل..( )إرؾم٣مد/
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 (.7/081حمٚمد زمـ ؽمٜمؾ زمـ ه٣مرون ايمرازي )يم٣ًمن 

 (.5/402( )طمط2/626ٔمً٘مري هق ايمرومل اؽمؿ صمده َمٜم٣مصمر وهق ىمذاب )يم٣ًمن حمٚمد زمـ ؽمٜمؾ زمـ ه٣مرون ايم

 (.0179حمٚمد زمـ ؽمٜمؾ فمـ ازمـ اظمديٛمل )َم٣م فمرهمتف وم٣ميمف احل٣مهمظ( )حتٖم٥م/

 (.2/626حمٚمد زمـ ؽمٜمؾ فمـ ايمثقري )َمٛم٘مر احلدي٧م وم٣ميمف ازمـ َمٛمدة( )يم٣ًمن 

 (.5/438حمٚمد زمـ ؽمٜمالن زمـ نم٣ميم٤م أزمق صمٔمٖمر ايمْمح٣من )وشمٗمف اخلْمٝم٤م( )طمط 

 (.7/679د زمـ ؽمٜمؿ فمـ ؽمٔمٝمد )ضم٣مسمؿ حمٚم

 (.7/683حمٚمد زمـ ؽمقار ايم٘مقدم )صدوق وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.5/441حمٚمد زمـ ؽمقيد زمـ حمٚمد زمـ زي٣مد أزمق إؽمح٣مق ايمزي٣مت )وشمٗمف اخلْمٝم٤م( )طمط 

 (.7/679حمٚمد زمـ ؽمقيد فمـ فمٚمران ايمٗمِمغم )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.5/432حمٚمد زمـ ؽمٝم٣مر أزمق ٞمٌم ايمؼمَمذي )طمط 

 (.5/441( )طمط 708حمٚمد زمـ ؽمٝمام أزمق ضمًـ ايمٛمٝم٣ًمزمقري ايمٗمْم٣من )ٞمٝم٣ًمزمقر/

 (.5/440حمٚمد زمـ ؽمٝمام زمـ همتا أزمق زم٘مر احلٛمٌقم )صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )طمط 

 (.2/625حمٚمد زمـ ؾم٣مة )جمٜمقل وم٣ميمف ايمذهٌل( )يم٣ًمن 

 (.0581حمٚمد زمـ ؾم٣مذان أزمق صمٔمٖمر )ذىمر /

 (.٣0452مزمقري )ك حمٚمد زمـ ؾم٣مذان إصؿ أزمق ؽمٔمٝمد ايمٛمٝمً

 (.0/594حمٚمد زمـ ؾم٣مذان اجلرصمرائل )دفم٣مء 

 (.5/453حمٚمد زمـ ؾم٣مذان زمـ درؽم٦م اخلِمٝم٤م )طمط 

 (.532( )نمرزم٣مء/673حمٚمد زمـ ؾم٣مذان زمـ زىمري٣م اجلقهري أزمق زم٘مر زمٌمي )ت

 (.2/625حمٚمد زمـ ؾم٣مصقيف اظمروي )جمٜمقل وم٣ميمف ايمذهٌل( )يم٣ًمن 

 (.54/634( )فم٣ًمىمر2/623)يم٣ًمن  -يٛمٓمر –ٛمقزمري حمٚمد زمـ ؾم٣مهمٔمل زمـ حمٚمد زمـ ؿم٣مهر أزمق زم٘مر ايمِم

 (.54/635حمٚمد زمـ ؾم٣ٌمب زمـ هن٣مر أزمق زم٘مر ايمًٙمٚمل اجلالب )جمٜمقل ضم٣مل( )فم٣ًمىمر 

 (.2/625)يم٣ًمن  -سمٗمدم –حمٚمد زمـ ؾمٌقيف فمـ فمٌد ايمرزاق، هق حمٚمد زمـ إؽمح٣مق ايمًجزي 

 (.2/625حمٚمد زمـ ؾمٌٝم٤م )جمٜمقل وم٣ميمف ازمـ اجلقزي( )يم٣ًمن 
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 (.0419ايمِمقدم أزمق فمٌد اهلل )وم٣مل احلٚمٝمدي: ىم٣من رصماًل َمُمٜمقرًا فمعم ؿمريٗم٥م ايمِمقهمٝم٥م..( )صف/حمٚمد زمـ ؾمج٣مع 

 (.537( )نمرزم٣مء/410حمٚمد زمـ ؾمج٣مع أٞمديمز )ت

حمٚمد زمـ ؾمداد زمـ فمٝمًك أزمق ئمعم زروم٣من اظمًٚمٔمل )ؤمٝمػ صمدًا وم٣ميمف ايمػموم٣مين، ووم٣مل ايمدارومْمٛمل: ٓ ي٘مت٤م ضمديثف( 

 (.5/454( )طمط2/625)يم٣ًمن 

 (.2/622ذضمٌٝمؾ ايمِمٛمٔم٣مين )ؤمٖمف ايمدارومْمٛمل، ووم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن: َمًتٗمٝمؿ احلدي٧م( )يم٣ًمن  حمٚمد زمـ

 (.7/685حمٚمد زمـ ذضمٌٝمؾ ايمٔمٌد ي )ضم٣مسمؿ 

 (.7/685حمٚمد زمـ ذضمٌٝمؾ زمـ صمٔمُمؿ إٞم٣ٌمري )ضم٣مسمؿ 

 (7/685( )ضم٣مسمؿ 2/622( )يم٣ًمن واحل٣مهمظ حمٚمد زمـ ذضمٌٝمؾ فمـ َمٕمغمة زمـ ؽمٔمٝمد )َمؼموك وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ

 .(0180)حتٖم٥م/

 (.7/685حمٚمد زمـ ذضمٌٝمؾ فمـ َمقؽمك زمـ فم٣مئُم٥م )ضم٣مسمؿ 

 (.545حمٚمد زمـ ذف ايمًٜمٚمل: )فمٙمامء 

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمـ صمٙم٥م اظمٗمرئكم 372حمٚمد زمـ ذيا زمـ أمحد زمـ ذيا ايمرفمٝمٛمل أزمق فمٌد اهلل اإلؾمٌٝمقم )ت

 (.0606وطمٝم٣مرهؿ شمٗم٥م دم روايتف( )صف/

 (.08/553( )ؽمغم 372ٛمل اإلؾمٌٝمقم أزمق فمٌد اهلل )ضمج٥م شمٗم٥م وم٣ميمف ايمذهٌل( )ت حمٚمد زمـ ذيا زمـ أمحد زمـ ذيا ايمرفمٝم

 (.5/455( )طمط 462حمٚمد زمـ ذيؽ زمـ حمٚمد أزمق زم٘مر اإلؽمٖمرايٝمٛمل )ت 

 (.5/656حمٚمد زمـ ؾمٔم٥ٌم زمـ صمقان أزمق فمقم ايمٌٕمدادي )شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )طمط 

 (.617حمٚمد زمـ ؾمٔمٝم٤م ايمٌزار )شمٗم٥م وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل( )ىمؼ 

  .ؾمٔمٝم٤م ايمت٣مصمر، اؽمؿ صمده داود حمٚمد زمـ

 .(0186)حتٖم٥م/ (709)ٞمٝم٣ًمزمقر/ ) وم٣مل احل٣مهمظ: جمٜمقل( حمٚمد زمـ ؾمٔمٝم٤م زمـ صمػميؾ اظم٠مدب أزمق زم٘مر

 (.906حمٚمد زمـ ؾمٔمٝم٤م زمـ ضمج٣مج ايمززمٝمدي )إرؾم٣مد/

 (.298حمٚمد زمـ ؾمٔمٝم٤م زمـ طمْم٣ميب ايمرازي اظم٠مدب )صمر 

زمق ٞمٔمٝمؿ وأزمق ايمُمٝمخ: يروي فمـ ايمرازيكم نمرائ٤م( ( )وم٣مل أ411حمٚمد زمـ ؾمٔمٝم٤م زمـ داود ايمت٣مصمر أزمق فمٌد اهلل )ت

 (.0509( )ذىمر3/34( )أصٌٜم٣من904)إرؾم٣مد/
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 (.5/453حمٚمد زمـ ؾمٔمٝم٤م زمـ ص٣ميما أزمق فمٌد اهلل )طمط

 (.2/622حمٚمد زمـ ؾمٔمٝم٤م فمـ داود زمـ فمقم )ٓ ئمرف وم٣ميمف ايمذهٌل( )يم٣ًمن 

 (.54/655حمٚمد زمـ ؾمٗمٝمؼ زمـ و٣ٌمرة ايمٙمخٚمل )فم٣ًمىمر 

 (.9/72)ضم٤م حمٚمد زمـ ؾمٜم٣مب أزمق صمٔمٖمر 

 (.54/652حمٚمد زمـ ؾمٜمري٣مر ايمٛمٝم٣ًمزمقري )فم٣ًمىمر 

 (.0343حمٚمد زمـ ؾمٜمٚمردان زمـ ضمرب )ذىمر 

 (.5/456حمٚمد زمـ ؾمقىمر زمـ راهمع زمـ ؾمداد أزمق صمٔمٖمر)وشمٗمف اخلْمٝم٤م( )طمط 

 حمٚمد زمـ ؾمٝم٥ٌم اظمٌمي: هق ازمـ فمٝمًك زمـ ؾمٝم٥ٌم.

 (.54/652حمٚمد زمـ ؾمٝم٥ٌم زمـ ويمٝمد أزمق فمٌد اهلل)روى فمٛمف مج٣مفم٥م( )فم٣ًمىمر 

 (.7/685حمٚمد زمـ ؾمٝم٥ٌم فمـ أيب أَم٣مَم٥م زمـ ؽمٜمؾ)جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.7/683حمٚمد زمـ ؾمٝم٥ٌم فمـ فمٙمٗمٚم٥م )جمٜمقل ضم٣مل( )ضم٣مسمؿ 

 (.5/653حمٚمد زمـ ؾمغمويف زمـ فمٝمًك )طمط 

 (.074حمٚمد زمـ ص٣مفمد أزمق ٞمٌم إظمٔمل )خم٤م 

 (.2/671يم٣ًمن حمٚمد زمـ ص٣ميما إؾم٨م روى فمٛمف اشمٛم٣من )ووم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن: خيْمئ( )

 (.5/421حمٚمد زمـ ص٣ميما ايمٌٕمدادي )طمط 

 (.2/629حمٚمد زمـ ص٣ميما ايمٌٙمخل )ٓ ئمرف وم٣ميمف ايمذهٌل( )يم٣ًمن 

 (.7/688حمٚمد زمـ ص٣ميما ايمثٗمٖمل )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.54/674حمٚمد زمـ ص٣ميما ايمِمٝمدوي )فم٣ًمىمر 

 (.2/627حمٚمد زمـ ص٣ميما ايمِمٝمٚمري )وم٣مل أزمق أمحد احل٣مىمؿ: همٝمف ٞمٓمر( )يم٣ًمن 

 (.2/627حمٚمد زمـ ص٣ميما ايمْمػمي، اؽمؿ صمده: مجٝمؾ )يم٣ًمن 

 (.674حمٚمد زمـ ص٣ميما ايمٔمدوي ؾمٝمخ يمٙمٌزار وايمْمػمي )فمٛمف مج٣مفم٥م( )ؿمػمي

 (.54/674حمٚمد زمـ ص٣ميما ايمٔمًٗمالين )جمٜمقل ضم٣مل( )فم٣ًمىمر 

 (.5/452حمٚمد زمـ ص٣ميما ايمٖمزاري )جمٜمقل ضم٣مل( )طمط 
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 (.0420حمٚمد زمـ ص٣ميما ايم٘مٙمٝمٛمل )ك 

 (.5/425اظمٗمرئ أزمق زم٘مر ايمًٗمْمل )طمط  حمٚمد زمـ ص٣ميما

 (.2/671حمٚمد زمـ ص٣ميما اهلٚمداين ايمتامر )سمرىمف ايمدارومْمٛمل( )يم٣ًمن 

 (.7/481حمٚمد زمـ ص٣ميما زمـ إزمراهٝمؿ زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ فمقف )ضم٤م 

 (.5/421حمٚمد زمـ ص٣ميما زمـ أيب ؾمٔمٝم٤م ايمًقد ايمدؾمت٘مل )طمط 

 (.5/420حمٚمد زمـ ص٣ميما زمـ أيب فمقام أزمق صمٔمٖمر ايمِم٣مئغ )طمط 

 (.54/657حمٚمد زمـ ص٣ميما زمـ زمٝمٜمس ايم٘ماليب )فم٣ًمىمر 

 (.36( )ؽمٜمؿ 2/671حمٚمد زمـ ص٣ميما زمـ صمٔمٖمر ايمٌٕمدادي )وه٣مه محزة ايمًٜمٚمل( )يم٣ًمن 

( 2/628( )صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )يم٣ًمن 305حمٚمد زمـ ص٣ميما زمـ صمٔمٖمر زمـ حمٚمد أزمق ضمًـ ايمٗم٣م  )ت 

 (.5/425)طمط

 (.0458( )ك 2/627حمٚمد زمـ ص٣ميما زمـ مجٝمؾ ايمْمػمي )واهـ( )يم٣ًمن 

 (.5/426حمٚمد زمـ ص٣ميما زمـ طمٙمػ زمـ داود أزمق زم٘مر اجلقاريب )صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )طمط 

حمٚمد زمـ ص٣ميما زمـ ذريا زمـ ضم٘مٝمؿ أزمق صمٔمٖمر ايمٔم٘مػمي )وشمٗمف اخلْمٝم٤م ووم٣مل ايمذهٌل :اإلَم٣مم ايمثٗم٥م اظمتٗمـ( )طمط 

 (.3/6085( )ضم٣ٌمن5/420

 (.0661( )يقٞمس 431ٓهؿ اظمٌمي أزمق زم٘مر )ت حمٚمد زمـ ص٣ميما زمـ رؾمديـ زمـ فمٌد ايمٔمزيز اظمخزوَمل َمق

 حمٚمد زمـ ص٣ميما زمـ ؽمٖمٝم٣من، هق ازمـ ص٣ٌمح.

 (.54/622حمٚمد زمـ ص٣ميما زمـ ؽمٜمؾ أزمق فمٌد اهلل ايمؼمَمذي )جمٜمقل ضم٣مل( )فم٣ًمىمر 

 (.0112حمٚمد زمـ ص٣ميما زمـ ؽمٜمٝمؾ )ومط 

 (.2/671أو ؽمحر )جمٜمقل( )يم٣ًمن  -ازمـ ؽمٚمرة –حمٚمد زمـ ص٣ميما زمـ ؾمجرة أو 

 (.7/688زمـ ذيا احلٚميص )ضم٣مسمؿ حمٚمد زمـ ص٣ميما 

 (.5/421( )طمط 672حمٚمد زمـ ص٣ميما زمـ ؾمٔم٥ٌم أزمق فمٌد اهلل ايمقاؽمْمل ىمٔم٤م ايمذارع )وشمٗمف اخلْمٝم٤م( )ت 

 (.2/628)يم٣ًمن ايمٝمامين )وم٣مل احل٣مهمظ: َم٣م فمٙمٚم٦م ضم٣ميمف( حمٚمد زمـ ص٣ميما زمـ ؾمٔمٝم٤م ايمتامر أزمق زم٘مر ايمٌٌمي

 (.538ء/حمٚمد زمـ ص٣ميما زمـ فمٌد ايمرمحـ أزمق فم٣ٌمس ايمدَمُمٗمل )نمرزم٣م
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 (.54/629حمٚمد زمـ ص٣ميما زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ مح٣مد أزمق فم٣ٌمس ايمتٚمٝمٚمل )روى فمٛمف مج٣مفم٥م( )فم٣ًمىمر 

 (.0660( )يقٞمس 693حمٚمد زمـ ص٣ميما زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ فمٚمرو اظمٌمي أزمق زم٘مر )ت 

 (.764حمٚمد زمـ ص٣ميما زمـ فمقم ايمٌُمتل أزمق فمٌد اهلل ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ٞمٝم٣ًمزمقر/

 (.765( )ٞمٝم٣ًمزمقر/455اظمْمٙمٌل أزمق ضم٣مرث )ت حمٚمد زمـ ص٣ميما زمـ فمقم ايمٔم٣ٌمد

 (.5/424( )طمط 429ازمـ أم ؾمٝم٣ٌمن )ت  -آطمر–حمٚمد زمـ ص٣ميما زمـ فمقم زمـ حيٝمك اهل٣مؾمٚمل 

 (.5/426( )طمط 421حمٚمد زمـ ص٣ميما زمـ فمقم زمـ حيٝمك زمـ فمٌد اهلل أزمق ضمًـ اهل٣مؾمٚمل )ت 

 (.2/628)يم٣ًمن  -حمٚمد زمـ ص٣ميما زمـ فمٚمر زمـ صٖمقان )جمٜمقل( ىمٟمٞمف إول

 (.7/688حمٚمد زمـ ص٣ميما زمـ فمٚمر زمـ ٞم٣مهمع أزمق فمٌد اهلل)جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

، ووم٣مل احل٣مهمظ: ضمدث فمـ َم٣ميمؽ )وم٣مل ايمذهٌل: يمٝمس زمثٗم٥م ايمًٜمٚمل اظمروزي حمٚمد زمـ ص٣ميما زمـ همغموز ايمٔمًٗمالين

 .(0183)حتٖم٥م/ (2/628( )يم٣ًمن زمٔمًٗمالن زمٚمٛم٣مىمغم

 (.0666ٞمس حمٚمد زمـ ص٣ميما زمـ ومٝمس َمقلم ؽم٘مٝمٛم٥م ايمٔمٙمقي٥م )يق

( )فم٣ًمىمر 763حمٚمد زمـ ص٣ميما زمـ حمٚمد زمـ ؽمٔمد إٞمديمز أزمق فمٌد اهلل ايمٗمحْم٣مين )أشمٛمك فمٙمٝمف احل٣مىمؿ( )ٞمٝم٣ًمزمقر/

54/671.) 

حمٚمد زمـ ص٣ميما زمـ ه٣مٞمئ زمـ زيد أزمق صمٔمٖمر ايمقراق )وم٣مل احل٣مىمؿ: شمٗم٥م َمٟمَمقن أضمد اظم٘مثريـ وىم٣من يٖمٜمؿ وحيٖمظ...( 

 (.0421( )ك 766( )ٞمٝم٣ًمزمقر/431)ت

 (.0/593( )دفم٣مء 903ص٣ميما زمـ ويمٝمد زمـ ٞمٌم ايمٛمرد ايمٌٌمي )إرؾم٣مد/ حمٚمد زمـ

 (.2/670حمٚمد زمـ ص٣ٌمح ايمٌٌمي ايمًامن )ٓ ئمرف وم٣ميمف ايمذهٌل( )يم٣ًمن 

 (.5/428حمٚمد زمـ ص٣ٌمح ايمِمقدم أزمق ئمٗمقب )طمط 

 (.2/671( )يم٣ًمن 7/691حمٚمد زمـ ص٣ٌمح ايم٘مقدم اظمٗمرئ )وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: يمٝمس زم٣ميمٗمقي( )ضم٣مسمؿ 

 (.٣ٌ2/671مح فمـ وح٣مك زمـ َمزاضمؿ )جمٜمقل وم٣ميمف إزدي( )يم٣ًمن حمٚمد زمـ ص

 (.5/473حمٚمد زمـ صٌٝما ايمٌٕمدادي أزمق فمٌد اهلل )طمط 

 (.5/474)طمط  -آطمر–حمٚمد زمـ صٌٝما ايمٌٕمدادي 

 (.7/691حمٚمد زمـ صٌٝما ايمٌٕمدادي ايمًٔمدي )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 
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 (.5/473حمٚمد زمـ صٌٝما ايم٘مرطمل )طمط 

  .اظمذىمر، هق ازمـ صٌٝما زمـ ؽمامكحمٚمد زمـ صٌٝما 

 (.54/673حمٚمد زمـ صٌٝما زمـ رصم٣مء أزمق ؿم٣ميم٤م ايمثٗمٖمل )جمٜمقل ضم٣مل( )فم٣ًمىمر 

حمٚمد زمـ صٌٝما زمـ ؽمامك ايم٘مقدم اظمٗمرئ، أزمق فم٣ٌمس اظمذىمر)وم٣مل ازمـ ٞمٚمغم: يمٝمس ضمديثف زمًمء، ووم٣مل َمرة: صدوق، ووم٣مل 

( )ضم٣مسمؿ 2/670( )يم٣ًمن حل٣مهمظ: همٝمف ؤمػ، ووم٣مل اايمدارومْمٛمل: ٓ زمٟمس زمف، ووم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن: َمًتٗمٝمؿ احلدي٧م

 .(0185)حتٖم٥م/ (7/691

 (.2/676حمٚمد زمـ صٌٝما فمـ فمٚمر زمـ أيقب )ؤمٝمػ احلدي٧م وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل( )يم٣ًمن 

 (.2/676حمٚمد زمـ صخر ايمؼمَمذي)َمؼموك وم٣ميمف ازمـ َمٛمده( )يم٣ًمن 

 (.2/676حمٚمد زمـ صخر ايمًجًت٣مين )َمٛم٘مر احلدي٧م وم٣ميمف إزدي( )يم٣ًمن 

 (.673يمٔمتٌل ؾمٝمخ يمٙمْمػمي )ؿمػميحمٚمد زمـ صخر ا

( 2/676( )يم٣ًمن ووصٖمف زم٣ميمتديمٝمس )يمٝمس زمف زمٟمس وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل، وؤمٖمف ازمـ ضم٣ٌمن َمديمس حمٚمد زمـ صدوم٥م ايمٖمدىمل

 .(0182)حتٖم٥م/ (7/688)ضم٣مسمؿ

 (.7/688حمٚمد زمـ صدوم٥م فمـ ضمًـ )ضم٣مسمؿ 

 (.2/676حمٚمد زمـ صدوم٥م فمـ ؾمٔمٝم٤م )ٓ ئمرف وم٣ميمف ايمذهٌل( )يم٣ًمن 

 (.2/674َمقؽمك زمـ صمٔمٖمر )ٓ ئمرف وم٣ميمف ازمـ فمدي( )يم٣ًمن  حمٚمد زمـ صدوم٥م فمـ

 (.2/674ازمـ اجلقزي( )يم٣ًمن  فحمٚمد زمـ سار زمـ رحي٣من زمـ مجٝمؾ فمـ أزمٝمف )جمٜمقٓن وم٣ميم

 (.7/687حمٚمد زمـ صٖمقان فمـ حمٚمد زمـ زي٣مد )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.5/473حمٚمد زمـ صٗمر اظمقصقم )صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )طمط 

 .-يٟميت –ٝمقع، صقازمف ايمّمقء حمٚمد زمـ صٛم

 (.7/691( )ضم٣مسمؿ 54/677حمٚمد زمـ صٜمٝم٤م فمـ فم٘مرَم٥م وَم٘محقل )فم٣ًمىمر 

 (.7/691حمٚمد زمـ وح٣مك زمـ فمثامن اخلراَمل )ضم٣مسمؿ 

 (.5/472( )طمط0373( )جمٜمقل ضم٣مل( )ذىمر 404حمٚمد زمـ وح٣مك زمـ فمٚمرو زمـ أيب فم٣مصؿ ايمٛمٌٝمؾ )ت 

 (.54/678حمٚمد زمـ وح٣مك زمـ ومٝمس ايمتٚمٝمٚمل )فم٣ًمىمر 
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 (.2/674( )يم٣ًمن 5/473ٚمد زمـ وقء زمـ صٙمِم٣مل فمـ أزمٝمف )ىمذزمف اخلْمٝم٤م( )طمط حم

 (0425)ك  ) وم٣مل احل٣مهمظ: فم٣ممل زاهد َمـ أهؾ ؽمٚمرومٛمد( (686حمٚمد زمـ وقء زمـ َمٛمذر ايم٘مريٚمٝمٛمل ايمُمٝم٣ٌمين )ت 

 .(0187)حتٖم٥م/

 (.2/673يٛمٓمر )يم٣ًمن  -زم٣ميمّم٣مد اظمٔمجٚم٥م –حمٚمد زمـ وٝم٣مح 

 (.5/685حمٚمد زمـ ؿم٣مرق ايمٌٕمدادي )طمط 

 (.2/673حمٚمد زمـ ؿم٣مهر أزمق ٞمٌم ايمقزيري )ؿمٔمٛمقا همٝمف حلدي٧م رواه وم٣ميمف ايمذهٌل( )يم٣ًمن 

 (.5/477حمٚمد زمـ ؿم٣مهر ايمْم٣مهري )طمط 

 (.769حمٚمد زمـ ؿم٣مهر زمـ ضمًكم ايمٛمٝم٣ًمزمقري أزمق ضمًـ )ٞمٝم٣ًمزمقر/

( 5/477 ( )شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )طمط415حمٚمد زمـ ؿم٣مهر زمـ طم٣ميمد زمـ زمخؼمي زمـ أيب ايمدَمٝمؽ ايمٌٕمدادي )ت 

 (.3/6091)ضم٣ٌمن

 (.5/477( )طمط 698حمٚمد زمـ ؿم٣مهر زمـ فمٌد اهلل زمـ ؿم٣مهر أزمق فم٣ٌمس ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ت 

حمٚمد زمـ ؿم٣مهر زمـ فمقم أزمق ئمعم إصٌٜم٣مين )روى فمٛمف مجع ووم٣مل احل٣مىمؿ: ىم٣من حيٖمظ ؽم٠مآت ايمُمٝمقخ وئمرف رؽمؿ 

 (.768قر/( )ٞمٝم٣ًمزم54/679( )فم٣ًمىمر 459ايمتحدي٧م وىم٣من ىمثغم ايمًامع وايمرضمٙم٥م( )ت 

 (.54/681حمٚمد زمـ ؿم٣مهر زمـ فمقم زمـ أمحد أزمق همّمؾ اظمٗمدد احل٣مهمظ)يٛمٓمر( )فم٣ًمىمر 

 (.767( )ٞمٝم٣ًمزمقر/421حمٚمد زمـ ؿم٣مهر زمـ حمٚمد ايمِمقدم أزمق ؿم٣مهر ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ت

( )ىمثغم ايمًامع يمٙمحدي٧م: وم٣ميمف احل٣مىمؿ( 425حمٚمد زمـ ؿم٣مهر زمـ حمٚمد ايمقزيري أزمق ٞمٌم ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ت

 (.741)ٞمٝم٣ًمزمقر/

 (.740حمٚمد زمـ ؿم٣مهر زمـ حيٝمك ايمِٖمَٙمٗمل أزمق ضمًكم ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ٞمٝم٣ًمزمقر/

 (.0422( )ك 473حمٚمد زمـ ؿم٣مهر زمـ حيٝمك زمـ ومٌٝمِم٥م ايمٖمٙمٗمل )ت 

 (.5/483حمٚمد زمـ ؿمريػ احلٛمٖمل )طمط 

 (.2/677( )يم٣ًمن ، ووم٣مل احل٣مهمظ: جمٜمقلحمٚمد زمـ ؿمريػ زمـ فم٣مصؿ )ىمذاب وم٣ميمف ايمذهٌل

 (.7/694أزمق ضم٣مسمؿ( أـمٛمف ازمـ فم٣مصؿ اظمتٗمدم )ضم٣مسمؿ حمٚمد زمـ ؿمريػ فمـ أيب ضم٣مزم )ىمذزمف

 (.7/694حمٚمد زمـ ؿمريػ فمـ صم٣مزمر زمـ زيد )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 
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 (.7/694حمٚمد زمـ ؿمريػ فمـ ؽمٔمٝمد )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.2/677حمٚمد زمـ ؿمٖمٝمؾ احلراين)يمٝمس زمٚمٔمروف وم٣ميمف ازمـ فمدي( )يم٣ًمن 

 حمٚمد. حمٚمد زمـ ؿمٙمح٥م ايمٛمٔم٣مرم، اؽمؿ صمده

 (.539( )نمرزم٣مء/613حمٚمد زمـ ؿمٙمح٥م زمـ أيب ؽمٖمٝم٣من زمـ صم٣مزمر اظمديٛمل )ت

 (.5/483حمٚمد زمـ ؿمٙمح٥م زمـ ضمًـ أزمق زم٘مر ايمدوم٣مق )صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )طمط 

 (.7/690حمٚمد زمـ ؿمٙمح٥م زمـ فمٌٝمد اهلل ايمتٝمٚمل ايمٗمرر )يمف صح٥ٌم وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.5/483( )طمط336ت٣مين)صدوق ديـ وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )ت حمٚمد زمـ ؿمٙمح٥م زمـ فمقم زمـ صٗمر أزمق فمٌد اهلل ايم٘م

 (.54/682حمٚمد زمـ ؿمٙمح٥م زمـ حمٚمد أزمق ؽمٔمد ايمٛمٝم٣ًمزمقري )فم٣ًمىمر 

 (.064حمٚمد زمـ ؿمٙمح٥م زمـ حمٚمد أزمق ؽمٔمٝمد ايمت٣مصمر )وشمٗمف ايمٖم٣مرد( )خم٤م 

 (.5/484( )طمط2/678( )سم٘مٙمؿ همٝمف اخلْمٝم٤م( )يم٣ًمن 304حمٚمد زمـ ؿمٙمح٥م زمـ حمٚمد ايمٛمٔم٣مرم )ت 

 (.762زمـ َمٛمِمقر زمـ ه٣مٞمئ أزمق زم٘مر ايمٛمٝم٣ًمزمقري ]وومٝمؾ: أزمق فمٌد اهلل[. )ٞمٝم٣ًمزمقر/ حمٚمد زمـ ؿمٙمح٥م

 (.7/690حمٚمد زمـ ؿمٙمح٥م فمٛمف ومٝمس زمـ ؽمٔمد )ضم٣مسمؿ 

 (.7/694( )ضم٣مسمؿ 2/678حمٚمد زمـ ؿمٜمامن فمٛمف حيٝمك زمـ ئمٚمر )ٓ زمٟمس زمف وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )يم٣ًمن 

 (.5/484اخلْمٝم٤م( )طمط حمٚمد زمـ ؿمٝم٤م زمـ ؽمٔمٝمد زمـ َمقؽمك أزمق زم٘مر ايمِم٣ٌمغ )صدوق وم٣ميمف 

 (.02/313( )ؽمغم5/478حمٚمد زمـ ؿمٝم٤م زمـ حمٚمد ايمٌٕمدادي ايمٌٙمقؿمل، )شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )طمط 

 (.07/091( )ؽمغم٣ٌ5/479مومالين )شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )طمط ايمحمٚمد زمـ ؿمٝم٤م زمـ حمٚمد زمـ صمٔمٖمر ايمٌٌمي ازمـ 

( )وم٣مل احل٣مىمؿ: ايمًٝمد ايمٔم٣ممل 314تًٝمٛمل )احلحمٚمد زمـ ـمٖمر زمـ حمٚمد زمـ أمحد ايمٔمٙمقي أزمق ضمًـ زمـ أيب َمٛمِمقر 

ايمٛمجٝم٤م.. سمٗمدم دم أٞمقاع ايمٔمٙمقم وؽمٚمع احلدي٧م ايم٘مثغم ورضمؾ وصٛمػ ومجع، ووم٣مل ايمثٔم٣مرم: ذيػ هم٣موؾ فم٣ممل زاهد 

 (.746( )ٞمٝم٣ًمزمقر/084( )فمٚمدة ايمْم٣ميم٤م/ص466( )سم٣مريخ زمٝمٜمؼ/ص052يٙمٌس ايمِمقف( )إحت٣مف/

 (.02حمٚمد زمـ فم٣مئذ إٞمديمز )َمٌم 

 (.4/031ًكم )طمط حمٚمد زمـ فم٣مئذ زمـ ضم

 (.54/688حمٚمد زمـ فم٣مئذ زمـ فمٌد ايمرمحـ أزمق فمٌد اهلل ايمٗمرر ايم٘مت٣مب )فم٣ًمىمر 

 (.2/679)يم٣ًمن  (ايمذهٌل وم٣ميمفزمخػم زم٣مؿمؾ )حمٚمد زمـ فم٣مزمد ايمٌٕمدادي اخلالل فمـ فمقم زمـ داود ايمٗمٛمْمري 
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 (.8/35حمٚمد زمـ فم٣مصؿ احلذاء ايمٌٌمي)صدوق وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.8/32صدوق وم٣ميمف ازمـ أيب ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ حمٚمد زمـ فم٣مصؿ ايمرازي)

 (.2/679( )يم٣ًمن 8/35حمٚمد زمـ فم٣مصؿ ايمٗمرر)جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمـ ىم٣ٌمر إدزم٣مء وفمٙمامئٜمؿ 486حمٚمد زمـ فم٣مصؿ ايمٛمحقي أزمق فمٌد اهلل ايمٗمرؿمٌل ايمٔم٣ميص )ت

 (.0143حقي َمُمٜمقر وإَم٣مم دم ايمٔمرزمٝم٥م( )صف/وىم٣مٞم٦م ايمدراي٥م أنمٙم٤م فمٙمٝمف َمـ ايمرواي٥م، ووم٣مل احلٚمٝمدي: ٞم

 (.0428حمٚمد زمـ فم٣مصؿ زمـ ي٣مؽمكم زمـ فمٌد إضمد اظمٌمي ايمٗمت٣ٌمين ايمٔمدل )ك 

حمٚمد زمـ فم٣مصؿ زمـ حيٝمك ايمٗم٣م  أزمق فمٌد اهلل ايمٖمٗمٝمف ايم٘م٣مسم٤م إصٌٜم٣مين )فمٛمف مج٣مفم٥م، وأشمٛمك فمٙمٝمف أزمق ايمُمٝمخ( 

 (.4/390( ) أصٌٜم٣من 902)إرؾم٣مد/

 .-سمٗمدم –، هق ازمـ ؿمريػ زمـ فم٣مصؿ شحمٚمد زمـ فم٣مصؿ ؾمٝمخ ايمٛمٗم٣م

 (.2/679( )يم٣ًمن 8/35حمٚمد زمـ فم٣مصؿ فمٛمف فمٌد ايمًالم)جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.2/681)يم٣ًمن  (ايمذهٌلوم٣ميمف  همذىمر طمػمًا زم٣مؿمالً اهتؿ زمف)حمٚمد زمـ فم٣مَمر اخلراؽم٣مين فمـ فمٌد ايمرزاق 

 (.2/679حمٚمد زمـ فم٣مَمر ايمرَمقم)سم٘مٙمؿ همٝمف ازمـ ضم٣ٌمن(اؽمؿ صمده رؾمٝمد )يم٣ًمن 

 (.8/33حمٚمد زمـ فم٣مَمر ايمٗمزاز أزمق فمٌد اهلل ايمرَمقم)صدوق وم٣ميمف ازمـ أيب ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.551( )نمرزم٣مء/657حمٚمد زمـ فم٣مَمر أٞمديمز )ت

 (.6/402( )أصٌٜم٣من0454(. )ذىمر 8/33حمٚمد زمـ فم٣مَمر زمـ إزمراهٝمؿ زمـ واومد أزمق فمٌد اهلل إصٌٜم٣مين )ضم٣مسمؿ 

 (.8/33ايمٌٌمي )ضم٣مسمؿ حمٚمد زمـ فم٣مَمر زمـ أؽم٣مَم٥م زمـ فمٚمغم اهلذرم 

 (.2/679حمٚمد زمـ فم٣مَمر زمـ رؾمٝمد ايمرَمقم)سم٘مٙمؿ همٝمف ازمـ ضم٣ٌمن همٗم٣مل: يروي فمـ ايمثٗم٣مت َم٣م يمٝمس دم ضمديثٜمؿ( )يم٣ًمن

 (.4/031حمٚمد زمـ فم٣مَمر زمـ فمامر )طمط 

 (.9/032حمٚمد زمـ فم٣مَمر زمـ ىم٣مَمؾ أزمق فمٌد اهلل )ضم٤م 

 (.٥2/679م( )يم٣ًمن ( )وم٣مل ازمـ ص٣مزمر: يمٝمس زمثٗم485حمٚمد زمـ فم٣مَمر زمـ حمٚمد اخلثٔمٚمل )ت 

 (.6/472حمٚمد زمـ فم٣ٌمد ايمٌٕمدادي أزمق فمٌد اهلل )طمط 

 (.675حمٚمد زمـ فم٣ٌمد ايمرازي )وم٣مل ايمدارومْمٛمل: ؤمٝمػ( )ؿمػمي

 (.8/03حمٚمد زمـ فم٣ٌمد زمـ زي٣مد ايمرازي اظم٘مل)صدوق وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 
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 (.2/681)يم٣ًمن  (وم٣مل ازمـ َمٔمكم: ٓ أفمرهمف، يمٝمس زم٣مظمٔمروف وم٣ميمف ازمـ فمدي)حمٚمد زمـ فم٣ٌمد زمـ ؽمٔمد 

 (.600حمٚمد زمـ فم٣ٌمد زمـ ؽمٙمٝمؿ )ٓ زمٟمس زمف وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل( )ىمؼ 

( 2/681( )وم٣مل احلريب: مل ي٘مـ زمِمغمًا زم٣محلدي٧م( )يمًــ٣من 602حمٚمد زمـ فم٣ٌمد زمـ فم٣ٌمد اظمٜمٙمٌل إَمغم )ت 

 (.6/470)طمـط

 (.2/681حمٚمد زمـ فم٣ٌمد فمـ أيب حيٝمك ايمتٝمٚمل )ؤمٖمف ايمدارومْمٛمل( )يم٣ًمن 

 (.2/681( )يم٣ًمن 8/03ـ شمقزم٣من)جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ حمٚمد زمـ فم٣ٌمد فم

 (.8/07حمٚمد زمـ فم٣ٌمد فمـ حمٚمقد )ضم٣مسمؿ 

 (.2/680حمٚمد زمـ فم٣ٌمس أزمق زم٘مر ايمٔمْم٣مر اظمري )سم٣ميمػ( )يم٣ًمن 

 (.2/680( اؽمؿ صمده ويمٝمد )يم٣ًمن 434حمٚمد زمـ فم٣ٌمس أزمق ضمًـ ايمٛمحقي )ت 

 (.٣8/33مسمؿ( )ضمتؿ حمٚمد زمـ فم٣ٌمس إصٌٜم٣مين ايمًٙمٚمل)شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ أيب ضم

 (.4/000حمٚمد زمـ فم٣ٌمس ايمٌٕمدادي )طمط 

حمٚمد زمـ فم٣ٌمس اخلقارزَمل أزمق زم٘مر إدي٤م )وم٣مل احل٣مىمؿ: ىم٣من واضمد فمٌمه دم ضمٖمظ ايمٙمٕم٥م وايمُمٔمر وإؽمامء وايم٘مٛمك..( 

 (.796( )ٞمٝم٣ًمزمقر/484)ت

 (.0474( )ك 54/404حمٚمد زمـ فم٣ٌمس ايمِمٝمدٓين )جمٜمقل ضم٣مل( )فم٣ًمىمر 

 (.743أزمق فمٚمران اجلرصم٣مين ايمزاهد )صمر  حمٚمد زمـ فم٣ٌمس ايمٗمْم٣من

 (.4/006( )طمط 691حمٚمد زمـ فم٣ٌمس اظم٠مدب أزمق فمٌد اهلل حلٝم٥م ايمٙمٝمػ )وشمٗمف اخلْمٝم٤م( )ت 

 (.4/006حمٚمد زمـ فم٣ٌمس زمـ أمحد أزمق زم٘مر ايمٛم٣ًمئل )طمط 

 (.4/005( )طمط 469حمٚمد زمـ فم٣ٌمس زمـ أمحد زمـ ؾمج٣مع أزمق َمٗم٣مسمؾ اظمروزي)شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )ت 

 (.4/009فم٣ٌمس زمـ أمحد زمـ حمٚمد أزمق زرفم٥م ايمِمغمدم )طمط حمٚمد زمـ 

)وم٣مل اخلْمٝم٤م: ىم٣من شمٌت٣ًم  -ازمـ أيب ذهؾ -حمٚمد زمـ فم٣ٌمس زمـ أمحد زمـ حمٚمد اهلروي أزمق فمٌد اهلل ايمٖمٗمٝمف ايمٔمِمٚمل ايمُم٣مهمٔمل

 (.4/009( )طمط02/481( )ايمًغم330شمٗم٥م ٞمٌٝمالً رئٝم٣ًمً صمٙمٝماًل( )ايمديمٝمؾ/

( )طمط 384ات أزمق ضمًـ )شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م، ووم٣مل ايمٔمتٝمٗمل: شمٗم٥م َمٟمَمقن( )تحمٚمد زمـ فم٣ٌمس زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ همر

4/066.) 
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حمٚمد زمـ فم٣ٌمس زمـ أمحد زمـ َمًٔمقد أزمق زم٘مر اظمًٔمقدي أطمق أيب فمٚمرو )يٗم٣مل إٞمف ضمدث َمـ سمِم٣مٞمٝمػ أطمٝمف َمـ نمغم أن 

 (.800ي٘مقن يمف همٝمٜم٣م ؽمامع وم٣ميمف ايمًٜمٚمل( )صمر 

قدي اإلؽمؼمازم٣مذي أزمق فمٚمرو )وم٣مل ايمًٜمٚمل: ىم٣من حيٖمظ َمـ ىمؾ ؾمئ( حمٚمد زمـ فم٣ٌمس زمـ أمحد زمـ َمًٔمقد زمـ فمٚمرو اظمًٔم

 (.801)صمر 

 (.9/032حمٚمد زمـ فم٣ٌمس زمـ إؽمامفمٝمؾ )ضم٤م 

زمـ أطمرم ) وم٣مل أزمق ايمُمٝمخ: َمـ احلٖم٣مظ ايم٘م٣ٌمر وَمتٗمدَم٣ًم دم احلٖمظ ضمدث زمٟمضم٣مدي٧م احمٚمد زمـ فم٣ٌمس زمـ أيقب إصٌٜم٣مين 

ووم٣مل ازمـ فمٌد اهل٣مدي: اإلَم٣مم احل٣مهمظ، ووم٣مل ايمذهٌل: اإلَم٣مم احل٣مهمظ ىمثغمة. ووم٣مل أزمق ٞمٔمٝمؿ: ىم٣من َمـ احلٖم٣مظ َمٗمدَم٣ًم همٝمٜمؿ، 

( 03/033( )ؽمغم، ووم٣مل احل٣مهمظ: َمـ ايمٖمٗمٜم٣مء احلٖم٣مظ-همٗمْمع فمـ ايمتحدي٧م  -ايم٘مٌغم إشمري اطمتٙمط ومٌؾ َمقسمف زمًٛم٥م

 .(0191)حتٖم٥م/ (907( )إرؾم٣مد/2/686( )يم٣ًمن 0333)ذىمر 

 (.8/38ازمـ أيب ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ حمٚمد زمـ فم٣ٌمس زمـ زم٣مؽمؿ َمقلم زمٛمل ه٣مؾمؿ)صدوق وم٣ميمف 

 (.4/005حمٚمد زمـ فم٣ٌمس زمـ زمٛم٣من اظمٛم٣مدي )طمط 

 (.4/003حمٚمد زمـ فم٣ٌمس زمـ ضمرب ايمٌزاز )طمط 

( 677ٛمـ٣مدي( )تاظمحمٚمد زمـ فم٣ٌمس زمـ ضمًـ زمـ َم٣مه٣من أزمق فمٌد اهلل ايم٘م٣مزمقم) وشمٗمف ايمدارومْمٛمل وؤمٖمف ازمـ 

 (.2/680( )يم٣ًمن 4/000)طمـط

 (.4/064( )طمط 341ٗم٣مص )ت حمٚمد زمـ فم٣ٌمس زمـ ضمًكم أزمق زم٘مر ايم

 (.4/009حمٚمد زمـ فم٣ٌمس زمـ محدويف زمـ يزداد زمـ َمٜمران أزمق فم٣ٌمس ايم٘مرازمٝمز اظمٜمراين )طمط 

 (.790حمٚمد زمـ فم٣ٌمس زمـ محقيف ايمِمٝمدٓين أزمق زم٘مر ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ٞمٝم٣ًمزمقر/

 (.0422حمٚمد زمـ فم٣ٌمس زمـ طم٣ميمد زمـ يزيد )ذىمر / 

از ازمـ ضمٝمقيف ايمٌٕمدادي )وم٣مل إزهري: شمٗم٥م، ووم٣مل ايمػموم٣مين: شمٗم٥م شم٦ٌم حمٚمد زمـ فم٣ٌمس زمـ زىمري٣م زمـ حيٝمك أزمق فمٚمر اخلز

ضمج٥م، ووم٣مل ايمٔمتٝمٗمل: ىم٣من شمٗم٥م َمتٝمٗمٓم٣ًم، ووم٣مل اخلْمٝم٤م: شمٗم٥م ؽمٚمع ايم٘مثغم، ووم٣مل ازمـ أيب ايمٖمقارس: همٝمف سم٣ًمهؾ، ووم٣مل ازمـ 

: اإلَم٣مم اظمحدث ايمثٗم٥م اظمًٛمد( َم٣مىمقٓ: ىم٣من شمٗم٥م َمٟمَمقٞم٣ًم، ووم٣مل ايمٔمْم٣مر: ىم٣من أضمد اظم٘مثريـ وايمثٗم٣مت اظمٟمَمقٞمكم، ووم٣مل ايمذهٌل

 (.02/319( )ايمًغم4/060( )طمط336)ايمديمٝمؾ/

( )يم٣ًمن 4/004حمٚمد زمـ فم٣ٌمس زمـ ؽمٜمٝمؾ أزمق ضمًـ اخلِمٝم٤م ايميير)نمغم شمٗم٥م ووع ضمديثكم وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )طمط 
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2/681.) 

 (.4/011( )أصٌٜم٣من )0502حمٚمد زمـ فم٣ٌمس زمـ فمٌد اهلل زمـ زي٣مد أزمق زم٘مر إصٌٜم٣مين )ذىمر /

 (.4/005فم٣ٌمس زمـ فمٌد اهلل زمـ ىمٙمثقم ايمنطمز )طمط حمٚمد زمـ 

 (.4/003شمٗم٥م يٖمٜمؿ وم٣ميمف ايمػموم٣مين( ) طمط )حمٚمد زمـ فم٣ٌمس زمـ فمٌده زمـ زي٣مد أزمق زم٘مر إصؿ 

 (.54/411حمٚمد زمـ فم٣ٌمس زمـ همرج ايمدَمُمٗمل ايمٗمْم٣من )فم٣ًمىمر 

 (.54/410حمٚمد زمـ فم٣ٌمس زمـ همّمؾ أزمق زم٘مر إؿمرازمٙمز )جمٜمقل ضم٣مل( )فم٣ًمىمر

 (.833زمـ همّمؾ أزمق فمٌد اهلل ايم٘مامرين )صمر  حمٚمد زمـ فم٣ٌمس

 (.4/005حمٚمد زمـ فم٣ٌمس زمـ همّمؾ اظم٠مدب )طمط 

 (.4/005حمٚمد زمـ فم٣ٌمس زمـ همّمؾ زمـ فم٣ٌمس اظمروزي )جمٜمقل ضم٣مل( )طمط 

 (.4/002حمٚمد زمـ فم٣ٌمس زمـ همّمؾ زمـ همّمٝمؾ أزمق زم٘مر ايمٌزاز)روى أضم٣مدي٧م َمًتٗمٝمٚم٥م( )طمط 

 (.842ز ايمتٚمٝمٚمل اجلرصم٣مين )مل ي٘مـ زمف زمٟمس وم٣ميمف اإلؽمامفمٝمقم( )صمر حمٚمد زمـ فم٣ٌمس زمـ همّمؾ زمـ حمٚمد أزمق فمٚمرو اخلرا

 (.862رصم٣مين )صمر اجلحمٚمد زمـ فم٣ٌمس زمـ حمٚمد ايمٗمْم٣من 

 (.4/004( )روى فمٛمف مجع( )طمط 401حمٚمد زمـ فم٣ٌمس زمـ حمٚمد زمـ أيب حمٚمد أزمق فمٌد اهلل ايمٝمزيدي )ت 

 (.2/680حمٚمد زمـ فم٣ٌمس زمـ حمٚمد زمـ شمقازم٥م إٞم٣ٌمري )يم٣ًمن 

( )طمـط 486فم٣ٌمس زمـ حمٚمد زمـ زىمري٣م أزمق فمٚمر اخلزاز زمـ ضمٝمقي٥م)شمٗم٥م وم٣ميمـف اخلْمٝمـ٤م وايمٔمتٝمٗمـل( )ت  حمٚمد زمـ

4/060.) 

 (.54/414حمٚمد زمـ فم٣ٌمس زمـ حمٚمد زمـ فمٌٝمد اهلل أزمق صمٔمٖمر اظمروزي )فم٣ًمىمر 

 (.4/006حمٚمد زمـ فم٣ٌمس زمـ حمٚمد زمـ فمٌٝمد اهلل أزمق صمٔمٖمر دزمٝمس )طمط 

 (.0106ومط حمٚمد زمـ فم٣ٌمس زمـ َمٔم٣موي٥م ايمً٘مقين )

 (.54/415حمٚمد زمـ فم٣ٌمس زمـ َمٔمـ أزمق ؿم٣مهر ايم٘مرصمل )فم٣ًمىمر 

 (.4/002( )روى فمٛمف ايمدارومْمٛمل ونمغمه( )طمط 469حمٚمد زمـ فم٣ٌمس زمـ َمٜمران أزمق فمٌد اهلل اظمًتٚمقم )ت 

حمٚمد زمـ فم٣ٌمس زمـ ٞمجٝما أزمق زم٘مر ايمٌزاز، )شمٗم٥م وم٣ميمف ؿمٙمح٥م زمـ حمٚمد ووم٣مل ازمـ زرومقيف وازمـ ؾم٣مذان وايمًٚمٔم٣مين: ىم٣من 

( 4/008( )طمط 435( )ت 05/504همٓم٣ًم، ووم٣مل ايمذهٌل: اظمحدث اإلَم٣مم ىم٣من حيٖمظ ويذاىمر( )ايمًغمضم٣م
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 (.333)ايمديمٝمؾ/

 (.4/005حمٚمد زمـ فم٣ٌمس زمـ ويمٝمد أزمق زم٘مر ايمِم٣ميغ) شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )طمط 

)يم٣ًمن ( 4/002( )دم رواي٣مسمف ٞم٘مرة وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )طمط434حمٚمد زمـ فم٣ٌمس زمـ ويمٝمد أزمق ضمًكم ايمٛمحقي ايمٖمٗمٝمف، )ت 

2/680.) 

( 54/412( )فم٣ًمىمر 691حمٚمد زمـ فم٣ٌمس زمـ ويمٝمد أزمق ؽمٔمٝمد اظمزي ايمدَمُمٗمل اخلٝم٣مط)روى فمٛمف مج٣مفم٥م( )ت

 (.766( )صمر 3/6094)ضم٣ٌمن

 (.4/001حمٚمد زمـ فم٣ٌمس زمـ ويمٝمد أزمق فم٣ٌمس ايمٛم٣ًمئل )وشمٗم٥م اخلْمٝم٤م( )طمط 

 (556( )نمرزم٣مء/693حمٚمد زمـ فم٣ٌمس زمـ ويمٝمد إٞمديمز )ت

 (.54/401ٝمد زمـ ص٣ميما أزمق فمٚمر ايمٔمٌز )روى فمٛمف مجع( )فم٣ًمىمرحمٚمد زمـ فم٣ٌمس زمـ ويم

حمٚمد زمـ فم٣ٌمس زمـ ويمٝمد زمـ حمٚمد أزمق فمٌد ايمرمحـ ايمٕم٣ًمين ايمدرهمس )شمٗم٥م: وم٣ميمف أزمق فمٚمر زمـ همّم٣ميم٥م. ووم٣مل أزمق ضمًكم 

ىمر ( )فم٣ًم414ايمرازي: ىم٣من حمدشم٣ًم صمٙمٝماًل. ووم٣مل ازمـ فم٣ًمىمر: ؾمٝمخ شمٗم٥م. ووم٣مل ايمذهٌل: اإلَم٣مم ايمِم٣ميما ايمِم٣مدق( )ت 

 (.909)إرؾم٣مد/ 03/635( )ؽمغم54/418

 (.54/400( )فم٣ًمىمر 8/478حمٚمد زمـ فم٣ٌمس زمـ حيٝمك زمـ فم٣ٌمس احلٙمٌل )ؽمغم 

 (.0476حمٚمد زمـ فم٣ٌمس زمـ يقؽمػ زمـ وم٣مؽمؿ ايمًٙمٝمْمل ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ك 

 (.54/406حمٚمد زمـ فم٣ٌمس زمـ يقٞمس أزمق زم٘مر اظمح٣مريب)روى فمٛمف مج٣مفم٥م( )فم٣ًمىمر 

٤م ايمُم٣مَم٥م)صدوق وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ، وازمـ َمٛم٣مدي، ووم٣مل اخلْمٝم٤م: شمٗم٥م( حمٚمد زمـ فم٣ٌمس َمقلم زمٛمل ه٣مؾمؿ ص٣مضم

 (.4/010( )طمط 2/686)يمًـ٣من

 (.0/210حمٚمد زمـ فمٌد إفمعم ايمٗمراؿمٝمز )دفم٣مء 

 (.0308حمٚمد زمـ فمٌد إفمعم زمـ فمدي ايمٌٜمراين احلٚميص )ك 

 (.53/23( )فم٣ًمىمر 464حمٚمد زمـ فمٌد إفمعم زمـ حمٚمد أزمق ضم٣مسمؿ ايمِمٛمٔم٣مين )روى فمٛمف مجع( )ت 

 (.53/22حمٚمد زمـ فمٌد إفمعم زمـ َمًٜمر زمـ فمٌد إفمعم ايمٕم٣ًمين )فم٣ًمىمر 

)وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمـ أهؾ ايمٔمٙمؿ وإدب( فمٛمف  -ازمـ نمٙمٝمظ -حمٚمد زمـ فمٌد إفمعم زمـ ه٣مؾمؿ ايمٗمرؿمٌل أزمق فمٌد اهلل

 (.0081ازمـ ضمزم )صف/
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٣مل احل٣مهمظ: رصمؾ َمُمٜمقر َمـ ىم٣ٌمر اظمًٛمديـ( حمٚمد زمـ فمٌد ايم٣ٌمومل ايمٌْمل )وم٣مل ازمـ ٞمٗمْم٥م: ىم٣من ؽمامفمف صحٝمح٣ًم، ووم

 (.0196)حتٖم٥م/

 (.649حمٚمد زمـ فمٌد ايم٣ٌمومل اجل٣ٌمن )َمٌم 

 (.53/27حمٚمد زمـ فمٌد ايم٣ٌمومل ايمٗمرر )فم٣ًمىمر 

 (.6/493( )طمط338حمٚمد زمـ فمٌد ايم٣ٌمومل زمـ ضمًكم زمـ إؽمامفمٝمؾ أزمق زم٘مر إٞمِم٣مري )صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )ت 

( )يم٣ًمن وم٣مل احل٣مهمظ: َمُمٜمقر َمٔمٚمر فم٣مرم اإلؽمٛم٣مد..، وومد سُم٘مٙمؿ همٝمفاهلل إٞمِم٣مري ) حمٚمد زمـ فمٌد ايم٣ٌمومل زمـ حمٚمد زمـ فمٌد

 (.53/28( )فم٣ًمىمر 2/412

 (.53/27حمٚمد زمـ فمٌد ايم٣ٌمومل زمـ حمٚمد زمـ َمقؽمك ايمتٛمقطمل )جمٜمقل ضم٣مل( )فم٣ًمىمر 

 (.008حمٚمد زمـ فمٌد اجل٣ٌمر زمـ فمقم أزمق زم٘مر اإلؽمٖمرائٛمل )خم٤م 

 (.5/493٘مؿ ايمٌٕمدادي )طمط احلحمٚمد زمـ فمٌد 

 (.0146٘مؿ زمـ يزيد ايمرَمقم ايمٖمْمري )ومط احلحمٚمد زمـ فمٌد 

 (.53/71حمٚمد زمـ فمٌد احلٚمٝمد أزمق صمٔمٖمر ايمٖمرنم٣مين ايمٔمً٘مري )روى فمٛمف مجع( )فم٣ًمىمر 

 (.032حمٚمد زمـ فمٌد احلٚمٝمد أزمق صمٔمٖمر اظمٗمرئ )خم٤م

 (.2/418حمٚمد زمـ فمٌد احلٚمٝمد ايمًٚمرومٛمدي )سمرىمف ايمًٚمٔم٣مين( )يم٣ًمن 

 (.53/71ـ ضمٌٝم٤م زمـ أيب ايمٔممميـ )فم٣ًمىمر حمٚمد زمـ فمٌد احلٚمٝمد زم

 (.9/81حمٚمد زمـ فمٌد احلٚمٝمد زمـ ؽم٣ممل ايمٔمْم٣مر )ضم٤م 

 (.7/464حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ أزمق ايمثقريـ )ضم٣مسمؿ 

 (.7/462( )ضم٣مسمؿ 2/408حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ إٞمِم٣مري )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )يم٣ًمن 

( 087ف زمٟمس وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم، ووشمٗمف ازمـ َمدين ونمغمه( )تحمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ ايمٌٌمي أزمق َمٛمذر ايمْمٖم٣موي )مل ي٘مـ زم

 (.6/418)طمط 

 (.968)جمٜمقل ضم٣مل( )إرؾم٣مد/ -يٟميت اؽمؿ صمده شمٔمٙم٤م -ايمٛمحقي -شمٔمٙم٤م -حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ ايمٌٌمي

 (.6/404حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ ايمٌٕمدادي )طمط 

( ، ووم٣مل احل٣مهمظ: واهأمحد ووم٣مل َم٣ميمؽ: يمٝمس زمثٗم٥محمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ ايمٌٝم٣م  أزمق صم٣مزمر اظمدين )َمٛم٘مر احلدي٧م صمدًا وم٣ميمف 
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 .(0198)حتٖم٥م/ (7/463( )ضم٣مسمؿ 2/418)يم٣ًمن 

 (.2/400)يم٣ًمن  -اؽمؿ صمده ومداَم٥م  –حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ ايمثٗمٖمل 

 (.7/463حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ اجلدفم٣مين )َمٛم٘مر احلدي٧م وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.7/464حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ احلجٌل )جمٜمقل ضم٣مل( )ضم٣مسمؿ 

 (.7/462( )ضم٣مسمؿ 2/409حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ احل٘مٚمل )جمٜمقل ضم٣مل( )يم٣ًمن 

 (.7/467حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ احلٚميص )صدوق وم٣ميمف ازمـ أيب ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.53/069حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ اخلقٓين )فم٣ًمىمر 

 (.0011)حتٖم٥م/حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ ايمذهٌل ) وم٣مل احل٣مهمظ دم ؽمٛمد هذا همٝمف: رصم٣ميمف شمٗم٣مت( 

 (.0441( فمٛمف ايمِم٣مضم٣ٌمن )صف/478حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ ايمزاهد أزمق فمٚمران )ت

 (.7/453حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ ايمزهري )ضم٣مسمؿ 

( )صدوق وم٣ميمف ازمـ أيب ضم٣مسمـؿ ووشمٗمف اخلٙمٝمقم ونمغمه( )ضم٣مسمـؿ 410حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ ايم٣ًمَمل أزمق فمٌد اهلل اهلروي )ت 

 فم٣ٌمس .(وسمٗمدم همٝمٚمـ صمده 0367( )ك7/462

 (.7/462حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ ايمًدود )ضم٣مسمؿ 

 (.7/463حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ ايمًٔمٝمدي )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.9/039حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ ايمًٙمٚمل )ضم٤م 

 (.2/405حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ ايمًٚمرومٛمدي )َمتٜمؿ وم٣ميمف ايمذهٌل( )يم٣ًمن 

ٖمف ازمـ َمٔمكم، ووم٣مل أزمق ضم٣مسمـؿ: يمٝمس زمٚمُمٜمـقر( )ضم٣مسمــؿ ( )ؤم087حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ ايمًٜمٚمل ايم٣ٌمهقم )ت 

 (.2/419( )يم٣ًمن 7/462

 حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ ايمُم٣مهمٔمل ايمٌٌمي: صقازمف: ازمـ فمٌد ايمرضمٝمؿ.

 (.6/406( )طمط 621حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ ايمِمغمدم )شمٗم٥م وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل( )ت 

 ( 023 حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ ايمٔم٣مَمري ) يمٝمس زم٣ميمٗمقى وم٣ميمف ايمٌٝمٜمٗمل( ) ذيؾ

 (.7/462حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ ايمٔمٌد ي )ايمٔمدين( )ضم٣مسمؿ 

 (.0368حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ ايمٔمٗم٣مري )ك 
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 (.7/462حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ ايمٔم٘مل )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

( 7/462حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ ايمٔمٛمػمي ايمٌٌمي أزمقفمٌد ايمرمحـ ايمٔمالف )شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ صمٛمٝمد( )ضم٣مسمؿ 

 (.3/6604)ضم٣ٌمن

 (.6/407حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ ايمٗم٣م  أزمق زم٘مر زمـ ومرئم٥م )طمط 

 (.7/464( )ضم٣مسمؿ2/405حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ ايمٗمرر )ٓ أفمرهمف وم٣ميمف ايمٌٝمٜمٗمل( )يم٣ًمن 

حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ ايمٗمُمغمي ايم٘مقدم )َمٛم٘مر احلدي٧م وم٣ميمف ازمـ فمدي، ووم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: َمؼموك ىم٣من ي٘مـذب( 

 (.7/465( )ضم٣مسمؿ 2/403)يمًـ٣من

 (.7/465( )ضم٣مسمؿ 7/489زمـ فمٌد ايمرمحـ اظم٠مذن أزمق فمٝمًك )جمٜمقل ضم٣مل( )ضم٤م  حمٚمد

 (.0462حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ اظمج٣مؾمٔمل )ذىمر / 

 (.967حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ اظمخزوَمل أزمق ؽم٣مئ٤م )إرؾم٣مد/

 (.7/464)ضم٣مسمؿ  : اؽمؿ صمده: هُم٣ممحمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ اظمخزوَمل

  .ايمزٞم٣مد حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ اظمدين، اؽمؿ صمده: أيب

 (.7/464حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ اظمرادي أزمق فمٌد ايمرمحـ )جمٜمقل ضم٣مل( )ضم٣مسمؿ 

 حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ اظمٗمدد )َمؼموك وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( وومد سمٗمدم دم ايمٗمُمغمي.

 (.6/405حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ اظمٗمرئ اخلٝم٣مط )جمٜمقل ضم٣مل( )طمط 

 .يٟميت همٝمٚمـ صمده: شمٔمٙم٤م حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ ايمٛمحقي )شمٔمٙم٤م(

 (.7/464حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ضم٣مسمؿ 

 حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ اهلروي، هق: ايمًٙمٚمل سمٗمدم.

 (.6/402حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ اهلٚمداين، اؽمؿ صمده: ايمًٛمدس )طمط 

 (. 53/006حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ ايمقاؽمْمل )فم٣ًمىمر 

قراق )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من ديٛم٣ًم هم٣موالً َمٔمتٛمٝم٣ًم ايمازمـ  -أزمق ضمًـ  حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ إزمراهٝمؿ زمـ حيٝمك ايمٗمرؿمٌل

 (.0698( )صف/534زم٣ميمٔمٙمؿ وأشم٣مر صم٣مَمٔم٣ًم هل٣م ضمًـ ايمٛمٗمؾ جلٚمٝمٔمٜم٣م شمٗم٥م شمٌت٣ًم...( )ت

 (.2/407حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ أيب ايمزٞم٣مد )ؤمٖمف ازمـ َمٔمكم ووشمٗمف ازمـ ؽمٔمد( )يم٣ًمن 
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 (.28زمق همرج ايمقاؽمْمل )فمٛمف مج٣مفم٥م( )دٞمٝمن صحمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ أيب ايمٔمز اظمٗمرئ أ

 (2/461حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ أيب اظمقارم )جمٜمقل ضم٣مل( )يم٣ًمن 

 (.7/405حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ أيب رزمٝمٔم٥م اظمخزوَمل ايمٗمرر )ضم٣مسمؿ 

 (.7/405حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ أيب ؽم٣مرة َمدين )شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم( )ضم٣مسمؿ 

 (.7/461َمًٙمؿ إؽمدي )ضم٣مسمؿ  حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ أيب

 (.53/010حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ أيب ٞمزار أزمق فمٌٝمد اهلل ايمراهمٔمل )جمٜمقل ضم٣مل( )فم٣ًمىمر 

 (.07/238حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ أيب ٞمٌم ايمتٚمٝمٚمل ايمدَمُمٗمل )ؽمغم 

 (.604حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ أيب يزيد ايمِمقاف )َمٌم 

 (.0754اين )ذىمر حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ أمحد أزمق زم٘مر اجلغم

 (.045حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ أمحد أزمق زم٘مر اظم٣موردي )خم٤م 

 (.08/377( )َمُمٜمقر( )ؽمغم 378حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ أمحد أزمق فمٚمرو ايمُم٣مهمٔمل اظمٖمن ايمٛمًقي )ت 

زمـ زمُم٘مقال( حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ أمحد ايمتجٝمٌل أزمق فمٌد اهلل ايمٗمرؿمٌل )ىم٣من يمف ضمظ دم ايمٖمٗمف وفمٗمد ايممموط.. وم٣ميمف ا

 (.0050)صف/

 (..53/74( )فم٣ًمىمر 054)خم٤م  )جمٜمقل ضم٣مل( حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ أمحد زمـ أمحد أزمق فمٚمرو ايمٛمًقي

 (.0391حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ أمحد زمـ فمٌد ايمرمحـ ايمٖمٗمٝمف ايمًٙمٝمٚمل )ذىمر 

 (.6/461حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ أمحد زمـ فمٌد اهلل أزمق زم٘مر )طمط 

 (.53/76زمـ أمحد زمـ حمٚمد أزمق صمٔمٖمر اظمري اظمٗمرئ )فم٣ًمىمر  حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ

 (.88حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ أمحد زمـ حمٚمد أزمق ضمٛمٝمٖم٥م اإلؽمامفمٝمقم )خم٤م 

 (.0/210حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ أطمل ايمزهري )دفم٣مء 

 (.966حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ أزرق إٞمْم٣مىمل )إرؾم٣مد/

 (.7/400صمده: هُم٣مم يٟميت )ضم٣مسمؿ  حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ أوومص اظمخزوَمل، اؽمؿ

( )َمـ ايمثٗم٣مت ص٣مضم٤م ضمدي٧م وم٣ميمف أمحد اهلروي( )طمط 620حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ زمحر زمـ هبرام اهلروي ايمٔمتٌل )ت 

6/406.) 
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 (.7/466حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ زمحٛمس )ضم٣مسمؿ 

س: يمٝمس زمثٗم٥م، وىمذزمف اخلْمٝم٤م( حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ زمحغم زمـ فمٌد ايمرمحـ فمـ أزمٝمف )اهتٚمف ازمـ فمدي، ووم٣مل ازمـ يقٞم

 (.2/401)يم٣ًمن

 (.0647( )يقٞمس 079حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ زمًْم٣مم زمـ فمٌد ايمرمحـ اظمٌمي )ت 

 .(968( )إرؾم٣مد/579)ؿم٤م (0/210)دفم٣مء  )َمٔمروف( حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ شمٔمٙم٤م ايمٛمحقي ايمٌٌمي

 (.7/406حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ صم٣مزمر إٞمِم٣مري، صقازمف: صمػم، يٟميت، )ضم٣مسمؿ 

 (.7/406حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ صمػم إٞمِم٣مري )ضم٣مسمؿ 

 (.5/464حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ صمٔمٖمر أزمق ضمًـ ايمدوم٣مق )شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )طمط 

 (.0765حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ صمٔمٖمر اظميي اخلٙمٗم٣مين )ذىمر 

 (.5/464حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ صمٔمٖمر زمـ فمٚمر أزمق زم٘مر ايمِمقدم )طمط 

 (.0015( )صف/307)ت -ازمـ ؿمرازمٙمز -يمرمحـ زمـ ضم٣مسمؿ ايمتٚمٝمٚملحمٚمد زمـ فمٌد ا

 (.2/409حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ ضم٣مرث )يمٝمس ضمديثف زمًمء وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم( )يم٣ًمن 

 (.404/ 7حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ ضم٣مرث زمـ أيب رضار )ضم٣مسمؿ 

 (.6/406حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ ضمرة ايمْمػمي )طمط 

 (.0597٘مر ايم٣ٌمؿمروم٣مين )ذىمر حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ ضمًـ أزمق زم

 (.6/466( )طمط 496حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ طمُمٛم٣مم أزمق ضمًـ ايمٌٝمع )شمٗم٥م وم٣ميمف ايمػموم٣مين وايمٔمتٝمٗمل( )ت 

 (.0762حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ طمِمٝم٤م أزمق زم٘مر اجلرواين )ذىمر 

 (.7/404( )ضم٣مسمؿ 5/479حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ طمالد إٞمِم٣مري )ضم٤م 

، ووم٣مل احل٣مهمظ: رداد زمـ فمٌد اهلل زمـ ذيا ايمٗمرر )يمٝمس زمٗمقي ذاه٤م احلدي٧م وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمـؿحمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ 

 .(0194)حتٖم٥م/ (7/405( )ضم٣مسمـؿؤمٝمػ

 (.53/81حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ زَمؾ )فم٣ًمىمر 

( 0559حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ زي٣مد أزمق صمٔمٖمر إرزٞم٣مين احل٣مهمظ )وصٖمف احل٣مىمؿ ونمغمه زم٣محلٖمظ واإلسمٗم٣من( )ذىمر

 (.53/80( )فم٣ًمىمر 3/634أصٌٜم٣من )
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( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمـ أهؾ ايمٔمٙمؿ واظمٔمرهم٥م 514حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ ؽمٔمٝمد ايمٛمحقي أزمق فمٌد اهلل ايمٗمرؿمٌل )ت

 (.0651وايمٖمٜمؿ فم٣مظم٣ًم زم٣مٕصقل وايمٖمروع( )صف/

 (.0175غم )صف/حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ َمٔم٣موي٥م ايمٗمرؿمٌل أزمق فمٌد اهلل فمٛمف أزمق إؽمح٣مق زمـ ؾمٛمٓم

حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ ؽمٚمٔم٣من ايمثٕمري أزمق فمٌد اهلل إٞمديمز )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمٔمتٛمٝم٣ًم زم٣ميمٔمٙمؿ وروايتف..( 

 (.0094)صف/

( )طمط 53/84حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ ؽمٛمدس زمـ َمقؽمك أزمق زم٘مر اهلٚمذاين ايمْمرائٖمل )شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )فم٣ًمىمر 

6/402.) 

 (.6/464ؽمٜمؾ أزمق ضمًـ ايمٛمٖمٝمقم )جمٜمقل ضم٣مل( )طمط حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ 

 (.56حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ ؽمٜمؾ ايمتًؼمي )َمٌم 

( 0250حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ ؽمٜمؾ زمـ خمٙمد أزمق فمٌد اهلل ايمٕمزال إصٌٜم٣مين )ضم٣مهمظ َمتٗمـ وم٣ميمف أزمق ٞمٔمٝمؿ( )ذىمـر

 (.53/83)فم٣ًمىمـر

 (.6/460)طمط  حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ ؽمٜمؿ إٞمْم٣مىمل )شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م(

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمـ أهؾ ايمٔمٙمؿ 547حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ ؽمٝمد زمـ َمٔمٚمر اظمذضمجل أزمق فمٌد اهلل اظم٣ميمٗمل )ت

 (.0691وايمٖمّمؾ وايمديـ وايمٔمٖم٣مف أطمذ ايمٛم٣مس فمٛمف( )صف/

هم٥م وايمٖمٜمؿ فم٣مظم٣ًم ( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمـ أهؾ اظمٔمر514حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ ؾِمػميـ اظمرصمٝمٗمل أزمق فمٌد اهلل )ت

 (.0650زم٣مٕصقل وايمٖمروع( )صف/

 (.7/405حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ ؾمداد زمـ أوس إٞمِم٣مري اظمٗمدد )ٓ ئمرف وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.9/72حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ ذوس )ضم٤م

 (.223حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ ؾمٚمردل اهلروي )صمر 

 (.257ايمرازي)صمر  حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ ؾمٜمر ايمقراق أزمق زم٘مر

 (.2/409( وىم٣من َمٔمتزيمٝم٣ًم صمٙمدًا )يم٣ًمن 481حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ صػم أزمق زم٘مر احلٛمٖمل )ت 

 (.2/400حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ ؿمٙمح٥م )وم٣مل ازمـ فمدي: ينق احلدي٧م ؤمٝمػ( )يم٣ًمن 

حدث ايمثٗم٥م احل٣مهمظ، ووم٣مل ٙمٝمقم، ووم٣مل ايمذهٌل: اإلَم٣مم اظماخل( )شمٗم٥م وم٣ميمف 410حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ فم٣ٌمس ايم٣ًمَمل )ت 
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 (.3/462( )ضم٣مسمؿ 5/6611ازمـ أيب ضم٣مسمؿ: صدوق( )ضم٣ٌمن 

( 494حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ فم٣ٌمس زمـ فمٌد ايمرمحـ أزمق ؿم٣مهر اظمخٙمص )شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م، وايمٔمتٝمٗمـل( )ت 

 (.5/466)طمـط

 (.2/461حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ فمٌد ايمِمٚمد ايمًٙمٚمل )جمٜمقل( )يم٣ًمن 

ٔمريب ايم( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: أطمذ فمٛمف ازمـ 511ـ زمـ فمٌد اهلل اظمٗمرئ أزمق فمٌد اهلل ايمنومًْمل )تحمٚمد زمـ فمٌد ايمرمح

 (.0643ايمٗمراءات وذىمر أٞمف ؾمٝمخ٣ًم ص٣محل٣ًم( )صف/

 (.7/407حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ فمٌد اهلل زمـ أيب رزمٝمٔم٥م اظمخزوَمل )ضم٣مسمؿ 

 (.7/407َمٔمكم( )ضم٣مسمؿ  حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ فمٌد اهلل زمـ أيب َمٙمٝم٘م٥م )ٓ رء وم٣ميمف ازمـ

 (.2/409حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ فمٌد اهلل زمـ ضم٣مرث أزمق همّمؾ ، أسمك زمخػم زم٣مؿمؾ )يم٣ًمن 

 (.7/407حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ فمٌد اهلل زمـ ضم٣مرشم٥م إٞمِم٣مري )شمٗم٥م وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ وازمـ َمٔمكم( )ضم٣مسمؿ 

 (.7/304( )ضم٤م 7/407حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ فمٌد اهلل زمـ ضمِمـ ايمتٚمٝمٚمل )ضم٣مسمؿ 

 أيب ايمزٞم٣مد اظمتٗمدم آٞمٖم٣ًم. فمٌد ايمرمحـ زمـ حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ فمٌد اهلل زمـ ذىمقان هق ازمـ

 (.7/402حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ فمٌد اهلل زمـ فمٌد ايمرمحـ إٞمِم٣مري )جمٜمقل ضم٣مل( )ضم٣مسمؿ 

 (.83حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ فمٌد اهلل زمـ حمٚمد أزمق فمقم ايمًٚمذي )وشمٗمف ايمٖم٣مرد( )خم٤م 

 (.0363( )ك 433زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ فمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ َمٗمري أزمق حيٝمك )ت  حمٚمد

 (.270( )صمر 468حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ فمٌد اظم٠مَمـ زمـ طم٣ميمد أزمق فمٚمرو اظمٜمٙمٌل اجلرصم٣مين )شمٗم٥م وم٣ميمف ايمًٜمٚمل( )ت  

 (.2/406حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ فمٌٝمد اهلل زمـ أيب راهمع )ٓ ئمرف وم٣ميمف ايمذهٌل ( )يم٣ًمن 

 (.53/90الل )شمٗم٥م َمٟمَمقن وم٣ميمف ايم٘مت٣مين( )فم٣ًمىمراخلحمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ فمٌٝمد اهلل زمـ حيٝمك ايمْم٣مئل زمـ 

)وم٣مل ازمـ طمزرج: ىم٣من هم٣مواًل ضم٣مهمٓم٣ًم  -ايمٔمقاد -حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ فمثامن زمـ ؽمٔمٝمد اخلقٓين أزمق زم٘مر ايمٗمرؿمٌل

 (.0111يمٙمحدي٧م ضمًـ ايمٖمٜمؿ و٣مزمْم٣مً ظم٣م روى َمٛمف شمٗم٥م شمٌت٣ًم همٝمف..( )صف/

 (.6/401حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ فمثامن زمـ فمٌد ايمرمحـ إؾمٜمقم )طمط 

 (.53/94حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ فمثامن زمـ وم٣مؽمؿ أزمق ضمًكم ايمتٚمٝمٚمل )فمٛمف مج٣مفم٥م( )فم٣ًمىمر 

)روى أضم٣مدي٧م َمٛم٘مرة وم٣ميمف اخلْمٝم٤م، ووم٣مل  اظم٠مدب أزمق فمٌد اهلل زمـ ومراد -أو نمزوان –حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ فمزوان 
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( )طمط ، ووم٣مل احل٣مهمظ: ىم٣من َمٔمروهم٣ًم زمقوع احلدي٧مايمدارومْمٛمل: ىمذاب َمؼموك، ووم٣مل ازمـ فمدي: يّمع احلدي٧م

 .(0192)حتٖم٥م/ (2/407( )يم٣ًمن6/600

 (.2/406)يم٣ًمن  َمٔمتزرم حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ فمْمٝم٥م ايمٔمْمقي

 (.2/406ئ٤م( )يم٣ًمنحمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ فمقم اجلٔمٖمل)ووم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن: َمًتٗمٝمؿ احلدي٧م ضمدث زم٣ميمُم٣مم ايمٕمرا

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمـ أهؾ ايمٔمٛم٣مي٥م ايم٘م٣مَمٙم٥م 533حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ فمقم ايمٛمٚمغمي أزمق فمٌد اهلل ايمٕمرٞم٣مؿمل )ت

 (.0699زمتٗمٝمٝمد ايمٔمٙمؿ وأشم٣مر وايمًٛمـ شمٗم٥م شمٌت٣ًم فم٣مظم٣ًم زم٣محلدي٧م وايمرصم٣مل..( )صف/

 (.602وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل( )ىمؼ  حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ فمامرة زمـ ومٔمٗم٣مع أزمق ومٌٝمِم٥م )ٓ زمٟمس زمف

 (.0206حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ فمٚمرو أزمق أمحد ايمٗمرَمْمل )ذىمر 

 (.53/93( )فم٣ًمىمر 2/408حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ فمٚمرو إوزافمل )أشمٛمقا فمٙمٝمف( )يم٣ًمن 

 (.53/97( )فم٣ًمىمر 577( )ؿم٤م 965حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ فمٚمرو ايمٛمٌمي ايمدَمُمٗمل )جمٜمقل ضم٣مل( )إرؾم٣مد/

 (.7/402ـ فمٌد ايمرمحـ زمـ فمٚمرو زمـ مجقع َمدين، )شمٗم٥م وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ حمٚمد زم

حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ فمٚمرو زمـ فمٌد ايمرمحـ) أو فمٌد ايمرضمٝمؿ( أزمق زم٘مر ايمرضمٌل احلٚميص ايمٗم٣م  )فمٛمف ايمدارومْمٛمل 

 (.332( )ايمديمٝمؾ/53/98ونمغمه( )فم٣ًمىمر

 (.7/402يمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ فمٚمرو فمـ رصم٣مء زمـ ضمٝمقة )جمٜمقل وم٣م

 (.2/401حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ فمٚمغم فمـ أزمٝمف )صمّٜمٙمف اخلْمٝم٤م( )يم٣ًمن 

( 5/453)ضم٤م  ) وم٣مل احل٣مهمظ دم ؽمٛمد هذا همٝمف: رصم٣ميمف شمٗم٣مت( حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ فمقف ايمزهري ؽمٚمع أزم٣م ؽمٔمٝمد

 .(0193)حتٖم٥م/ (7/405)ضم٣مسمؿ 

)وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمـ أهؾ ايمٔمٙمؿ زم٣ميمٛمحق  -ازمـ ومٝمؿ –اهلل ايمٗمرؿمٌل  حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ فمٝمًك احلجري أزمق فمٌد

 (.0035( )صف/342وايمٙمٕم٥م وايمُمٔمر ويمف ضمظ ص٣ميما َمـ فمٙمؿ احلدي٧م وفم٣ٌمرة ايمرؤي٣م.. ( )ت

 .-زم٣ميمٔمكم -حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ نمزوان ايمٗمرادي أزمق فمٌد اهلل اظم٠مدب: ؽمٌؼ همٝمٚمـ صمده فمزوان

 (.7/408ـ أزمٝمف )ص٣ميما وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ نمٛمٝمؿ فم

 (.7/408حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ همرومد فمـ ايمزهري )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.7/365حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ همروة )ضم٤م
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 (.0766حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ همِمؾ زمـ ضمًكم اظمديٛمل )ذىمر 

 (.6/400حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ همٜمؿ وايمد ضمًكم )طمط 

 (.7/408ٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ وم٣مرب )ضم٣مسمؿ حم

 (.7/409حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ وم٣مرة )ضم٣مسمؿ 

 (.2/409حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ ومداَم٥م ايمٌٌمي ايمثٗمٖمل )همٝمف ٞمٓمر وم٣ميمف ايمٌخ٣مري( )يم٣ًمن 

 (.6/405( )طمط7/409( )ضم٣مسمؿ687حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ ىم٣مَمؾ أزمق إصٌع إؽمدي )شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )ت 

)يم٣ًمن  (حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ جمػم ايمٔمٚمري ايمٌٌمي )َمؼموك وم٣ميمف ايمٛم٣ًمئل ووه٣مه ازمـ َمٔمكم وأزمق زرفم٥م ونمغممه٣م

 (.7/461( )ضم٣مسمؿ 2/419

 ؽمؿ صمده زمحغم وهق َمؼموك.احمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ جمغم: 

 حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ حمٌقب ايمده٣من: اؽمؿ صمده: حمٚمد زمـ حمٌقر.

 (.002حمٚمد أزمق ؽمٔمٝمد ايمتٝمٚمل )خم٤محمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ 

 (.2/406حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ حمٚمد أزمق ؿم٣مهر إؾمؼم )ٓ رء( )يم٣ًمن 

 (.6/463( )طمط332حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ حمٚمد أزمق همّمؾ ايمٛمٝم٣ًمزمقري احلرييض )صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )ت 

 (.789ٙمٝمف احل٣مىمؿ( )ٞمٝم٣ًمزمقر/( ) أشمٛمك فم425حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ حمٚمد ايمدنمقرم أزمق فم٣ٌمس ايمنطمز )ت

 (.2/409حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ حمٚمد ايمٔمزرَمل )َمؼموك وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل( )يم٣ًمن 

 (.788حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ حمٚمد ايمٛمٝم٣ًمزمقري أزمق ضمًكم )ٞمٝم٣ًمزمقر/

هم٣موالً  ( )وم٣مل ايمًٚمٔم٣مين: ىم٣من أدي٣ٌمً 351حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ حمٚمد زمـ أمحد أزمق ؽمٔمد ايم٘مٛمجروذي ايمٛمٝم٣ًمزمقري)ت 

وأشمٛمك فمٙمٝمف فمٌد ايمٕم٣مهمر احل٣مهمظ(  ،ايمُمٝمخ ايمٖمٗمٝمف َمًٛمد طمراؽم٣من. ..، ووم٣مل ايمذهٌل:فم٣موماًل ضمًـ ايمًغمة شمٗم٥م صدووم٣مً 

 (.08/016( )ؽمغم 27( )خم٤م 08/38( )ؽمغم558( )إحت٣مف/01/379)إٞم٣ًمب

 (.77حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ حمٚمد زمـ ضمًـ أزمق زم٘مر ايم٘مرازمٝمز )وشمٗمف ايمٖم٣مرد( )خم٤م 

 (.53ـ فمٌد ايمرمحـ زمـ حمٚمد زمـ ضمًكم أزمق زم٘مر اظمٗمرئ )خم٤م حمٚمد زم

 (.2/404( )يم٣ًمن 690حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ حمٚمد زمـ طم٣ميمد اظم٘مل اظمٗمرئ )ت 

 (.53/011حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ حمٚمد زمـ ؿمٙمح٥م ايمِمٝمداوي )فم٣ًمىمر 
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 (.0364( )ك 425حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ ايمدنمقرم )ت 

 (.53/99زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ ايمِمٝمداوي )فم٣ًمىمر حمٚمد 

 (.0648( )يقٞمس 415حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ ايمٔم٣مَمري أزمق زم٘مر )ت 

حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل ايمنطمز ايمدنمقرم )روى فمٛمف مجع ووم٣مل ازمـ ضمٝم٣من : ىم٣من أوضمد زَم٣مٞمف ، ووم٣مل 

( 0366( )ك 465)ت  (َم٣مرأي٦م َمثٙمف ووم٣مل ايمذهٌل : اإلَم٣مم ايمٔمالَم٥م احل٣مهمظ ، أضمد أئٚم٥م اظمًٙمٚمكمازمـ طمزيٚم٥م : 

 (.3/6614)ضم٣ٌمن

 (.057)إحت٣مف/ -يٛمٓمر –حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ حمٚمد زمـ فمٌدان ايممموؿمل أزمق ضمًـ ايمٛمٝم٣ًمزمقري ؾمٝمخ يمٙمٌٝمٜمٗمل 

 (.6/403دارومْمٛمل، ووم٣مل اخلْمٝم٤م: شمٗم٥م( )طمطحمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ حمٚمد زمـ فمامرة ايمّمٌل )ٓ زمٟمس زمف وم٣ميمف ايم

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من دم ايمٖمٗمف إَم٣مَم٣ًم..( 343حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ حمٚمد زمـ فمقف ايمٗمرؿمٌل أزمق فمٌد اهلل )صف/

 (.0038)صف/

ٜمؿ ( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمـ أهؾ اظمٔمرهم٥م وايمٖم319حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ حمٚمد زمـ فمٝمًك ايمٗمرؿمٌل أزمق فمٌد اهلل )ت

 (.0188وايمٔمٖم٥م( )صف/

( )وم٣مل ايمٖم٣مرد: َمـ زمٝم٦م احلدي٧م، 314حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ حمٚمد زمـ حمٌقر أزمق فمٌد ايمرمحـ ايمده٣من ايمتٚمٝمٚمل )ت

( )خم٤م 3/0620( )سمٌِمغم اظمٛمتٌف61( )خم٤م/9/25( )سم٣مريخ اإلؽمالم058ووم٣مل ايمذهٌل: يمف همقائد َمٛمتٗم٣مه( )إحت٣مف/

41.) 

 (.962)فمٛمف مج٣مفم٥م( )إرؾم٣مد/ -ازمـ ىمرزمزان -َمٛمِمقر احل٣مرشمل أزمق فمٌد اهلل ايمٌٌمي حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ حمٚمد زمـ

حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ خمٙمد ايمٕمزال أزمق فمٌد اهلل إصٌٜم٣مين ) وم٣مل احل٣مهمظ دم ؽمٛمد هذا همٝمف: رصم٣ميمف َمُمٜمقرون زم٣ميمثٗم٥م( 

 (.0198)حتٖم٥م/

 (.0362حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ َمٔم٣موي٥م ايمٔمٝمٛمل )ك 

 (.0649ايمرمحـ زمـ َمقؽمك زمـ حمٚمد اخلقٓين أزمق زم٘مر )يقٞمس حمٚمد زمـ فمٌد 

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣مٞم٦م فمٛمده رواي٥م وَمٔمرهم٥م 508حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ ٞمٌٝمؾ ايمرفمٝمٛمل أزمق فمٌد اهلل ايمٗمرؿمٌل )ت

 (.0622وٞم٣ٌمه٥م ودراي٥م وسمٗمدم دم َمٔمرهم٥م ايممموط وإسمٗم٣مهن٣م( )صف/

 (.7/460ل( )ضم٣مسمؿ حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ ٞمّمٙم٥م ايمدؤرم )جمٜمقل ضم٣م
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 حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ ٞمٚمغم ايمٕم٣مهمٗمل: هق ازمـ فمٌد ايمرضمٝمؿ زمـ شُمٚمغم.

 (.0/214حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ ٞمٚمغم اظمٌمي )دفم٣مء 

 (53/016( )فم٣ًمىمر 2/402حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ هُم٣مم اظمخزوَمل إوومص )ؤمٖمف ازمـ فم٣ًمىمر( )يمًـ٣من

 .(7/464)ضم٣مسمؿ

)وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال:  -ازمـ ؾمؼ ضم٥ٌم –زمـ حمٚمد ايمٗمرر ايمٔمثامين ايمٙمٕمقي أزمق وم٣مؽمؿ ايمٗمرؿمٌل  حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ حيٝمك

 (.0059( )صف/334ىم٣من فم٣مظم٣ًم زم٣مٕدب وايمٙمٕم٥م..( )ت

 (.53/017حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ ئمٗمقب أزمق ؽمٔمٝمد اهلٚمذاين )فم٣ًمىمر 

( ٣6/403مفم٥م( )طمط( )روى فمٛمف مج678حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ يقٞمس ايمناج أزمق فم٣ٌمس ايمرومل )ت 

 (.53/017)فم٣ًمىمـر

 (.2/409حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ فمـ إزمراهٝمؿ زمـ ؽمٔمد )ٓ ئمرف وم٣ميمف ايمذهٌل( )يم٣ًمن 

 (.7/462حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ فمـ أيب ززمغم )ضم٣مسمؿ 

 (.2/403حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ فمـ إفمٚمش )ٓ أفمرهمف وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )يم٣ًمن 

 (.0199ـ أيب صمٔمٖمر )َم٣م فمرهمتف وم٣ميمف احل٣مهمظ( )حتٖم٥م/حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ فمـ صٖمٝم٥م وفمٛمف احلًـ زم

 (.7/463حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ فمـ ؿمريػ )ضم٣مسمؿ 

 (.2/406)يم٣ًمن -سمٗمدم دم ازمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ فمٌٝمد اهلل –حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ فمـ فمٌٝمد اهلل زمـ أيب راهمع 

 (.940حمٚمد زمـ فمٌد ايمرضمٝمؿ إدي٣ٌمصمل ايمتًؼمي )إرؾم٣مد/

 (.0354صٌٜم٣مين )ذىمر حمٚمد زمـ فمٌد ايمرضمٝمؿ إ

 (.2/466)يم٣ًمن  (ٗم٣مؽمؿ ضمديث٣ًم َمٛم٘مرًا ووم٣مل: احلٚمؾ همٝمف فمٙمٝمفايمذىمر يمف أزمق )حمٚمد زمـ فمٌد ايمرضمٝمؿ ايمٌٕمدادي، 

 (.53/007حمٚمد زمـ فمٌد ايمرضمٝمؿ ايمرَم٣مضمل )فم٣ًمىمر 

 (.946حمٚمد زمـ فمٌد ايمرضمٝمؿ ايمُم٣مهمٔمل احلٚميص ايمٌٌمي )إرؾم٣مد/

 رمحـ اظمتٗمدم.حمٚمد زمـ فمٌد ايمرضمٝمؿ اهلروي، يمٔمٙمف ازمـ فمٌد ايم

( )َمُمٜمقر( 692)ت  اظمٗمرئ إصٌٜم٣مين حمٚمد زمـ فمٌد ايمرضمٝمؿ زمـ إزمراهٝمؿ زمـ ؾمٌٝم٤م أزمق زم٘مر إؽمدي

 .(6/425)طمط (03/81( )ؽمغم 0332( )ذىمر4/329)أصٌٜم٣من
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 (.6/425( )جمٜمقل ضم٣مل( )طمط 486حمٚمد زمـ فمٌد ايمرضمٝمؿ زمـ أمحد زمـ إؽمح٣مق أزمق زم٘مر إزدي اظم٣مزين )ت 

 (.88)خم٤م  -سمٗمدم –حمٚمد زمـ فمٌد ايمرضمٝمؿ زمـ أمحد زمـ حمٚمد أزمق ضمٛمٝمٖم٥م اإلؽمامفمٝمقم، هق: ازمـ فمٌد ايمرمحـ 

 حمٚمد زمـ فمٌد ايمرضمٝمؿ زمـ زمحغم احلٚمغمي: صقازمف: ازمـ فمٌد ايمرمحـ.

 (.941حمٚمد زمـ فمٌد ايمرضمٝمؿ زمـ شمٚمغم ايمثٚمغمي ايمِمددم اظمٌمي )فمٛمف مج٣مفم٥م( )إرؾم٣مد/

 (.80ؽمٙمٝمامن أزمق ضم٣مرث إشمري )وشمٗمف ايمٖم٣مرد( )خم٤محمٚمد زمـ فمٌد ايمرضمٝمؿ زمـ ضمًـ زمـ 

 (.6/423حمٚمد زمـ فمٌد ايمرضمٝمؿ زمـ ؽمٔمٝمد زمـ زممم أزمق ضمًكم ايمديٛمقري )طمط 

 (.53/004( )فم٣ًمىمر 525حمٚمد زمـ فمٌد ايمرضمٝمؿ زمـ ؽمٙمٝمامن أزمق فمٌد اهلل إٞمديمز )ت 

 .-سمٗمدم–ٌٝم٤م أزمق زم٘مر إصٌٜم٣مين، اؽمؿ صمده: إزمراهٝمؿ ؾمحمٚمد زمـ فمٌد ايمرضمٝمؿ زمـ 

 (.8/7حمٚمد زمـ فمٌد ايمرضمٝمؿ زمـ ذوس ايمِمٛمٔم٣مين )ضم٣مسمؿ 

 (.2/461حمٚمد زمـ فمٌد ايمرضمٝمؿ زمـ ؾمامخ )ؤمٖمف ايمدارومْمٛمل، ووم٣مل: يمٝمس زمًمء( )يم٣ًمن 

 حمٚمد زمـ فمٌد ايمرضمٝمؿ زمـ فمٌد اهلل زمـ َمًٔمقد، صقازمف: ازمـ فمٌد ايمرمحـ.

 (.53/003حمٚمد زمـ فمٌد ايمرضمٝمؿ زمـ فمْمٝم٥م ايمٛمٝم٣ًمزمقري اظمْمقفمل )روى فمٛمف مج٣مفم٥م( )فم٣ًمىمر 

 (.0136حمٚمد زمـ فمٌد ايمرضمٝمؿ زمـ َمقؽمك ايمِمددم اظمٌمي )ومط 

 (.53/008حمٚمد زمـ فمٌد ايمرزاق زمـ حمٚمد اهل٣مؾمٚمل ايمُم٣مهد )فم٣ًمىمر 

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من هم٣مواًل ديٛم٣مً ٞمٌٝمٜم٣ًم فم٣مظم٣ًم...( 524حمٚمد زمـ فمٌد ايمرزاق زمـ يقؽمػ ايم٘مٙمٌل أزمق فمٌد اهلل )ت

 (.0414)صف/

( فمٛمف ازمـ فم٣مزمد )ووم٣مل ازمـ ضمٝم٣من: ىم٣من طمغمًا ورفم٣مً فم٣مزمدًا 311ٕدي٤م أزمق فمٌد اهلل ايمتدَمغمي )تحمٚمد زمـ فمٌد ايمًالم ا

 (.0153َمتٖمٛمٛم٣ًم دم ايمٔمٙمقم ذا ضمظ َمـ إدب واظمٔمرهم٥م( )صف/

 حمٚمد زمـ فمٌد ايمًالم ايمٌغمويت: هق ازمـ فمٌد اهلل زمـ فمٌد ايمًالم.

 (.576( )فمٛمف مج٣مفم٥م( )نمرزم٣مء/682حمٚمد زمـ فمٌد ايمًالم اخلُمٛمل أزمق فمٌد اهلل أٞمديمز حمدث )ت

 (.53/009حمٚمد زمـ فمٌد ايمًالم ايمٖمزاري )فم٣ًمىمر 

 (.04/321( )ؽمغم 0344حمٚمد زمـ فمٌد ايمًالم زمـ زمُم٣مر ايمٛمٝم٣ًمزمقري )وم٣مل ايمذهٌل: اإلَم٣مم اظمحدث( )ك 

٣مر ، ووم٣مل احل٣مهمظ: شمٗم٥م َمٔمروف َمـ ىمٌ)جمٜمقل وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل ازمـ ؽمحٛمقن حمٚمد زمـ فمٌد ايمًالم زمـ ؽمٔمٝمد ايمتٛمقطمل
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 (.2/466( )يم٣ًمن ايمٔمٙمامء زم٣مظمٕمرب

 (.6/493حمٚمد زمـ فمٌد ايمًالم زمـ ؽمٜمؾ أزمق زم٘مر ايمٗمْم٣من وفمٛمف ايمدارومْمٛمل )طمط 

( 314حمٚمد زمـ فمٌد ايمًالم زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ فمٌٝمد أزمق فمٌد اهلل اجلذاَمل )ايمُمٝمخ ايمِمدوق وم٣ميمف ايمذهٌل( )ت

 (.53/061( )فم٣ًمىمر 07/245)ؽمٝمـر

 (.53/008ـ حمٚمد أزمق زم٘مر ايمٖمزاري )روى فمٛمف مج٣مفم٥م( )فم٣ًمىمر حمٚمد زمـ فمٌد ايمًالم زمـ فمثامن زم

حمٚمد زمـ فمٌد ايمًالم زمـ ٞمٔمامن أزمق زم٘مر ايمًٙمٚمل زمٌمي)رَم٣مه ازمـ فمدي زم٣ميم٘مذب ووشمٗمف ايمدارومْمٛمل، وم٣مل احل٣مهمظ: ىمٟمن 

 (.62( )ؽمٜمؿ 2/466ايمدارومْمٛمل َم٣م طمػمه( )يم٣ًمن 

 (.53/066حمٚمد زمـ فمٌد ايمِمٚمد أزمق ص٣ميما ايمٌٔمٙمٌ٘مل )فم٣ًمىمر 

( 943زري: َمٗمرئ َمتِمدر..( )إرؾم٣مد/اجلـ فمٌد ايمِمٚمد زمـ أيب اجلراح اظمِمٝميص)فمٛمف ايمْمػماين ونمغمه، ووم٣مل ازمـ حمٚمد زم

 (.53/066)فم٣ًمىمر 

( )فمٛمف مج٣مفم٥م/ووم٣مل ايمذهٌل: ايمُمٝمخ اجلٙمٝمؾ َمًٛمد 324حمٚمد زمـ فمٌد ايمِمٚمد زمـ أيب فمٌد اهلل اظمروزي أزمق زم٘مر ايمؼمايب )ت 

 (.08/650طمراؽم٣من( )ؽمغم 

 (.6/477ايمِمٚمد زمـ أمحد زمـ حيٝمك أزمق فمٌد اهلل اخلقاص ايمُمغمازي )طمط حمٚمد زمـ فمٌد 

 (.6/478حمٚمد زمـ فمٌد ايمِمٚمد زمـ زمٛم٣من أزمق زم٘مر ايمٖمٗمٝمف ايمداودي )شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )طمط 

 (.8/02حمٚمد زمـ فمٌد ايمِمٚمد زمـ صم٣مزمر ايمّمٌل )روى فمـ أزمٝمف َمٛم٣مىمغم وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.6/477)طمط حمٚمد زمـ فمٌد ايمِمٚمد زمـ ضمًـ ايمٛم٣مومد 

 (.53/064حمٚمد زمـ فمٌد ايمِمٚمد زمـ حمٚمد أزمق فمٌد اهلل ايمزراَمل )جمٜمقل ضم٣مل( )فم٣ًمىمر 

( 3/471حمٚمد زمـ فمٌد ايمٔمزيز ايمت٣مصمر أزمق فمٌد اهلل ايمدارىمل )وم٣مل أزمق ايمُمٝمخ: ىم٣من ىمثغم احلدي٧م( ) أصٌٜم٣من 

 (.942)إرؾم٣مد/

( )ضم٣مسمـؿ 2/463ل ازمـ َمٔمكم: ٓ أفمرهمف( )يم٣ًمن حمٚمد زمـ فمٌد ايمٔمزيز ايمتٝمٚمل )ؤمٖمف ايمدارومْمٛمل ووشمٗمف ايمدارَمل، ووم٣م

8 /2.) 

 (.53/067حمٚمد زمـ فمٌد ايمٔمزيز اجلرصم٣مين )فم٣ًمىمر 

حمٚمد زمـ فمٌد ايمٔمزيز ايمدٞمٝمقري )َمٛم٘مر احلدي٧م يمٝمس زمثٗم٥م ذىمره ازمـ فمدي، وذىمر يمف َمٛم٣مىمغم وم٣ميمف ايمذهٌل، ووم٣مل اخلٙمٝمقم: 
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 (.8/8( )ضم٣مسمؿ 2/463يمٝمس زمذاك دم احلدي٧م( )يم٣ًمن 

 (.8/7ايمٔمزيز ايمراؽمٌل )ضم٣مسمؿ حمٚمد زمـ فمٌد 

 (.8/8قاؽمْمل، )ؤمٖمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ ايمزمـ احمٚمد زمـ فمٌد ايمٔمزيز ايمٔمقدم 

 (.9/94حمٚمد زمـ فمٌد ايمٔمزيز ايمٗمًْمقم )ضم٤م 

 (.0146( )صف/479حمٚمد زمـ فمٌد ايمٔمزيز ايم٘مالفمل أزمق فمٌد اهلل ايمٗمرؿمٌل فمٛمف أزمق إؽمح٣مق زمـ ؾمٛمٓمغم )ت

( )طمط 630، و ايمدارومْمٛمل وأزمق فمقم زمـ محزة( )ت ايمٛم٣ًمئلرزَم٥م )شمٗم٥م وم٣ميمف حمٚمد زمـ فمٌد ايمٔمزيز اظمروزي ازمـ أيب 

6/451) 

 (.6/454( )طمط 319حمٚمد زمـ فمٌد ايمٔمزيز زمـ إزمراهٝمؿ زمـ أمحد أزمق ضمًـ ايمِمٝمدٓين )شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )ت 

فم٣مرهم٣ًم زم٣مٕصقل حمٚمد زمـ فمٌد ايمٔمزيز زمـ أيب طمغم زمـ فمقم إٞمِم٣مري أزمق فمٌد اهلل ايمنومًْمل )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من 

 (.0625( )508وايمٖمروع وممـ فمٛمل زم٣ميمٗمراءات وأسمٗمـ ؿمرومٜم٣م.. وضمدث فمٛمف ايمٕم٣ًمين وازمـ ضم٣مج ونمغممه٣م( )ت

 (.2/465( )يم٣ًمن 6/456حمٚمد زمـ فمٌد ايمٔمزيز زمـ أيب رصم٣مء أزمق زم٘مر ايمتٚمٝمٚمل )ؤمٖمف ايمدارومْمٛمل( )طمط 

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من إَم٣مَم٣ًم دم همٛمقن 341)ت أزمق ويمٝمد ايمٗمرؿمٌل -ازمـ َمٔمٙمؿ -حمٚمد زمـ فمٌد ايمٔمزيز زمـ أمحد اخلُمٛمل

 (.0031أداب..( )صف/

 (.000حمٚمد زمـ فمٌد ايمٔمزيز زمـ أمحد زمـ حمٚمد أزمق زم٘مر احلغمي ايمًٖمٝم٣مين )وشمٗمف ايمٖم٣مرد( )خم٤م 

 ( )ىم٣من فم٣مرهم٣ًم يمٙمٚم٣ًمئؾ ضم٣مذوم٣ًم زم٣ميمٖمتقى..(568حمٚمد زمـ فمٌد ايمٔمزيز زمـ أمحد زمـ حمٚمد ايم٘ماليب أزمق فمٌد اهلل اظمري )ت

 (.0675)صف/

 (.6/453( )طمط 331حمٚمد زمـ فمٌد ايمٔمزيز زمـ إؽمامفمٝمؾ أزمق ضمًـ ايم٘مٙمٌل زمـ زم٘م٘مل )ت 

 (.2/465حمٚمد زمـ فمٌد ايمٔمزيز زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ ضم٘مؿ اجل٣مرودي ايمٔم٣ٌمداين )ىمذزمف فمٌدان( )يم٣ًمن 

 (.8/2حمٚمد زمـ فمٌد ايمٔمزيز زمـ أهٝم٤م )ضم٣مسمؿ

 (.0215حمٚمد زمـ فمٌد ايمٔمزيز زمـ زمقيمف أزمق زم٘مر اظمٖمن )ذىمر 

( 364حمٚمد زمـ فمٌد ايمٔمزيز زمـ صمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ ضمًـ اظم٘مل ايمػمذفمل )همٝمف ٞمٓمر وم٣ميمف اخلْمٝمــ٤م( )ت 

 (.6/454)طمــط

 (.848حمٚمد زمـ فمٌد ايمٔمزيز زمـ ضمًـ أزمق صمٔمٖمر اجلرصم٣مين دَمُمٗمل )صمر 
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 (.53/063حمٚمد زمـ فمٌد ايمٔمزيز زمـ ضمًٛمقن أزمق ؿم٣مهر اإلؽم٘مٛمدراين )روى فمٛمف مج٣مفم٥م( )فم٣ًمىمر 

 (.0014د ايمٔمزيز زمـ ؽمٖمر زمـ فمٖمغم ايمٝمامين )جمٜمقل وم٣ميمف احل٣مهمظ( )حتٖم٥م/حمٚمد زمـ فمٌ

 (.6/453( )طمط 343ٕم٣مزرم )صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )ت اظمحمٚمد زمـ فمٌد ايمٔمزيز زمـ ص٣ميما أزمق َمٛمِمقر ايمٌزاز ازمـ 

 (.6/453حمٚمد زمـ فمٌد ايمٔمزيز زمـ فم٣ٌمس زمـ حمٚمد أزمق همّمؾ اهل٣مؾمٚمل )صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )طمط 

 (.007ايمٔمزيز زمـ فمٌد ايمرمحـ أزمق ؽمٔمٝمد ايم٘مرازمٝمز )وشمٗمف ايمٖم٣مرد( )خم٤م حمٚمد زمـ فمٌد 

 (.0343حمٚمد زمـ فمٌد ايمٔمزيز زمـ فمٌد ايمرمحـ، اؽمؿ صمده: فمٚمر زمـ فمٌد ايمرمحـ )ك 

( ) وم٣مل احل٣مىمؿ: َمـ اظمجديـ 459حمٚمد زمـ فمٌد ايمٔمزيز زمـ فمٌد اهلل زمـ إزمراهٝمؿ ايمزفمقزي أزمق فمقم ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ت

 (.792 ؿمٙمٌف ومجٔمف، ووم٣مل ايمًٚمٔم٣مين: ىم٣من شمٗم٥م صدووم٣ًم ص٣محل٣ًم ( )ٞمٝم٣ًمزمقر/يمٙمحدي٧م اظمجتٜمديـ دم

 (.53/061حمٚمد زمـ فمٌد ايمٔمزيز زمـ فمٌد اظمٙمؽ أزمق زم٘مر ايمٔمثامين )فم٣ًمىمر 

 (.798حمٚمد زمـ فمٌد ايمٔمزيز زمـ فمقم اجلرصم٣مين أزمق زم٘مر ايمٖمٗمٝمف )ٞمٝم٣ًمزمقر/

 (.797حمٚمد زمـ فمٌد ايمٔمزيز زمـ فمقم اخلُم٣مب أزمق ضمًكم )ٞمٝم٣ًمزمقر/

ٚمد زمـ فمٌد ايمٔمزيز زمـ فمٚمر زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ فمقف ايمزهري )َمؼموك وم٣ميمف ايمٛم٣ًمئل، ووم٣مل ايمٌخ٣مري: َمٛم٘مر احلدي٧م( حم

 (.8/7( )ضم٣مسمؿ 2/464( )يم٣ًمن 6/439)طمط 

 (.0491حمٚمد زمـ فمٌد ايمٔمزيز زمـ همٝمض زمـ همّمؾ أزمق صمٔمٖمر ايمتٚمٝمٚمل ايم٘م٣ًمين )ذىمر 

 (.0742ْمٝم٤م )ذىمر ايمحمٚمد زمـ فمٌد ايمٔمزيز زمـ حمٚمد أزمق َمٛمِمقر 

 (.41حمٚمد زمـ فمٌد ايمٔمزيز زمـ حمٚمد زمـ أمحد أزمق فمٌد اهلل ايمٖم٣مرد )خم٤م

 (.6/456( )طمط 68حمٚمد زمـ فمٌد ايمٔمزيز زمـ حمٚمد زمـ رزمٝمٔم٥م ايم٘ماليب )شمٗم٥م وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل( )ؽمٜمؿ 

 (.0/213حمٚمد زمـ فمٌد ايمٔمزيز زمـ َمٗمالص اظمٌمي )دفم٣مء 

 (.575فمٌد ايمٔمزيز زمـ َمٗمالص )إرؾم٣مد/صحمٚمد زمـ فمٌد ايمٔمزيز زمـ َمٗمالص اظمٌمي: صقازمف: فمٚمر زمـ 

 (.53/062حمٚمد زمـ فمٌد ايمٔمزيز زمـ َمقؽمك أزمق همتا ايمٌٕمدادي )فم٣ًمىمر 

، ووم٣مل احل٣مهمظ: ىم٣من َمـ أزمٌم ٖمر : نمغم شمٗم٥مايمِم٣مر ايمٗمرؿمٌل )وم٣مل ازمـ احلحمٚمد زمـ فمٌد ايمٔمزيز زمـ حيٝمك أزمق فمٌد اهلل زمـ 

 .(0016)حتٖم٥م/ (2/464( )يم٣ًمن أهؾ زَم٣مٞمف زم٣ميمقشم٣مئؼ

 (.0631( )يقٞمس 404فمٌد ايمٔمزيز زمـ حيٝمك زمـ ؽمقار اجلروي ايمٙمخٚمل احلالب أزمق زم٘مر )ت  حمٚمد زمـ
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 (.44حمٚمد زمـ فمٌد ايمٕمزيز زمـ فمٌد اهلل زمـ حمٚمد أزمق فمٌد ايمرمحـ ايمٛمٝمقم )خم٤م 

 (.53/065حمٚمد زمـ فمٌد ايمٕمزيز زمـ َمروان إَمقي )فم٣ًمىمر 

 (.2/462حمٚمد زمـ فمٌد ايمٕمٖم٣مر فمـ َمقؽمك زمـ طم٣موم٣من زمخػم َمٛم٘مر )يم٣ًمن 

 (.0127( )صف/363حمٚمد زمـ فمٌد ايمٕمٛمل زمـ ضمٌٝم٤م إٞمديمز أزمق زم٘مر )ت

حمٚمد زمـ فمٌد ايمٕمٛمل زمـ فمٌد ايمٔمزيز ايمٔم٣ًمل أزمق ؿم٣مهر اظمٌمي )فمٛمف ايمْمػماين ونمغمه، وأشمٛمك فمٙمٝمف ايمْمح٣موي ونمغمه( 

 (.947( )إرؾم٣مد/684)ت

 (.0/213حمٚمد زمـ فمٌد ايمٕمٛمل زمـ فمٌد ايمٔمزيز ايمٔم٣ًمل اظمٌمي )دفم٣مء 

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من أدي٣ًٌم يمٕمقي٣ًم ؾم٣مفمرًا همِمٝمح٣ًم 544ٌد ايمٕمٛمل زمـ فمٚمر زمـ فمٌد اهلل اإلؾمٌٝمقم أزمق زم٘مر )تحمٚمد زمـ فم

 (.0683وومد ُأطمذ فمٛمف( )صف/

 (.2/462حمٚمد زمـ فمٌد ايمٗم٣مدر زمـ ؽمامك )ىمذزمف ازمـ ٞم٣مس( )يم٣ًمن 

 (.2/462حمٚمد زمـ فمٌد ايمٗمدوس فمـ جم٣ميمد )جمٜمقل وم٣ميمف ازمـ َمٛمدة( )يم٣ًمن 

 (.9/26ٌد ايم٘مٌغم زمـ ؾمٔمٝم٤م احلٌح٣مب )ضم٤م حمٚمد زمـ فم

 (.8/07حمٚمد زمـ فمٌد ايم٘مريؿ ايمرازي )صدوق وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.2/467( )يم٣ًمن 8/02حمٚمد زمـ فمٌد ايم٘مريؿ اظمروزي )ىمذزمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.2/467حمٚمد زمـ فمٌد ايم٘مريؿ اظمٔمتزرم )يم٣ًمن

 (.0013)حتٖم٥م/حمٚمد زمـ فمٌد ايم٘مريؿ زمـ أمحد ايمقزان راهميض 

 (.53/069حمٚمد زمـ فمٌد ايم٘مريؿ زمـ ؽمٙمٝمامن أزمق ضمًـ اجلقهري )روى فمٛمف مج٣مفم٥م( )فم٣ًمىمر 

 (.91حمٚمد زمـ فمٌد ايم٘مريؿ زمـ حمٚمد زمـ ضمًكم أزمق همتا ايمُم٣ميمقد )وشمٗمف ايمٖم٣مرد( )خم٤م 

 (.6/494حمٚمد زمـ فمٌد ايم٘مريؿ زمـ هٝمثؿ أزمق زم٘مر ايمديرفم٣مومقرم )شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )طمط 

 (.026اهلل أزمق زم٘مر ايمٖم٣مرد ؾمٝمخ يمٙمٌٝمٜمٗمل )إحت٣مف/حمٚمد زمـ فمٌد 

 (.230حمٚمد زمـ فمٌد اهلل أزمق زم٘مر ايم٘مٙمٝمٛمل اجلرصم٣مين ص٣مضم٤م ايمرزم٣مط )صمر 

 (.2/687حمٚمد زمـ فمٌد اهلل أزمق رصم٣مء احلٌْمل)سم٘مٙمؿ همٝمف( )يم٣ًمن 

 (.341/ 5( )طمط 2/691حمٚمد زمـ فمٌد اهلل أزمق يمٗمامن ايمٛمخ٣مس )ؤمٖمف اخلْمٝم٤م( )يم٣ًمن 
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 (.5/351 إزمٛمقد أزمق زم٘مر ايمْمالء )طمط حمٚمد زمـ فمٌد اهلل

 (.5/302حمٚمد زمـ فمٌد اهلل إطم٣ٌمري )طمط 

 (.604)ت  (حمٚمد زمـ فمٌد اهلل إرزي )شمٗم٥م وم٣مل ص٣ميما إؽمدي وفمٌد اهلل زمـ أمحد، ووم٣مل ئمٗمقب: صدوق

 (.7/419حمٚمد زمـ فمٌد اهلل إؽمدي )ضم٣مسمؿ 

 (.2/687( )يم٣ًمن 5/302)طمط  اظمٔمتزرم حمٚمد زمـ فمٌد اهلل اإلؽم٘م٣مدم أزمق صمٔمٖمر ايمٌٕمدادي

 (.7/419قر وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ ٜمحمٚمد زمـ فمٌد اهلل إفمُمك ايمٗم٣مري )يمٝمس زمٚمُم

 (.0019حمٚمد زمـ فمٌد اهلل إٞمِم٣مري أزمق ؽمٙمٚم٥م )واهل احلدي٧م صمدًا وم٣ميمف احل٣مهمظ( )حتٖم٥م/

 (.2/684يم٣ًمن ( )7/419حمٚمد زمـ فمٌد اهلل ايمٌٌمي أزمق ايمدمه٣مء )َمٛم٘مر احلدي٧م وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

(. 7/401( )ضم٣مسمـؿ 2/688حمٚمد زمـ فمٌد اهلل ايمٌٌمي ايمٌٝمٛمقين أزمق فمٌد اهلل )ص٣مضم٤م َمٛم٣مىمغم وم٣ميمف َمٛمدة( )يم٣ًمن 

 (.5/306)طمط

 (.2/410( )يم٣ًمن 7/418حمٚمد زمـ فمٌد اهلل ايمٌٌمي فمـ أٞمس )جمٜمقل زمٚمرة وم٣ميمف ايمٌخ٣مري وأزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.2/682دي٧م وم٣ميمف ازمـ ضم٣ٌمن( )يم٣ًمن حمٚمد زمـ فمٌد اهلل ايمٌٌمي فمـ فمْم٣مء )َمٛم٘مر احل

  .حمٚمد زمـ فمٌد اهلل ايمٌغمويت: اؽمؿ صمده فمٌد ايمًالم

 (.743( )ٞمٝم٣ًمزمقر/430حمٚمد زمـ فمٌد اهلل ايمت٣مصمر أزمق فمٌد ايمرمحـ ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ىم٣من صحٝما ايمًامع: وم٣ميمف احل٣مىمؿ( )ت

 (.0197/حمٚمد زمـ فمٌد اهلل ايمتٕمٙمٌل ايمٙمقؾم٣مين أزمق فمٌد اهلل اإلؾمٌٝمقم )جمٜمقل ضم٣مل( )صف

 (.7/401حمٚمد زمـ فمٌد اهلل اجلٌالين )ٓ أفمرهمف وم٣ميمف أزمق زرفم٥م( )ضم٣مسمؿ 

 حمٚمد زمـ فمٌد اهلل اجلراضمل، اؽمؿ صمده: فمٌد ايمِمٚمد.

 (.2/411حمٚمد زمـ فمٌد اهلل اجلٜمٝمد )ؤمٝمػ وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل( )يم٣ًمن 

 (.084حمٚمد زمـ فمٌد اهلل اجلقهري ايم٘مٛم٣مين )َمٌم 

 (.0703حمٚمد زمـ فمٌد اهلل احلداد )ذىمر 

 (.5/303حمٚمد زمـ فمٌد اهلل احلذاء)شمٗم٥م وم٣ميمف أزمق فم٣ٌمس زمـ أسم( )طمط 

 (.2/693حمٚمد زمـ فمٌد اهلل احلٚمقي أزمق ايمٕمٝم٧م )همٝمف ٞمٓمر وم٣ميمف أزمق أمحد احل٣مىمؿ( )يم٣ًمن 

 (.5/349حمٚمد زمـ فمٌد اهلل اخلْم٣مب )طمط 
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 (.7/400حمٚمد زمـ فمٌد اهلل ايمدزم٣مغ ايم٘مقدم )ضم٣مسمؿ 

 (.2/691 ضمديثف ٞم٘مرة وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )يم٣ًمن حمٚمد زمـ فمٌد اهلل ايمدنمًم )دم

 (.0573حمٚمد زمـ فمٌد اهلل ايمدوم٣م )ذىمر 

 حمٚمد زمـ فمٌد اهلل ايمرزصم٣مهل إدي٤م: اؽمؿ صمده: أمحد زمـ حمٚمد.

 (.5/336حمٚمد زمـ فمٌد اهلل ايمزوم٣مق أزمق زم٘مر صقدم )طمط 

 (.2/692حمٚمد زمـ فمٌد اهلل ايمزويقم )يم٣ًمن 

 (.5/348وم٣ميمف إزمٛمدوين( )طمط حمٚمد زمـ فمٌد اهلل ايم٣ًمَمري )ٓ زمٟمس زمف 

 (.0306( )ك 2/698حمٚمد زمـ فمٌد اهلل ايمًٙمٚمل )ٓ رء( )يم٣ًمن 

 (.2/691حمٚمد زمـ فمٌد اهلل ايمًٚمرومٛمدي أزمق فمٌد ايمرمحـ )اهتٚمف ايمذهٌل( )يم٣ًمن 

 (.7/401حمٚمد زمـ فمٌد اهلل ايمًٛمجل )ضم٣مسمؿ 

 (.5/338حمٚمد زمـ فمٌد اهلل ايمًقاق )طمط 

 ؽمؿ صمده إزمراهٝمؿ.حمٚمد زمـ فمٌد اهلل ايمُم٣مهمٔمل، ا

 (.5/334حمٚمد زمـ فمٌد اهلل ايمُمٗم٣مق )طمط 

 -سمٗمدم -حمٚمد زمـ فمٌد اهلل ايمُمٝم٣ٌمين أزمق زم٘مر: اؽمؿ صمده: حمٚمد زمـ زىمري٣م

 (.310( )ؽمٜمؿ 2/692ّذب( )يم٣ًمن حمٚمد زمـ فمٌد اهلل ايمُمٝم٣ٌمين أزمق َمٖمّمؾ )ىمُ 

 (.7/418حمٚمد زمـ فمٌد اهلل ايمٌماري )ؾمٝمخ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 هلل ايمِمٖم٣مر، اؽمؿ صمده: أمحد.حمٚمد زمـ فمٌد ا

( 518حمٚمد زمـ فمٌد اهلل ايمِمٗمقم أزمق فمٌد اهلل ايمٖمٗمٝمف إٞمديمز ) أطمذ ايمٛم٣مس فمٛمف زمٕمرٞم٣مؿم٥م وم٣ميمف ازمـ زمُم٘مقال( )ت

 (.41( )همٜمرس/0468)صف/

 (.683حمٚمد زمـ فمٌد اهلل ايمْمقد ؾمٝمخ يمٙمْمػمي )ؿمػمي

 (.2/689حمٚمد زمـ فمٌد اهلل ايمٔم٣مَمري ايمدَمُمٗمل )ٓ ئمرف وم٣ميمف ايمذهٌل( )يم٣ًمن 

 (.5/401حمٚمد زمـ فمٌد اهلل ايمٔمٌز )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.5/344حمٚمد زمـ فمٌد اهلل ايمٔمدوي )جمٜمقل ضم٣مل( )طمط 
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 حمٚمد زمـ فمٌد اهلل ايمٔمٌمي.

 حمٚمد زمـ فمٌد اهلل ايمٔمْم٣مر: هق ازمـ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ صمٔمٖمر.

 (.2/685حمٚمد زمـ فمٌد اهلل ايمٔمٚمل زمٌمي )وه٣مه ازمـ ضم٣ٌمن( )يم٣ًمن 

 (.2/696)يم٣ًمن  –سمٗمدم  –حمٚمد زمـ فمٌد اهلل ايمٔمٝمًم )جمٜمقل( صقازمف ايمٔمٌز 

 (.2/694حمٚمد زمـ فمٌد اهلل ايمٕم٣ميب )جمٜمقل وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )يم٣ًمن 

 (.0663( )يقٞمس 590حمٚمد زمـ فمٌد اهلل ايمٖم٣موي أزمق زم٘مر )ت 

 (.5/351حمٚمد زمـ فمٌد اهلل ايمٖمرنم٣مين أزمق صمٔمٖمر ايمِمقدم )طمط 

 (.5/339( )طمط 441ف أزمق زم٘مر ايمِمغمدم ايمُم٣مهمٔمل )ت حمٚمد زمـ فمٌد اهلل ايمٖمٗمٝم

 (.2/415حمٚمد زمـ فمٌد اهلل ايمٗمداَمل )يم٣ًمن 

 (.950حمٚمد زمـ فمٌد اهلل ايمٗمرَمْمل ايمٔمدوي اظمديٛمل فمٛمف ايمْمػماين ونمغمه )إرؾم٣مد/

 (.2/695حمٚمد زمـ فمٌد اهلل ايمٗمْم٣من، اؽمؿ صمده: حمٚمد زمـ فمٌد اهلل )يم٣ًمن 

 (.2/682ايم٘مٛم٣مين )جمٜمقل( )يم٣ًمن حمٚمد زمـ فمٌد اهلل ايم٘مت٣مين، أـمٛمف 

 (.7/419حمٚمد زمـ فمٌد اهلل ايم٘مٛم٣مين )ٓ أفمرهمف وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.2/691حمٚمد زمـ فمٌد اهلل ايم٘مقدم ايمرازي )سم٘مٙمؿ همٝمف أزمق ضم٣مسمؿ( )يم٣ًمن 

 (.555حمٚمد زمـ فمٌد اهلل ايمٙمٝمثل أٞمديمز حمدث )نمرزم٣مء/

 (.2/411الح( )يم٣ًمن ِمايمحمٚمد زمـ فمٌد اهلل اظمخرَمل )نمغم َمُمٜمقر وم٣ميمف ازمـ 

( )ضم٣مسمـؿ 050حمٚمد زمـ فمٌد اهلل اظمرادي )صدوق ضمًـ احلدي٧م وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ، ووم٣مل أزمق داود: ٓ زمٟمس زمف( )آصمري 

7/419.) 

 (.2/694( )يم٣ًمن روى طمػمًا زم٣مؿماًل فمـ َم٣ميمؽ وم٣ميمف احل٣مهمظحمٚمد زمـ فمٌد اهلل اظمْمامؿمل )ٓ أفمرهمف 

 (.2/699ارومْمٛمل( )يم٣ًمن حمٚمد زمـ فمٌد اهلل اظمٗم٣مزمري )ؤمٝمػ وم٣ميمف ايمد

( )وصٖمف ازمـ فمت٣مب زم٣ميمٖمّمؾ وايمِمالح وىمثرة ايمتالوة 338اظمٗمرئ )ت -ازمـ صٛم٣ّمع -حمٚمد زمـ فمٌد اهلل اظمٗمرئ أزمق فمٌد اهلل

 (.0071وأشمٛمك فمٙمٝمف ازمـ ضمٝم٣من ٞمحق ذيمؽ ( )صف/

 (.7/400حمٚمد زمـ فمٌد اهلل اظمٗمري أزمق فمٌد اهلل داهر)وه٣مه أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 
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 (.0351 اظمٙمْمل )ذىمر / حمٚمد زمـ فمٌد اهلل

 (.5/490حمٚمد زمـ فمٌد اهلل اظمٛمِمقر )طمط 

 (.2/410حمٚمد زمـ فمٌد اهلل اظمقصقم )جمٜمقل( )يم٣ًمن 

 (.53/24حمٚمد زمـ فمٌد اهلل ايمٛمٝم٣ًمزمقري أزمق زم٘مر اظمٗمرئ )فم٣ًمىمر 

 (.0303حمٚمد زمـ فمٌد اهلل ايمٛمٝم٣ًمزمقري أزمق ؿمٝم٤م ايمُمٔمغمي )ك 

 (.3/6645حمٚمد زمـ فمٌد اهلل اهل٣مؾمٚمل )ضم٣ٌمن 

 حمٚمد زمـ فمٌد اهلل ايمقراق، اؽمؿ صمده ومريش.

 (.5/375( )طمط 2/410( )سم٘مٙمؿ همٝمف اخلْمٝم٤م( )يم٣ًمن 301حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ أزم٣من أزمق زم٘مر اهلٝمٛمل )ت 

 (.54/464حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ أزم٣من إٞمِم٣مري )فم٣ًمىمر

 (.5/373( )طمط301ِمٝمٛمل )ت ايمحمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ إزمراهٝمؿ أزمق ضمًـ ايمرازي ازمـ 

 (.576حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ إزمراهٝمؿ ايم٘مت٣مين ايمٝم٣مهمقين )ؿم٤م 

حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ إزمراهٝمؿ زمـ شم٣مزم٦م أزمق زم٘مر ايمٌٕمدادي ايمٔمٛمػمي) وم٣مل ايمدارومْمٛمل: ىم٣من دصم٣مًٓ، ووم٣مل اخلْمٝم٤م: ىم٣من 

 (.5/349( )طمط 2/693يّمع احلدي٧م( )يم٣ًمن 

 (.5/351( )طمط 2/413 )وشمٗمف اخلْمٝم٤م( )يم٣ًمن ىمٖم٣مينإحمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ إزمراهٝمؿ زمـ فمٌد اهلل إؽمدي ازمـ 

( ) ووم٣مل اخلْمٝم٤م: شمٗم٥م شم٦ٌم ووم٣مل 453حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ إزمراهٝمؿ زمـ فمٌد ويف أزمق زم٘مر ايمٌٕمدادي ايمُم٣مهمٔمل ايمٌزار )ت 

ايمدارومْمٛمل: شمٗم٥م ضم٣مهمظ َمٟمَمقن َم٣م ىم٣من دم ذيمؽ ايمزَم٣من أوشمؼ َمٛمف، مل يٕمٚمززمح٣مل ووم٣مل ايمًٚمٔم٣مين: ؾمٝمخ شمٗم٥م صدوق شم٦ٌم ىمثغم 

( 02/49دي٧م ضمًـ ايمتِمٛمٝمػ، ووم٣مل ايمذهٌل: اإلَم٣مم اظمحدث اظمتٗمـ احلج٥م ايمٖمٗمٝمف َمًٛمد ايمٔمراق..( )ايمًغماحل

 (.0473( )ك 337( )ايمديمٝمؾ/5/352)طمط

حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ إزمراهٝمؿ زمـ فمٌده ايمًٙمٝمْمل )صدوق دم ٞمٖمًف وؽمامفمف وم٣ميمف ايمذهٌل، ووم٣مل احل٣مىمؿ: وومع إيمٝمف أزمق زم٘مر 

 (.2/414ل( )يم٣ًمن ٛمعم َم٣م زمٙمٕمايمٕم٣مري همزاد دم ؽمامفمف فم

حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ إزمراهٝمؿ زمـ فمٌده زمـ ومْمـ ايمًٙمٝمتل ايمتٚمٝمٚمل)شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م(ويمٔمٙمف ايمًٙمٝمْمل اظمتٗمدم، 

 (.5/359)طمـط

 (.5/338( )طمط 462حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ إزمراهٝمؿ زمـ فمٌٝمد أزمق زم٘مر احلٙمقاين )ت 
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 (.54/464يم٘مٛم٣مين )جمٜمقل ضم٣مل( )فم٣ًمىمر حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ إزمراهٝمؿ زمـ فمٚمغم أزمق فم٣ٌمس ا

( 5/359حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد اظمروزي أزمق ؽمٔمٝمد)شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ووشمٗمف ايمًٚمٔم٣مين( )طمط 

 (.338)ايمديمٝمؾ/

 (.9/72حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ أيب احلقاري ايمدَمُمٗمل )ضم٤م 

 (.0642( )صف/393فمٌد اهلل ىم٣من َمٖمتٝم٣ًم دم إضم٘م٣مم )تحمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ أيب صمٔمٖمر اخلُمٛمل أزمق زم٘مر اظمرد فمٛمف ازمٛمف 

 (.54/448حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ أيب ضمًـ زمـ ضمًـ أزمق فمٌد اهلل إصٌٜم٣مين ايمديٙمٚمل )فم٣ًمىمر 

 (.7/692حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ أيب طمغمة)جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.5/372( )طمط٤307م( )ت حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ أيب زيد أزمق زم٘مر إٞمامؿمل )صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم

 (.7/698حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ أيب ؽم٣مرة اظم٘مل )شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم( )ضم٣مسمؿ 

 ( .5/472( )ضم٤م 7/697حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ أيب ؽمٔمٝمد اخلزافمل )ضم٣مسمؿ 

 (.07/05حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ أيب فم٣مَمر ايمٗمحْم٣مين )ؽمغم 

)وشمٗمف اخلْمٝم٤م، ووم٣مل ايمذهٌل: احل٣مهمظ اظمحدث ايمثٗم٥م(  -زاديف -حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ أيب فمقن أزمق صمٔمٖمر ايمٛم٣ًمئل ايمري٣مين

 (.03/344( )ؽمغم 937( )إرؾم٣مد/0/400( )طمط 404)ت

 حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ أيب فمقن: سمٗمدم هق ازمـ أمحد زمـ فمٌد اهلل.

 (.689حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ أيب خمٙمد ايمقاؽمْمل ؾمٝمخ يمٙمْمػمي )ؿمػمي

يمٝمس زمف زمٟمس(  :زافم٥م )ؾمٝمخ ص٣ميما احلدي٧م وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ووم٣مل حيٝمك ايمٗمْم٣منحمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ أيب َمريؿ َمقلم اخل

 (.0165( )ومط 7/412)ضم٣مسمؿ 

 (.2/410حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ أيب َمٙمٝم٘م٥م )ٓ ئمرف وم٣ميمف ايمذهٌل( )يم٣ًمن 

 (.7/417( )ضم٣مسمؿ 2/689حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ أيب هدزم٥م اظمدين )جمٜمقل( )يم٣ًمن 

 (.044اظمح٣مؽمـ اظمحٚمل )خم٤م  حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ أمحد أزمق

 (.54/409( )فم٣ًمىمر5/329حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ أمحد أزمق زم٘مر ايمٌٕمدادي اجلقهري )وشمٗمف ايمٔمتٝمٗمل( )طمط 

 (.5/353حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ أمحد أزمق ضمًـ اهلروي اظمزين، وفمٛمف ايمدارومْمٛمل )طمط 

 (.221حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ أمحد أزمق ضمًكم ايمٌزار اجلرصم٣مين )صمر 
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 (.0707د زمـ فمٌد اهلل زمـ أمحد أزمق َمًٔمقد )ذىمر حمٚم

) روى فمٛمف مجع ووم٣مل ازمـ َمٛمدة: شمٗم٥م أَمكم(  -ىمٟمٞمف ايمذي زمٔمده  -حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ أمحد إصٌٜم٣مين ازمـ رزمذة ايمت٣مصمر 

 (.07/595)ؽمغم

وصحا ؽمٛمدًا يمف ، حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ أمحد إصٌٜم٣مين ايمِمٖم٣مر أزمق فمٌد اهلل )وم٣مل احل٣مىمؿ: هق حمدث فمٌمه زمخراؽم٣من

 .(0015)حتٖم٥م/ (0472( )ك 0522( )ذىمر 744( )ٞمٝم٣ًمزمقر/449( )تاحل٣مهمظ

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من أىمرم ايمٛم٣مس فمعم 342)ت -ازمـ َمٝمٗمؾ -حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ أمحد ايمٌ٘مري أزمق ويمٝمد اظمرد

ء رصم٣مل ٞمٗمٙمتف وايمتٔمديؾ سمقؽمط َم٣ميمف وىم٣من أضمٖمظ ايمٛم٣مس ظمذه٤م َم٣ميمؽ َمع فمٙمٚمف زم٣محلدي٧م وايمِمحٝما َمٛمف وايمًٗمٝمؿ وأؽمام

 (.0055وايمتجريا وايمٙمٕم٥م وايمٗمراءات...( )صف/

 (.755حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ أمحد ايمٌقؾمٛمجل أزمق زم٘مر ايمقافمظ ايمِمقدم )ٞمٝم٣ًمزمقر/

 (.0285حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ امحد اجلِم٣مص )ذىمر 

 (.0286حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ أمحد ايمرص٣مص )ذىمر 

 (.0142ؿ ايمثٗمٖمل إٞمديمز ايمْمح٣من ؽمٚمع َمٛمف ايمِم٣مضم٣ٌمن )صف/حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ أمحد زمـ إزمراهٝم

 (.0570حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ أمحد زمـ أؽمٝمد أزمق فمٌد اهلل )ذىمر 

 (.54/403( )فم٣ًمىمر 5/321حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ أمحد زمـ طم٣ميمد احل٣مهمظ ايم٣ًمَمري )طمط 

 (.54/408حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ أمحد زمـ طمْم٣مب احلراين اظمٙمْمل )روى فمٛمف مجع( )فم٣ًمىمر 

 (.54/461حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ أمحد زمـ راؾمد أزمق فمٌد اهلل ايمٗم٣م  )جمٜمقل ضم٣مل( )فم٣ًمىمر 

 (.54/405حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ أمحد زمـ رزمٝمٔم٥م ايمرزمٔمل احل٣مهمظ)ضم٣مهمظ شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ ه٥ٌم اهلل وايم٘مت٣مين( )فم٣ًمىمر 

 (.552/( )جمٜمقل ضم٣مل( )نمرزم٣مء405حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ أمحد زمـ ؾمٔمٝم٤م ايمٔمرايب )ت

 (.0234حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ أمحد زمـ ص٣ٌمح اظم٠مدب )ذىمر 

 (.5/356( )وشمٗمف اخلْمٝم٤م( )طمط 433حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ أمحد زمـ فمت٣مب ايمٔمٌد ي )ت 

 (.2/414ايمًالم زمـ َمْمٜمر زمٚمٛم٣مىمغم( )يم٣ًمن فمٌد حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ أمحد زمـ فمٚمر إؽمدي )وم٣مل ازمـ َمٛمدة: ضمدث فمـ 

 (.5/370أمحد زمـ وم٣مؽمؿ أزمق أمحد ايمده٣من)شمٗم٥م شمٗم٥م وم٣ميمف ايمػموم٣مين، ووم٣مل ايمٔمتٝمٗمـل: شمٗم٥م َمٟمَمـقن( )طمـط حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ

 (.797( )صمر 498حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ أمحد زمـ حمٚمد أزمق ؽمٔمٝمد اظمْمردم )ت 
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٣موؾ ( )وم٣مل ايمٖم٣مرد: ايمثٗم٥م ايمٖم367حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ أمحد زمـ حمٚمد أزمق فمٚمر ايمرزصم٣مهل ايمًٌْم٣مَمل إدي٤م )ت

اظمحدث اظم٘مثر، ووم٣مل ايمذهٌل: ايمٔمالَم٥م اظمحدث إدي٤م ىمت٤م ايم٘مثغم وىم٣من ص٣مضم٤م همٛمقن، ووم٣مل ايمًٚمٔم٣مين: ىم٣من َمـ أهؾ 

 (.907( )صمر 26( )خم٤م 4/641( )ؾمذرات07/513( )ؽمغم059ٖمّمؾ وايمٔمٙمؿ( )إحت٣مف/ايم

 (.5/372( )طمط307( )ت حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ أمحد زمـ حمٚمد ايمٖمٗمٝمف أزمق فمٌد اهلل ايمٌٝمّم٣موي )صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م

 (.557حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ َمْمرف اظمديٛمل أزمق اظمٝمٚمقن )جمٜمقل ضم٣مل( )نمرزم٣مء/

 (.07/315حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ أمحد زمـ َمروزي أزمق زم٘مر ايمٗمٖم٣مل ايمٖمٗمٝمف )َمُمٜمقر( )ؽمغم 

 (.07/582حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ أمحد زمـ َمٝمٗمؾ اظمرد)جمٜمقل ضم٣مل( )ؽمغم 

 (.0173زمـ فمٌد اهلل زمـ أمحد زمـ يقٞمس ايمٛمِم٣مري أزمق ويمٝمد ايمٗمرؿمٌل ايمٕمرازمقم )فمٛمف مج٣مفم٥م( )صف/حمٚمد 

 .(282)صمر (755حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ أمحد فمٌدك أزمق فمٚمر ايمٔمدد اجلرصم٣مين)صمر 

 (.721حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ إدريس أزمق فمٌد اهلل )ٞمٝم٣ًمزمقر/

 (.826زرفم٥م اإلؽمؼمازم٣مذي )صمر حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ إدريس زمـ ضمًـ ايمًقداين أزمق 

 (.7/693حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ إدريس فمـ أزمٝمف )ضم٣مسمؿ 

 (.54/468حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ أزرق )فم٣ًمىمر 

 (.5/329حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ إؽمح٣مق أزمق همرج ايمٗم٣م  ايمٔمامين )شمٗم٥م وم٣ميمف ايمٔمتٝمٗمل( )طمط 

 .-يٟميت–حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ إؽمح٣مق اخلقارزَمل، اؽمؿ صمده: حمٚمد زمـ إؽمح٣مق 

 (.867( )صمر 457حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ أزمق فمٚمرو ايمقزدو رم )ت 

 (.54/468حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ إؽمح٣مق زمـ نم٣ميم٤م أزمق فم٣ٌمس ايمْمػماين )فم٣ًمىمر 

 (.857( )َمُمٜمقر( )ٞمٝم٣ًمزمقر/488حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ إؽمامفمٝمؾ إدي٤م أزمق صمٔمٖمر ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ت

 (.949)إرؾم٣مد/ -يٛمٓمر -ازمـ فمٌدوس -ؽمامفمٝمؾ زمـ صمٔمٖمر اهل٣مؾمٚمل أزمق فمٌد اهلل ايمٌٌميحمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ إ

 (.5/371حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ حمٚمد أزمق ضمًكم ايمٛم٣مصا )طمط 

 (.558حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ أؾمٔم٧م ايمٖمٜمري إٞمديمز حمدث )نمرزم٣مء/

 (.7/693( )ضم٣مسمؿ 2/683ؿ( )يم٣ًمن حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ أهمٙما ايمْم٣مئٖمل )يمٝمس زم٣مظمُمٜمقر وم٣ميمف أزمق ضم٣مسم

 (.5/478حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ أهٝم٤م )ضم٤م 
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 (.2/691حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ أيقب أزمق زم٘مر ايمٗمْم٣من )ؽمامفمف صحٝما وم٣ميمف إزهري( )يم٣ًمن 

( 431حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ زم٣ميمقيف ايم٣ًمَم٣مين أزمق صمٔمٖمر ايمٛمٝم٣ًمزمقري )وم٣مل احل٣مىمؿ: صدوق ص٣مضم٤م ىمت٣مب( )ت

 (.742)ٞمٝم٣ًمزمقر/

 (.2/690ٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ زمُمغم احلذاء )وم٣مل ازمـ يقٞمس: مل ي٘مـ زم٣ميمثٗم٥م( )يم٣ًمن حم

 (.54/469حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ زم٘م٣مر زمـ فمٌد اظمٙمؽ ايمٗمرر أزمق فمٌد اهلل ايمٌني)جمٜمقل ضم٣مل( )فم٣ًمىمر 

 (.5/345( )طمط 698حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ زم٘مر زمـ واومد أزمق صمٔمٖمر ايمناج)َمًتٗمٝمؿ احلدي٧م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )ت 

 (.54/446حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ زمالل أزمق صمٔمٖمر اجلقهري اظمٗمرئ)جمٜمقل ضم٣مل( )فم٣ًمىمر 

 (.9/050حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ زمٛم٣مء )ضم٤م 

 (.5/373( )طمط 318حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ زمٛمدار أزمق زم٘مر اخلٖم٣مف ايم٘مرصمل )ت 

 (.54/440ل( )فم٣ًمىمر  اظمرٞمدي)جمٜمقل ضم٣محمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ زمٛمدار زمـ فمٌد اهلل أزمق فمٌد اهلل

 (.2/690حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ شم٣مزم٦م إؾمٛم٣مين )دصم٣مل وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل( )يم٣ًمن 

( )فم٣ًمىمر 5/356( )طمط 2/694حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ صمٌٙم٥م زمـ رواد أزمق زم٘مر اظمٌمي)همٝمف ٞمٓمر وم٣ميمف ايم٘مت٣مين( )يم٣ًمن 

54/444.) 

 (.7/695حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ صمٌغم )ضم٣مسمؿ 

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمـ أهؾ ايمتٖمٛمـ دم اظمٔم٣مرف وايمتٗمدم دم 505زمـ صمد ايمٖمٜمري أزمق وم٣مؽمؿ )تحمٚمد زمـ فمٌد اهلل 

 (.0627أداب ويمف ضمظ صمٝمد َمـ ايمٖمٗمف وايمت٘مٙمؿ دم احلدي٧م وىم٣من هم٣مواًل ضمًـ ايمٔمممة( )صف/

 (.0477حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ صمراح ايمٔمدل احل٣مهمظ اظمروزي )ك 

حمٚمد زمـ صمٔمٖمر[ أزمق فمٌد اهلل اظمٗمرئ ايمٌٕمدادي احلري٤م )وم٣مل ايم٘مت٣مين: ىم٣من ؾمٝمخ٣مً حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ صمٔمٖمر ] أو ازمـ 

 (.356ص٣محل٣ًم، ووم٣مل ايمٗمِّم٣مع: احل٣مهمظ حمٗمٗم٣ًم جمقدًا حلرف فم٣مصؿ..( )ايمديمٝمؾ/

( )ت ، و وم٣مل احل٣مهمظ دم ؽمٛمد هذا همٝمف: رواسمف شمٗم٣متحمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ صمٔمٖمر أزمق زم٘مر ايمزهغمي)شمٗم٥م وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل

 .(0001)حتٖم٥م/ (5/368ط ( )طم625

 (.02/07( )ؽمغم54/445حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ صمٔمٖمر زمـ فمٌد اهلل أزمق ضمًكم ايمرازي )وشمٗمف ايم٘مت٣مين( )فم٣ًمىمر 

 (.2/412حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ صمٔمٖمر زمـ حمٚمد أزمق زم٘مر )يم٣ًمن 
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٣ًم ضمًٛم٣ًم.. وىم٣من ؾمٝمخ٣مً ( )وم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن: ىمتٌٛم٣م فمٛمف ٞمًخ414ٛمٝمدي ايمًٌتل )ت اجلحمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ صمٛمٝمد أزمق ضمًـ 

 (.5/6660ص٣محل٣ًم( )ضم٣ٌمن 

 (.3/6663( )ضم٣ٌمن7/695حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ صمٛمٝمد أزمق فمٌد اهلل ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ضم٣مسمؿ 

 (.5/351حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ صمٛمٝمد ايمٌزار أزمق ضمًكم ايمتٚمٝمٚمل )طمط 

 (.5/347أزمق زم٘مر ايمرازي )جمٜمقل ضم٣مل( )طمط  ٥محمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ صمقروي

 (.3/638( )أصٌٜم٣من 0270فمٌد اهلل زمـ ضم٣مَمد زمـ فمقم أزمق زم٘مر ايمدوم٣مق )ذىمر حمٚمد زمـ 

حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ ضمٌٝم٤م ايمقاؽمْمل أزمق زم٘مر اخل٣ٌمز)صدوق وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ، ووم٣مل أمحد زمـ ؽمٛم٣من: شمٗم٥م َمٟمَمقن( )ضم٣مسمؿ 

7/692.) 

 (.0037( )صف/331أو314حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ ضمزب اهلل ايمقشم٣مئٗمل أزمق فمٌد اهلل ايمٌٙمٛمٝمز )ت

( )ىم٣من يمف فمٛم٣مي٥م زم٣ميمٔمٙمؿ: وم٣ميمف ازمـ 319حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ ضم٣ًمن زمـ حيٝمك إَمقي ايمٔمْم٣مر أزمق فمٌد اهلل ايمٗمرؿمٌل )ت

 (.0183زمُم٘مقال( )صف/

 (.069حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ ضمًـ )َمٌم 

 (.5/370حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ ضمًـ أزمق ضمًـ اظمٜمرصم٣مين )طمط 

 (.5/376( )طمط316)شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )ت  -ازمـ يم٣ٌمن –ي حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ ضمًـ أزمق ضمًكم ايمٌٌم

 (.5/338حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ ضمًـ ايمتامر )طمط 

 (.739حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ ضمًـ ايمًٚمغمي ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ٞمٝم٣ًمزمقر/

 (.5/324حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ ضمًـ ايمِمٖم٣مر )طمط 

 (.267( )صمر 5/6663مجع( )ضم٣ٌمن حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ ضمًـ ايمٔمِم٣مر أزمق فمٌد اهلل اجلرصم٣مين )فمٛمف 

 (.7/695حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ ضمًـ زمـ صمٔمٖمر )ٓ أفمرهمف وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.0304( )ذىمر 4/416حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ ضمًـ زمـ ضمٖمص أزمق فمٌد اهلل اهلٚمذاين )أصٌٜم٣من 

 (.5/337)طمط ( 465حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ ضمًكم أزمق زم٘مر ايمٔمالف اظمًتٔمٝمٛمل )شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )ت 

 (061)خم٤م  ايمٛمٝم٣ًمزمقري اظمٔمتزرم ) وم٣مل احل٣مهمظ: ىم٣من همٗمٝمٜم٣ًم هم٣مواًل( حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ ضمًكم أزمق زم٘مر ايمٛم٣مصحل

 .(0017)حتٖم٥م/
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 (.0483حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ ضمًكم إصٌٜم٣مين )ك 

 (.54/449( )فم٣ًمىمر 2/414)سم٣ميمػ( )يم٣ًمن  -ازمـ دوري -حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ ضمًكم ايمدَمُمٗمل ايمٛمحقي

 (.578حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ ضمًكم اظمِمٝميص: صقازمف: فمٌد اهلل زمـ ضمًكم )إرؾم٣مد/ص

 (.7/695حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ ضمًكم زمـ صمٔمدة )ضم٣مسمؿ 

 (.7/010( )ؽمغم5/476 اجلٔمٖمل ايم٘مقدم اهلرواين )وشمٗمف اخلْمٝم٤م( )طمط هللحمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ ضمًكم زمـ فمٌد ا

د زمـ فمٌد اهلل زمـ ضمًكم زمـ فمٌد اهلل زمـ ه٣مرون أزمق ضمًكم ايمدوم٣مق، )شمٗم٥م َمٟمَمقن وم٣ميمف ايمٔمتٝمٗمل وازمـ أيب ايمٖمقارس( )ت حمٚم

 (.02/523( )ؽمغم5/392( )طمط 491

 (.548حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ ضمًكم زمـ فمٌٝمد ايمٌزاز: )فمٙمامء 

 (.54/430ايم٘مت٣مين( )فم٣ًمىمر  حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ ضمًكم زمـ ه٣مرون أزمق زم٘مر احلٚميص اظمٗمرئ ايمزاهد )وشمٗمف

 (.7/472حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ ضمِمكم إؽمٙمٚمل )ضم٤م 

 (.54/436حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ ضمٖمص ايمرازي )فم٣ًمىمر 

)وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمـ أهؾ ايمٖمّمؾ وايمِمالح  -ازمـ زمٗمري -حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ ضم٘مؿ إَمقي أزمق فمٌد اهلل ايمٗمرؿمٌل

 (.0129ايمٖمٜمؿ..، ووم٣مل فمقم زمـ أمحد: ىم٣من شمٗم٥م ومل آطمذ فمٛمف ؾمٝمئ٣مً( )صف/ وىم٣من يمف ضمظ واهمر َمـ ايمٔمٙمؿ وسمٗمدم دم

 (.726( ) أشمٛمك فمٙمٝمف احل٣مىمؿ ىمثغمًا( )ٞمٝم٣ًمزمقر/491حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ محدون ايمٛمٝم٣ًمزمقري أزمق ؽمٔمٝمد )ت

 (.720( ) أشمٛمك فمٙمٝمف احل٣مىمؿ( )ٞمٝم٣ًمزمقر/482حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ محُم٣مذ احل٣مؽم٤م أزمق ؽمٔمٝمد ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ت

 (.730( )ٞمٝم٣ًمزمقر/439حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ محُم٣مذ ايمٕم٣مزي أزمق زم٘مر ايمٛمٝم٣ًمزمقري اظمج٣مهد )ت

 (.0376حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ ضمٝم٣من أزمق َمًٙمؿ )ذىمر 

 (.559( )نمرزم٣مء/625حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ ضمٝمقن ايمٌغمي )ت

 (.274)جمٜمقل ضم٣مل( )صمر  -ايمْمقيؾ  -( 695حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ طم٣ميمد أزمق زم٘مر ايمرازي )ت

 (.0769حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ طم٣ميمد أزمق ٞمقاس )ذىمر 

 (.9/001دب )ضم٤مضمحمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ طم٣ميمد ايمٗمْم٣من إ

 (.9/006حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ طم٣ميمقيف ايمٛمج٣مر )ضم٤م 

 (.02/443( )ؽمغم 5/320حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ طمٙمػ زمـ زمخٝم٦م ايمٔم٘مػمي )وشمٗمف اخلْمٝم٤م( )طمط 
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: ضمدث فمـ ايمثٗم٣مت أزمق فمٌد اهلل صم٣مرود إضمٛمػ)وشمٗمف أزمق أمحد احل٣مىمؿ، ووم٣مل احل٣مىمؿحمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ طمٙمٝمٖم٥م زمـ 

 (.2/413أضم٣مدي٧م َمٛم٘مرة وسم٘مٙمؿ همٝمف مج٣مفم٥م َمـ َمُم٣مئخٛم٣م( )يم٣ًمن 

 (.2/687حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ طمٝم٣مم أزمق َمٓمٖمر ايمًٚمرومٛمدي)ٓ أدري َمـ ذا وم٣ميمف ايمذهٌل( )يم٣ًمن 

 (.7/692ُمٜمقر وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ داود إٞمِم٣مري)يمٝمس زم٣مظم

 (.5/350( )طمط 448حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ ديٛم٣مر أزمق فمٌد اهلل اظمٔمدل ايمزاهد)شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )ت 

فمٛم٣مي٥م زم٣ميمٔمٙمؿ  ف( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣مٞم٦م يم303حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ رزمٝمع زمـ فمٌد اهلل ايمتٚمٝمٚمل أزمق فمٌد اهلل ايمٗمرؿمٌل )ت

ؿ، وىمت٤م وسم٘مرر فمقم ايمُمٝمقخ وىم٣من ٞمٌٝمالً جمتٜمدًا وم٣مئاًم هبذا ايمُمٟمن صحٝما ايمٗمٙمؿ، ضمدث فمٛمف ٜمٖموضمظ واهمرَمـ إدب وايم

 (.0012اخلقٓين ووصٖمف زمام ومٙم٦م..( )صف/

 (.5/310حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ رزيـ أزمق ايمُمص ايمُم٣مفمر، )طمط 

فمـ ايمٌٌميكم أضمًـ  حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ رؽمت٥م ايمّمٌل أزمق ضمًـ اظمديٛمل )وم٣مل أزمق ايمُمٝمخ: أضمًـ ايمٛم٣مس وضمديثف

( 4/324( )أصٌٜم٣من 03/024( )ؽمغم936( )إرؾم٣مد/410إضم٣مدي٧م. ووم٣مل ايمذهٌل: احل٣مهمظ اظمحدث ايمِمدوق( )ت

 (.0482( )ك 0499)ذىمر 

 (.520( )نمرزم٣مء/680حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ رهم٣مع أٞمديمز )ت

 (.0487حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ رواد )ك 

 (.930حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ زريؼ احلٙمٌل )إرؾم٣مد/

 (.738حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ زىمري٣م أزمق زم٘مر اجلرصم٣مين )صمر 

حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ زىمري٣م زمـ ضمٝمقيف أزمق ضمًـ ايمٖمٗمٝمف)وشمٗمف ازمـ َم٣مىمقٓ وسم٘مٙمؿ فمٙمٝمف ايمدارومْمٛمل ونمغمه، ووم٣مل ايمززمٝمدي: 

( 54/435( )فم٣ًمىمـر02/021( )ايمًغم453أضمد ايمثٗم٣مت، ووم٣مل ايمذهٌل: ايمُمٝمخ اإلَم٣مم اظمٔمٚمر ايمٖمٗمٝمف..( )ايمديمٝمؾ/

 (.02/021( )ؽمٝمـر0489)ك

 (.54/437حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ زٞمجقيف )فم٣ًمىمر 

 (.5/344حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ زي٣مد زمـ فم٣ٌمد ايمٗمْم٣من )طمط 

حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ ؽمٔمدون زمـ حمٚمد إٞمِم٣مري اظم٘مت٤م أزمق فمٌد اهلل ايمْمٙمٝمْمقم )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من شمٗم٥م زاهدًا 

 (.0061هم٣مواًل( )صف/
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 (.526فمٌد اهلل زمـ ؽمٔمٝمد اظمٜمراين إطم٣ٌمري أزمق ضمًـ ايمٌٌمي )شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( )نمرزم٣مء/حمٚمد زمـ 

 (.0490حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ ؽمٔمٝمد ايمقاؽمْمل )ك 

 (.07/203( )ؽمغم349حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ ؽمٔمٝمد زمـ فم٣مزمد ايمٗمرؿمٌل اظمٔم٣مهمري )شمٗم٥م( )ت 

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمٔمتٛمٝم٣مً زم٣مٔشم٣مر 349 ايمٗمرؿمٌل )تحمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ ؽمٔمٝمد زمـ فم٣مزمد اظمٔم٣مهمري أزمق فمٌد اهلل

 (.0058وإطم٣ٌمر شمٗم٥م همٝمام رواه وفمٛمك زمف وىم٣من هم٣مواًل ديٛم٣ًم َمتقاؤم٣ًم..( )صف/

 (.5/348( )طمط407حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ ؽمٔمٝمد زمـ ه٣مرون أزمق زم٘مر إصٌٜم٣مين )شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )ت 

 (.5/340( )طمط 080ايمزي٣مت )ٓ زمٟمس زمف وم٣ميمف ايمداراومْمٛمل( )ىمؼ / -زروم٣م –حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ ؽمٖمٝم٣من اخلِمٝم٤م 

 (.5/350( )طمط 447حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ ؽمٖمٝم٣من زمـ أيب ؽمٖمٝم٣من اظمٔمٚمري أزمق زم٘مر )شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )ت 

 (.5/325( )طمط 485حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ ؽم٘مرة أزمق ضمًـ اهل٣مؾمٚمل )ت 

 (.7/697إٞمِم٣مري )جمٜمقل ضم٣مل( )ضم٣مسمؿ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ ؽمالم زمـ ضم٣مرث اخلزرصمل 

 (.54/439حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ ؽمٙمٝمامن أزمق ؽمٙمٝمامن ايمًٔمدي اظمٖمن )جمٜمقل ضم٣مل( )فم٣ًمىمر 

 (.54/438حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ ؽمٙمٝمامن أزمق فمٌد اهلل اخلراؽم٣مين ايمزاهد )جمٜمقل ضم٣مل( )فم٣ًمىمر 

ل ازمـ أيب ضم٣مسمؿ، ووم٣مل ايمدارومْمٛمل: صمٌؾ شمٗم٥م ووم٣مل ازمـ )صدوق وم٣مأزمق صمٔمٖمر حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ ؽمٙمٝمامن احليَمل َمْمكم

َم٣مىمقٓ: أضمد إئٚم٥م احلٖم٣مظ، ووم٣مل ازمـ ٞمٗمْم٥م: ضم٣مهمظ شمٗم٥م، ووم٣مل ازمـ أيب ئمعم: أضمد احلٖم٣مظ إذىمٝم٣مء إيٗم٣مظ، ووم٣مل 

ايمًٚمٔم٣مين: ىم٣من َمـ شمٗم٣مت ايم٘مقهمٝمكم، ووم٣مل ايمذهٌل: ايمُمٝمخ احل٣مهمظ ايمِم٣مدق وىم٣من َمتٗمٛم٣ًم، ووم٣مل اخلٙمٝمقم: شمٗم٥م ضم٣مهمظ( 

 (.934( )إرؾم٣مد/2/699( )يم٣ًمن 7/698( )ضم٣مسمؿ 0496( )ك36-03/30)ؽمغم

 (.2/696)يم٣ًمن  -يٛمٓمر–حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ ؽمٙمٝمامن اخلراؽم٣مين 

 (.2/687حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ ؽمٙمٝمامن ايم٘مقدم )جمٜمقل وم٣ميمف ازمـ َمٛمدة( )يم٣ًمن 

 (.5/347حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ فمٌد اهلل ايمٛمقهمقم )طمط 

 .(244)صمر (0102)ومط (658)ت فمٌد اهلل زمـ ؽمٛمجر أزمق فمٌد اهلل اجلرصم٣مين احل٣مهمظ )شمٗم٥م(حمٚمد زمـ 

 (.2/414حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ ؽمٜمٝمؾ أزمق همرج ايمٛمحقي )اهتٚمف ايمذهٌل( )يم٣ًمن 

 (.0494حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ ؽمقار اهل٣مؾمٚمل )ك 

 (.524( )نمرزم٣مء/411حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ ؽمقيد ايمٗمٝمز أزمق فمٌد اهلل )ت
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 (.2/96حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ ؾم٣مزمقر ايمرومل )ضم٤م 

 (.5/366حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ ؾمٔمٝم٤م أزمق زم٘مر ايمُم٣مفمر )طمط 

 (.696/ 2حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ ؾمٝم٣ٌمن فمـ أزمٝمف )يم٣ًمن 

 (.754( )ٞمٝم٣ًمزمقر/474حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ ؾمٝمقيف اهلٚمذاين ىم٣من َمـ ايمرضّم٣ميم٥م )ت

 (.5/364َمتٗمـ، واؽمٚمف أمحد، وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )طمط حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ ص٣ميما زمـ َمًٙمؿ )ضم٣مهمظ 

 (.4/027( )أصٌٜم٣من 0495حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ ص٣ٌمح أزمق َمًٔمقد )ذىمر 

 (.0493حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ صٌا ايمٔمٚمري )ك 

 (.7/698حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ صٖمقان )ضم٣مسمؿ 

 (.684حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ صٖمقان ايمثٗمٖمل )ؿمػمي

 (.7/698ضم٣مسمؿ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ صٝمٖمل )

 (.0400حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ ؿم٣ميم٤م ايمٌٌمي ايمٓم٣مهري أزمق فمٌد اهلل )صف/

 (.5/308حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ ؿم٣مهر )طمط 

 (.027حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ ؿم٣مهر زمـ ضمًكم أزمق زم٘مر ايمروومل ايمْمقد )خم٤م 

 (.0107حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ ؿمٙمح٥م )ومط 

 (.761٘مر )صمر حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ فم٣مَمر ايمًٚمرومٛمدي أزمق زم

 (.554دي أزمق زم٘مر )مل ي٘مـ زم٣مظمحٚمقد دم احلدي٧م وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( )نمرزم٣مء/ٔمحمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ فم٣مَمر زمـ َمرداس ايمً

 (.3/696( )أصٌٜم٣من 0528حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ فم٣ٌمس أزمق فمٝمًك إصٌٜم٣مين)وشمٗمف أزمق ٞمٔمٝمؿ( )ذىمر 

 (.6/339حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ فم٣ٌمس زمـ حمٚمد أزمق همّمؾ إَمقي )طمط 

 (.54/456حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ فمٌد إفمعم زمـ َمًٜمر أزمق فمٌد ايمرمحـ ايمٕم٣ًمين )جمٜمقل ضم٣مل( )فم٣ًمىمر 

 (.54/454حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ فمٌد اجل٣ٌمر ايمِمٝمداوي )فم٣ًمىمر 

 حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ فمٌد ايمرمحـ إزرق إٞمْم٣مىمل: هق حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ أزرق.

 (.54/423( )فم٣ًمىمر 0108ايمرمحـ إؽمدي أزمق زم٘مر احلٙمٌل إؽمغم )ومط حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ فمٌد 

 (.5/341)طمط  -اؽمؿ صمده حمٚمد يٟميت–حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ فمٌد ايمرمحـ اظمنوومل أزمق فمٌد اهلل ايم٘مقدم 
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ازمـ  )شمٗم٥م صدوق وم٣ميمف ص٣ميما زمـ أمحـد احل٣مهمـظ ووم٣مل -ازمـ زمٙمٌؾ -حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ زي٣مد ايمزفمٖمراين 

( )طمط 464اجلقزي: ىم٣من رصمالً ص٣محل٣ًم شمٗم٥م، ووم٣مل ايمذهٌل: اإلَم٣مم ايمٗمدوة احل٣مهمظ، ووم٣مل ايمِمٖمدي: صدوق( )ت 

 (.352( )ايمديمٝمؾ/0109( )ومط 5/332

حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ فمثامن اخلقٓين أزمق فمٌد اهلل ايمٗمرؿمٌل )اإلَم٣مم اظمحدث ايمث٦ٌم وم٣ميمف ايمذهٌل وىم٣من َمٔمٛمٝم٣مً 

 (.08/60( )ؽمغم 338ٗم٥م شمٌت٣ًم..( )ت زم٣محلدي٧م شم

حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ فمثامن اخلقٓين أزمق فمٌد اهلل ايمٗمرؿمٌل )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣مٞم٦م يمف فمٛم٣مي٥م ىمثغمة زمتٗمٝمٝمد 

 (.0074( )صف/ 338احلدي٧م ومجٔمف وروايتف وٞمٗمٙمف وىم٣من شمٗم٥م همٝمام رواه شمٌت٣مً همٝمف َم٘مثرًا حم٣مهمٓم٣ًم فمعم ايمرواي٥م..( )ت

 (.54/422زمـ فمٌد اهلل زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ فمقم أزمق ضمًكم زمـ أيب ايمٔمج٣مئز إزدي )جمٜمقل ضم٣مل( )فم٣ًمىمر حمٚمد

 (.7/699حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ وم٣مؽمؿ ايمٗمرر ايمتٝمٚمل )جمٜمقل ضم٣مل( )ضم٣مسمؿ 

 (.0668( )660)ت  -زٞمكم  -حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ َمٔم٣موي٥م زمـ ضمدي٨م 

 (.2/682اهلل زمـ فمٌد ايمرمحـ فمـ ازمـ فم٣ٌمس )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )يم٣ًمن  حمٚمد زمـ فمٌد

 (.5/304حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ فمٌد ايمرزاق زمـ فمٚمر اظمدين )طمط 

حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ فمٌد ايمًالم ايمٌغمويت احل٣مهمظ )روى فمٛمف مجع نمٖمغم ووصٖمقه زم٣محلٖمظ ، ووم٣مل ايمذهٌل : احل٣مهمظ اظمحدث 

أئٚم٥م احلدي٧م ووم٣مل ازمـ ايمٖمر : ىم٣من شمٗم٥م شمٌت٣ًم، ووم٣مل ايمًٚمٔم٣مين: َمـ ايمثٗم٣مت، ووم٣مل ايمذهٌل:  ايمرضم٣مل ... وىم٣من شمٗم٥م َمـ

( 54/428احل٣مهمظ اظمحدث ىم٣من َمـ ايمثٗم٣مت ايمٔم٣مَمٙمكم زم٣محلدي٧م، ووم٣مل ايمِمٖمدي: ىم٣من َمـ ايمثٗم٣مت اظمُمٜمقريـ( )فم٣ًمىمر 

 (.0492( )ك 935( )إرؾم٣مد/5/6667)ضم٣ٌمن

 (.5/338اجلراضمل )طمط حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ فمٌد ايمِمٚمد أزمق زم٘مر 

حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ فمٌد ايمٔمزيز أزمق زم٘مر زمـ ؾم٣مذان ايمرازي اظمذىمر )َمتٜمؿ وم٣ميمف ايمذهٌل، وؿمٔمـ همٝمف احل٣مىمؿ، وؤمٖمف 

 (.5/323( )طمط 2/695إزهري( )يم٣ًمن 

 (.2/691حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ فمٌد اظمٙمؽ )ىمذزمف اهلروي( )يم٣ًمن 

 (.0190يمًدي إٞمِم٣مري ايمزاهد فمٛمف أزمق إؽمح٣مق زمـ ؾمٛمٓمغم )صف/حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ فمٌد اظمٙمؽ زمـ َمروان ا

 (.5/339( )طمط 468حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ فمٌد ايمقاضمد أزمق صمٔمٖمر ايمٌٗمقم، )شمٗم٥م وم٣ميمف إهبري( )ت 

 (.282)صمر  -ؽمٌؼ همٝمٚمـ صمده: أمحد -حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ فمٌدك ايمٔمدد أزمق ضمًـ اجلرصم٣مين
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 (.523( )جمٜمقل ضم٣مل( )نمرزم٣مء/699زمق فم٣ٌمس )تحمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ فمٌدون ايمٗم٣م  أ

 (.5/354حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ فمٌٝمد أزمق فمٌد اهلل ايمزفمٖمراين )َم٣م فمٙمٚم٦م َمـ أَمره إٓ طمغمًا وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )طمط 

 (.54/471( )فم٣ًمىمر45( )خم٤م2/692( )ٓ رء( )يم٣ًمن 368حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ فمٌٝمد اهلل زم٣مىمقيف ايمُمغمازي )ت 

 (.5/372( )طمط 356زمـ فمٌٝمد اهلل زمـ حيٝمك أزمق ضمًـ اظمٗمرئ اظم٠مدب )شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )تحمٚمد زمـ فمٌد اهلل 

، ووم٣مل احل٣مهمظ: حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ فمٌٝمد زمـ فمٚمغم ايمٙمٝمثل اظم٘مل، )َمٛم٘مر احلدي٧م ايمٌخ٣مري، ووم٣مل ايمٛم٣ًمئل ونمغمه: َمؼموك

 .(0002)حتٖم٥م/ (7/411( )ضم٣مسمؿ 2/686( )يمًـ٣منؤمٝمػ صمدًا، ووم٣مل: أضمد ايمّمٔمٖم٣مء

حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ فمٌٝمدة أزمق فمٌد اهلل ايمٔمٚمري اظمِمٝميص )فمٛمف ازمـ فمدي واإلؽمامفمٝمقم ونمغممه٣م ووم٣مل: َم٣م رأيتف ضمدث َمـ 

 (.286ىمت٣مزمف( )صمر 

 (.5/346( )طمط 682حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ فمت٣مب أزمق زم٘مر إٞمامؿمل ازمـ َمرزمع )شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )ت 

 (.2/689( )يم٣ًمن 7/416ق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ فمت٥ٌم )جمٜمقل وم٣ميمف أزم

 (.2/683( )يم٣ًمن 7/410حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ فمتٝمؽ فمـ أزمٝمف )ضم٣مسمؿ 

 (.0395حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ فمثامن أزمق زم٘مر اظم٘مت٤م )ذىمر 

 (.53/4حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ فمثامن إٞمِم٣مري )فم٣ًمىمر 

 .(0012)حتٖم٥م/ (0/598)دفم٣مء  رواسمف شمٗم٣مت( ) وم٣مل احل٣مهمظ دم ؽمٛمد هذا همٝمف: حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ فمرس اظمٌمي

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمـ أهؾ اظمٔمرهم٥م 348حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ فمقم زمـ ضمذمل اجلذاَمل أزمق ويمٝمد ايمٗمرؿمٌل ايمٗم٣م  )ت

 (.0057وإدب..( )صف/

 (.5/321حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ فمقم زمـ ضمًـ أزمق همّمؾ ايمًختٝم٣مين )شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )طمط 

)وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من جمقدًا  -اظمروري -د اهلل زمـ فمقم زمـ ضمًكم ايمٖمرائيض احل٣مؽم٤م أزمق زم٘مر ايمٗمرؿمٌلحمٚمد زمـ فمٌ

 (.0002يمٙمٗمرآن ضمًـ ايمِمقت ذا فمٙمؿ زم٣محل٣ًمب وايمٖمرائض..( وفمٛمف مج٣مفم٥م )صف/

 (.97حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ فمقم زمـ فمٚمران أزمق ضمًـ ايمنطمز )خم٤م 

 (.54/476ايمٗم٣م  ايمِمقري )فم٣ًمىمر  حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ فمقم زمـ فمٝم٣مض أزمق ضمًـ

 (.5/45( )طمط 410حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ فمقم زمـ حمٚمد زمـ أيب ايمُمقاريب إَمقي )ت 

 (.9/004حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ فمامرة زمـ ؽمقادة ايمٕم٣مَمدي )ضم٤م 



1688 
 

 (.2/416حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ فمٚمر زمـ وم٣مؽمؿ ايمٔمدوي ايمٔمٚمري)َمٛم٘مر احلدي٧م وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل( )يم٣ًمن 

 (.35فمٌد اهلل زمـ فمٚمر زمـ حمٚمد أزمق زم٘مر ايمٔمٚمري )وشمٗمف ايمٖم٣مرد( )خم٤م حمٚمد زمـ 

 (.0160حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ فمٚمران ايمٌٝم٣م  )ومط 

( 54/450حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ فمٚمرو أزمق زرفم٥م ايمٛمٌمي ايمدَمُمٗمل ايمِمٕمغم)اإلَم٣مم اظمحدث وم٣ميمف ايمذهٌل( )فم٣ًمىمر 

 (.07/51)ؽمغم 

 (.233صم٣مين )صمر حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ فمٚمرو ايمًٜمٚمل اجلر

 (.5/353( )جمٜمقل ضم٣مل( )طمط439حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ فمٚمرويف أزمق فمٌد اهلل وومٝمؾ أزمق زم٘مر ايمِمٖم٣مر ازمـ فمٙمؿ )ت 

 (.54/496حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ فمٚمغم زمـ فمٌد ايمًالم أزمق صمٔمٖمر ايمرَمقم )فم٣ًمىمر 

 (.2/410( )يم٣ًمن 430ٙمٝمْمقم )ت ْمحمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ فمٛمُمقان أزمق فمٌد اهلل ايم

 (.0640( )يقٞمس 409حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ فمٝمًك زمـ مح٣مد زنم٥ٌم اظمٌمي أزمق ضمًـ )ت 

 (.07/088حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ فمٝمًك زمـ حمٚمد اظمري ازمـ أيب زَمٝمٛمـ )إَم٣مم َمُمٜمقر( )ؽمغم 

ئ: ىم٣من ( )وم٣مل أزمق فمٚمرو اظمٗمر499)ت-ازمـ أيب زَمٛمكم -حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ فمٝمًك زمـ حمٚمد اظمري أزمق فمٌد اهلل اإليمٌغمي

ذا ضمٖمظ يمٙمٚم٣ًمئؾ ضمًـ ايمتِمٛمٝمػ.. ووم٣مل اخلقٓين: ىم٣من رصماًل ص٣محل٣ًم زاهدًا َمـ أهؾ ايمٔمٙمؿ ويمف رواي٥م واؽمٔم٥م.. وأشمٛمك 

 اظمحدشمكم وايمٖمٗمٜم٣مء ايمراؽمخكم دم ايمٔمٙمؿ ،ووم٣مل ازمـ َمٖمرج:ىم٣من َمـ غمازمـ فمٖمٝمػ:ىم٣من َمـ ىمٌ ذاء ونمغمه ووم٣ملاحلفمٙمٝمف ازمـ 

 (.07/088( ) ؽمغم 7/083) سمرسمٝم٤م اظمدارك( 0137أصمؾ أهؾ وومتف َمٔمرهم٥م زم٣محلدي٧م( )صف/

 (.0921حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ نم٣ميم٤م زمـ راؾمد إصٌٜم٣مين )ذىمر 

حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ نمٝمالن أزمق زم٘مر اخلزاز ايمًقد)وم٣مل ايمدارومْمٛمل: ىم٣من َمـ شمٗم٣مت اظمًٙمٚمكم، ووم٣مل ايمذهٌل: َمـ شمٗم٣مت 

 (.357( )ايمديمٝمؾ/5/335( )طمط كمايمٌٕمدادي

 (.54/316همرن أزمق فمٌد اهلل ايمٖمرنم٣مين )جمٜمقل ضم٣مل( )فم٣ًمىمر حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ 

 (.752حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ همّمؾ ايمٛمٝم٣ًمزمقري أزمق فمٌد اهلل ايمقراق )ٞمٝم٣ًمزمقر/

 (.2/696حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ همٗمٝمف ايمٌ٘مري فمـ َم٣ميمؽ زمخػم َمٛم٘مر صمدًا )يم٣ًمن 

)ىمذزمف أمحد زمـ فمٌد ايمرمحـ احل٣مهمظ  (يم٘مذبصمراب ا) ايمرازي حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ وم٣مؽمؿ أزمق ضمًكم احل٣مرشمل ايمٛمحقي

 .(861)صمر (2/090ونمغمه( )يم٣ًمن 
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 (.42حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ وم٣مؽمؿ ايمٌٕمدادي )َمٌم 

 حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ وم٣مؽمؿ اخلرومل )ٓ ئمرف وم٣ميمف ايمذهٌل(.

 .(0164( )ومط 024حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ وم٣مؽمؿ ايمِمٛمٔم٣مين ) يٛمٓمر ( ) ذيؾ 

( )وم٣مل احل٣مىمؿ: ىم٣من ىمثغم احلدي٧م صدووم٣ًم دم ايمرواي٥م( 426ايمقراق ايمريقٞمجل )ت حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ ومريش 

 (.0499( )ك 733)ٞمٝم٣ًمزمقر/

 حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ ومُمغم: صقازمف زمُمغم: سمٗمدم.

 (.525( )نمرزم٣مء/620حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ ومٛمقن إَمقي أٞمديمز حمدث )ت

 (.522( )نمرزم٣مء/603ايمٗم٣م  )تحمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ ومٝمس ايم٘مٛم٣مين ايمٖمٗمٝمف أزمق حمرز 

 (.7/414حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ ىمثغم زمـ صٙم٦م ايم٘مٛمدي )ضم٣مسمؿ 

 (.2/689حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ ىمريؿ إٞمِم٣مري وفمٛمف إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد ايمٔمدوي)جمٜمقٓن وم٣ميمف ازمـ ضمزم( )يم٣ًمن 

 (.5/302حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ َم٠مذن َمـ أصح٣مب ايمرأي )طمط 

 (.7/413يمداروي )ضم٣مسمؿ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ َم٣ميمؽ ا

 (.0311( )ك 0583حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ َم٣مه٣من أزمق زم٘مر إصٌٜم٣مين )ذىمر 

 (.32حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ حمٚمد أزمق زم٘مر احلغمي ايم٘مرازمٝمز )وشمٗمف ايمٖم٣مرد( )خم٤م 

 (.296حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ حمٚمد أزمق صمٔمٖمر ايمرازي )صمر 

 (.53/61ٗم٣م  )فم٣ًمىمر حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ حمٚمد أزمق صمٔمٖمر ايمزوزين ايم

 (.732( )ٞمٝم٣ًمزمقر/430حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ حمٚمد اإلؽمٖمرايٝمٛمل )ت

 (.3/414( )أصٌٜم٣من 0706حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ حمٚمد إصٌٜم٣مين أزمق ضمًـ )ذىمر 

( )وم٣مل ازمـ ؽم٘مرة: ىم٣من رصماًل 511أو510)ت -ازمـ ساف -حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ حمٚمد إَمقي أزمق فمٌد اهلل ايمنومًْمل

 (.0634هم٣مواًل...( )صف/ ص٣محل٣مً 

 (.02/040حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ حمٚمد ايمٌٙمخل )ؽمغم 

 (.2/685حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ حمٚمد ايمٌٙمقي)ىمذزمف ازمـ اجلقزي( )يم٣ًمن 

 (.759( ) أشمٛمك فمٙمٝمف احل٣مىمؿ( )ٞمٝم٣ًمزمقر/474حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ حمٚمد ايمدورومل ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ت
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 (.731ًكم )ٞمٝم٣ًمزمقر/حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ حمٚمد ايمرازي أزمق ضم

 (.758( )ٞمٝم٣ًمزمقر/476حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ حمٚمد ايمٖم٣مرد أزمق زم٘مر ) أشمٛمك فمٙمٝمف احل٣مىمؿ( )ت

 (.5/321( )طمط 2/699حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ حمٚمد ايم٘مٙمقذاين )جمٜمقل وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )يم٣ًمن 

 (.5/350حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ حمٚمد اظمروزي )طمط 

 (.5/370ايمٛمٝم٣ًمزمقري )طمط حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ حمٚمد 

 (.53/2( )جمٜمقل ضم٣مل( )فم٣ًمىمر 446حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ أزمق زم٘مر ايمٗمرر )ت 

 (.53/09( )فم٣ًمىمر2/415حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ أيب ايمدزمس أزمق فمٌد اهلل )يم٣ًمن 

 (.5/369ط ( )طم7/415حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ أيب زم٘مر ايمٔمٚمري )جمٜمقل ضم٣مل( )ضم٣مسمؿ 

 (.7/412حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ أيب ؽمػمة أزمق زم٘مر )يّمع احلدي٧م وم٣ميمف أمحد( )ضم٣مسمؿ 

 (.5/325( )وشمٗمف أزمق زم٘مر ايمرازي( )طمط 498حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ أمحد أزمق زم٘مر ايمٗمْم٣من )ت 

 (.55حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ أمحد أزمق زم٘مر اظمحٚمدازم٣مذي )خم٤م 

 (.018اهلل زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ سمرمج٣من )َمٌم  حمٚمد زمـ فمٌد

 (.5/370حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ مح٣مد اظمقصؾ أزمق ضمًـ ايمٗم٣م  )جمٜمقل ضم٣مل( )طمط 

 (.5/328حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ إؽمح٣مق أزمق فمٌد اهلل احلريري )شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )طمط 

 (.5/370اخلقارزَمل )طمطحمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ إؽمح٣مق 

 (.5/320( )طمط 429حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ إؽمامفمٝمؾ ايمٌزاز )شمٗم٥م وم٣ميمف ايمػموم٣مين، وازمـ أيب ايمٖمقارس( )ت

 (.2/694حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ إؽمامفمٝمؾ اظم٣ميم٘مل )يم٣ًمن 

َمٗمرئ: ايمُمٝمخ اجلٙمٝمؾ، ووم٣مل أزمق  حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ أفمكم أزمق زم٘مر ايمْم٣مئل احلٚميص ) روى فمٛمف مجع ووم٣مل ازمـ

 (.53/4( )فم٣ًمىمر 938ضمًـ زمـ ؽمٔمٝمد: ؾمٝمخ ص٣ميما( )إرؾم٣مد/

 (.0708حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ أيقب أزمق زم٘مر ايمٗمامط )ذىمر 

حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ زممم اظمزين أزمق ضمًكم اهلروي) وم٣مل احل٣مىمؿ: ىم٣من حيدث همخرج إرم زمٕمداد وؽمٚمع هب٣م 

 (.736)ٞمٝم٣ًمزمقر/( 481وطمّٙمط..( )ت

 (.0204حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ صمٔمد أزمق زم٘مر )ذىمر 
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 (.53/09٘مر ايمٛمٜم٣موٞمدي )فم٣ًمىمر قزمحمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ صمٔمٖمر أزم

 (.021حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ صمٔمٖمر ايمٗم٣م  ازمـ ٓؽم٘مل أزمق همتا ايمرئس زم٣ميمري ؾمٝمخ يمٙمٌٝمٜمٗمل )إحت٣مف/

 (.53/60ٝمحقن ايمِمقدم )فم٣ًمىمر حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ صم

 (.93حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ ضمًـ أزمق ضمًـ اظمٜمرصم٣مين )وشمٗمف ايمٖم٣مرد( )خم٤م 

( )وم٣مل احل٣مىمؿ: ىمثغم ايمًامع 433حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ ضمًكم ايمٖمٗمٝمف أزمق زم٘مر ايمِمٌٕمل ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ت

 (.753واحلدي٧م( )ٞمٝم٣ًمزمقر/

 (.5/337أزمق أمحد ايمًٚمرومٛمدي )طمط حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ ضم٘مؿ 

ص٣مضم٤م اظمًتدرك )إَم٣مم ضم٣مهمظ و وم٣مل اخلٙمٝمقم: شمٗم٥م  -ازمـ ايمٌٝمع -حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ محدويف أزمق فمٌد اهلل احل٣مىمؿ

، ووم٣مل احل٣مهمظ: ٌٝمع أسمٗمـ ضمٖمٓم٣ًم، ووم٣مل ايمٖم٣مرد: إَم٣مم أهؾ احلدي٧م دم فمٌمهايمواؽمع ايمٔمٙمؿ، ووم٣مل ايمدارومْمٛمل: ازمـ 

هؾ دم ايمتِمحٝما، ووم٣مل: واحل٣مىمؿ أصمؾ ومدرًا َمـ أن يذىمر دم ايمّمٔمٖم٣مء: يم٘مـ ومٝمؾ صٛمػ اظمًتدرك دم آطمر َمُمٜمقر زم٣ميمت٣ًم

 .(0005)حتٖم٥م/ (358( )ايمديمٝمؾ/5/374..( )طمـطفمٚمره، وذىمر زمٔمّمٜمؿ أٞمف ضمِمؾ يمف سمٕمغم ونمٖمٙم٥م دم آطمر فمٚمره

 (.02/398( )ؽمغم 488حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ محُم٣مذ ايمٛمٝم٣ًمزمقري )اشمٛمقا فمٙمٝمف( )ت 

 (.53/9حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ طمِمٝم٤م )فم٣ًمىمر 

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمـ صمٙم٥م ايمٔمٙمامء احلٖم٣مظ َمتٖمٛمٛم٣ًم 550حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ طمغمة ايمٗمرؿمٌل أزمق ويمٝمد )ت

 (.0416دم اظمٔم٣مرف ىمٙمٜم٣م صم٣مَمٔم٣ًم هل٣م ىمثغمة ايمرواي٥م واؽمع اظمٔمرهم٥م..( )صف/

 (.0310زىمري٣م ايمدورومل أزمق زم٘مر اجلقزومل)ضم٣مهمظ إَم٣مم( )كحمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ 

حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ زىمري٣م ايمُمٝم٣ٌمين أزمق زم٘مر اخلرؽم٣مين اجلقزومل )وم٣مل احل٣مىمؿ: ىمثغم ايمًامع وايم٘مت٣مزم٥م، ووم٣مل 

 (.02/394( )ؽمغم751( )ٞمٝم٣ًمزمقر/488ايمذهٌل: اإلَم٣مم احل٣مهمظ ايم٣ٌمرع َمٖمٝمد اجلامفم٥م( )ت

 (.2/413( )همٝمف ٞمٓمر وم٣ميمف ايمذهٌل( )يم٣ًمن 491ٚمد زمـ ؽمٔمٝمد )ت حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ حم

 (.0316حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ ؾمغمويف ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ك 

( )وشمٗمف اخلْمٝم٤م ووم٣مل ايمدارومْمٛمل: هق إَم٣مم 475حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ ص٣ميما إهبري أزمق زم٘مر اظم٣ميم٘مل )ت 

ايمٖمقارس: ىم٣من شمٗم٥م أَمٝمٛم٣ًم، ووم٣مل أزمق ضمًكم ايمٗمرر: ىم٣من أضمد إئٚم٥م اظم٣ميم٘مٝم٥م شمٗم٥م َمٟمَمقن زاهد ورع، ووم٣مل ازمـ أيب 

 (.53/01( )فم٣ًمىمـر5/326( )طمط 02/446( )ايمًغم359اظمُمٜمقريـ وايمثٗم٣مت اظمٟمَمقٞمكم..( )ايمديمٝمؾ/
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 (.749حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ صٌٝما ايمٔمٚمري ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ٞمٝم٣ًمزمقر/

 (.5/354يب ايمٗمْمري )شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )طمط حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ فم٣ٌمس ايمقراق زمـ أ

 (.53/7حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ فمٌد ايمػم ايمتجٝمٌل ايمٗمرؿمٌل )جمٜمقل ضم٣مل( )فم٣ًمىمر 

 (.54/312حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل أزمق صمراب ايمٗمرر اظم٘مل )جمٜمقل ضم٣مل( )فم٣ًمىمر

ٔمريب اإلؾمٌٝمقم )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: اإلَم٣مم ايمٔم٣ممل احل٣مهمظ ايمحمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل اظمٔم٣مهمري أزمق زم٘مر زمـ 

اظمًتٌحر طمت٣مم ايمٔمٙمامء زم٣مٕٞمديمس وآطمر أئٚمتٜم٣م وضمٖم٣مـمٜم٣م، وىم٣من َمـ أهؾ ايمتٖمٛمـ دم ايمٔمٙمقم وآؽمتٌح٣مر همٝمٜم٣م واجلٚمع هل٣م 

 (.0697ف/( )ص534َمتٗمدَم٣ًم دم اظمٔم٣مرف ىمٙمٜم٣م...( )ت

 (.5/371حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ زمحر ايمتٚمٝمٚمل ازمـ َمٗمدر إصٌٜم٣مين )طمط 

 (.5/355( )طمط 456حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ حمٚمد اظمزين )شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )ت 

 (.5/354( )طمط 435ْمٝم٤م( )ت حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ يزيد أزمق زم٘مر ايمٌٕمدادي )شمٗم٥م وم٣ميمف اخل

 (.53/03( )فم٣ًمىمر 5/322حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ فمٌٝمد اهلل ايمُمٝم٣ٌمين احل٣مهمظ )ىمذزمف ايمدارومْمٛمل( )طمط 

( )وم٣مل اخلقٓين: ىم٣من َمـ أهؾ إدب ايم٣ٌمرع 314حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ فمثامن إؽمدي أزمق صمٔمٖمر ايمٗمرؿمٌل )ت

 (.0125وايمْمٙم٤م يمٙمحدي٧م..( )صف/

 (.54/300ٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ فمقم اظمٜمدي )روى فمٛمف مج٣مفم٥م( )فم٣ًمىمر حم

 (.0282حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ فمٚمر أزمق ضمًكم )ذىمر 

 (.(.0283حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ فمٚمران )ذىمر 

 (.82حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ حمٚمد أزمق فم٣ٌمس احلرشمل )وشمٗمف ايمٖم٣مرد( )خم٤م 

 (.5/353( )طمط 456َمرة أزمق ايمٛمٗم٣مش زمـ أيب فمٚمر اظمٗمرئ )ت  زمـ اهلل زمـ حمٚمد حمٚمد زمـ فمٌد

 (.0644( )يقٞمس 441حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ َمًٙمؿ اظمٙمْمل َمقٓهؿ اظمٌمي أزمق زم٘مر )ت 

 (.53/7( )فم٣ًمىمر 443حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ َمٔم٣مذ أزمق زم٘مر ايمتٝمٚمل )ت 

 (.0283أزمق فمٚمر ايم٘م٣مسم٤م )ذىمر  حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ َمٔمروف

 (.0231حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ َمٛمدة أزمق زم٘مر اظمٗمرئ )ذىمر 

حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ ٞمٌم إَمقي أزمق زم٘مر ايمٗمرؿمٌل )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من أدي٣ٌمً يمٕمقي٣ًم ضم٣مهمٓم٣ًم ذىمٝم٣مً َمـ زمٝمتف فمٙمؿ 
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 (.0000وهمّمؾ..( )صف/

 (.53/61زمق همرج ايمًٙمٚمل ايمْمرؽمقد )فم٣ًمىمر حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ حيٝمك أ

 حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ يقؽمػ أزمق زم٘مر ايمٔمامين )هق اظمٖمٝمد ايمٛمٝم٣ًمزمقري(.

حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ يقؽمػ أزمق زم٘مر اظمٖمٝمد ايمٛمٝم٣ًمزمقري)وم٣مل احل٣مىمؿ: ىم٣من حمدث أصح٣مب ايمري ىمثغم ايمرضمٙم٥م 

 (.0312( )ك 847( )ٞمٝم٣ًمزمقر/433)توايمًامع يمقٓ جمقن ىم٣من همٝمف ويممب اظمً٘مر..( 

 (.0132حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ يقؽمػ اجلٜمٛمل أزمق فمٌد اهلل ايمٗمرؿمٌل فمٛمف ايمِم٣مضم٣ٌمن ونمغممه٣م )صف/

 (.2/683حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ يقؽمػ ايمٔمٌد ي )ؤمٝمػ َمٛم٘مر ايمٔمٙمقم وم٣ميمف َمًٙمٚم٥م( )يم٣ًمن 

 (.0352حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ خمٙمد أزمق ضمًكم )ذىمر 

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من يمف زمٌم زم٣محلدي٧م وَمُم٣مرىم٥م دم ايمرأي 443ٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ َُمزيـ ايمٗمرؿمٌل أزمق فمٌد اهلل )تحم

 (.0039وجتقيد ايمٗمرآن..( )صف/

( )فم٣ًمىمر 5/367( )طمط0493حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ َمًتقرد أزمق زم٘مر ايمٌٕمدادي احل٣مهمظ )شمٗم٥م َمٟمَمقن وم٣ميمف ايمناج( )ذىمر 

53/62.) 

 (.528( )نمرزم٣مء/409اهلل زمـ َمنة أزمق فمٌد اهلل )ت حمٚمد زمـ فمٌد

 (.5/341حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ َمًٙمؿ ايمِمٖم٣مر ايمالضمٗمل )طمط 

 (.2/683( )يم٣ًمن0318حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ َمًٙمؿ فمـ أيب َمًٙمؿ اخلقٓين)جمٜمقل( )ك 

 (.0347( )ذىمر 4/346حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ َمِمٔم٤م )أصٌٜم٣من 

 (.7/414ايمٗمرر ايمٔمدوي )ضم٣مسمؿ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ َمْمٝمع 

 (.53/47حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ َمٔم٣مذ زمـ فمٌد احلٚمٝمد أزمق زم٘مر ايمٗمرر )فم٣ًمىمر 

 (.0643( )يقٞمس 669حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ َمٖمّمؾ زمـ همّم٣ميم٥م ايمٗمت٣ٌمين اظمٌمي )ت 

زمُم٘مقال: ىم٣من همٗمٝمٜم٣ًم ( )وم٣مل ازمـ 301حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ َمٖمقز زمـ فمٚمران ايمٗمرؿمٌل اظمٔم٣مهمري أزمق فمٌد اهلل )ت زمٔمد

 (.0192زاهدًا...( )صف/

 (.0260حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ ممُم٣مذ زمـ يزيد أزمق زم٘مر ايمٗم٣مرئ )ذىمر 

 (.53/49( )فم٣ًمىمر 5/340حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ َمٛمِمقر أزمق إؽمامفمٝمؾ ايمٔمً٘مري )وشمٗمف ايمدارومْمٛمل( )طمط 
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 (.951ه )إرؾم٣مد/حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ َمٜمدي ايمراَمٜمرَمزي أزمق فمٌد اهلل فمٛمف ايمْمػماين ونمغم

 (.081( )ىمؼ 5/346حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ َمٜمران ايمدٞمٝمقري)صدوق وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل( )طمط 

وم٣ميمف ازمـ  ( )شمٗم٥م دم احلدي٧م وىم٣من ي٘مذب دم ضمدي٧م ايمٛم٣مس431حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ َمقؽمك أزمق ضمًـ ايمًٌتل ايمت٣مصمر )ت 

 .(320)ديمٝمؾ/ (0319( )ك 2/415( )يم٣ًمن أيب َمٔمدان

 زمـ َمقؽمك زمـ ؽمٜمؾ اجلٜمٛمل أزمق فمٌد اهلل ايمٗمرؿمٌل ايمٌٝم٣مد )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من جمتٜمدًا دم ؿمٙم٤م ايمٔمٙمؿ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل

 (.0668( )صف/387وؽمامفمف َمـ ايمُمٝمقخ ؽمٚمع َمٛمٜمؿ ىمثغمًا..( )ت

 (.0751حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ َمقهمؼ زمـ فم٣مصؿ أزمق زم٘مر ايمّمٌل )ذىمر / 

 (.7/417( )ضم٣مسمؿ 2/682صمدًا وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )يم٣ًمن  حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ ٞمٚمران ايمذَم٣مري )ؤمٝمػ احلدي٧م

 (.5/344( )طمط 688حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ ٞمٚمٝمؾ اخلالل )ت 

 (.0168حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ ٞمقهمؾ )أـمٛمف ايمذي دم ايمتٗمري٤م( )ومط 

 (.5/351حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ ه٣مرون أزمق ضم٣مَمد زمـ أؽمد )طمط 

( )شمٗم٥م َمٟمَمقن وم٣ميمف ايمٔمتٝمٗمـل( )طمـط 684ِم٣مزمقين )ت ايميمدوم٣مق ازمـ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ ه٣مرون زمـ حيٝمك أزمق زم٘مر ا

5/325.) 

حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ ه٣مٞمئ زمـ ه٣مزمٝمؾ ايمٙمخٚمل ايمٌزاز أزمق فمٌد اهلل ايمٗمرؿمٌل )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من همٗمٝمٜم٣ًم حمدشم٣ًم ىمثغم احلٖمظ 

 (.0193( )صف/307ٕطم٣ٌمر همٗمٜم٣مء إٞمديمس ضمدث فمٛمف اخلقٓين وأشمٛمك فمٙمٝمف، ومج٣مفم٥م( )ت

(. ضمدث فمٛمف ازمـ فم٣مزمد وأشمٛمك فمٙمٝمف ازمـ زمُم٘مقال وازمـ 303حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ هريٚم٥م زمـ ذىمقان ايمٗمرؿمٌل أزمق ضم٣مسمؿ )ت

 (.0198فم٣مزمد )صف/

 (.0645( )يقٞمس 613حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ هالل زمـ ٞم٣مهمع إزدي َمقٓهؿ اظمٌمي )ت 

 (.53/52حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ وه٤م أيب زمخؼمي إؽمدي )فم٣ًمىمر 

 (.2/693زمـ فمٌد اهلل زمـ ي٣مه )ٞم٘مرة وضمديثف َمٛم٘مر زمٚمرة وم٣ميمف ايمذهٌل( )يم٣ًمن  حمٚمد

 (.7/417( )ضم٣مسمؿ 7/300حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ حيٛمس )جمٜمقل ضم٣مل( )ضم٤م 

 (.811حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ حيٝمك اإلؽمؼمازم٣مذي أزمق فمٚمرو )صمر 

 (.5/365حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ حيٝمك زمـ زىمري٣م أزمق زم٘مر ايمُم٣مفمر ازمـ طم٣ٌمزة )طمط 
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 (.571( )نمرزم٣مء/440حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ حيٝمك زمـ فمٚمر زمـ يم٣ٌمزم٥م )ت

حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ حيٝمك زمـ حمٚمد زمـ خمٙمد أزمق ضمًـ اظمخٙمدي اهلروي ايمٛمٝم٣ًمزمقري )روى فمٛمف مجع ىمثغم( )ضم٣ٌمن 

5/5644.) 

 (.53/52حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ يزداد زمـ فمقم أزمق زم٘مر ايمرازي )جمٜمقل ضم٣مل( )فم٣ًمىمر

 (.763فمٌد اهلل زمـ يزيد أزمق زم٘مر إصٌٜم٣مين )صمر حمٚمد زمـ 

 (.7/417حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ يزيد ايمٌجقم أزمق يزيد ايمرازي )ضم٣مسمؿ 

 (.5/367( )طمط623حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ يزيد زمـ ضمٝم٣من إفمًؿ أزمق فمٌد اهلل اظمٛمتقف)شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )ت 

 (.53/57)فم٣ًمىمر  حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ يزيد زمـ زهمر أزمق فمٌد اهلل إمحري

( )وم٣مل اخلقٓين: ىم٣من رصمالً 347)ت -ازمـ أضمدب -حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ يزيد زمـ حمٚمد ايمٙمخٚمل أزمق فمٌد اهلل اإلؾمٌٝمقم

 (.0052ص٣محل٣ًم ومديؿ ايمْمٙم٤م صم٣مَمٔم٣ًم يمٙم٘مت٤م وإصقل. وأشمٛمك فمٙمٝمف ازمـ طمزرج..( )صف/

 (.756)ٞمٝم٣ًمزمقر/( 423)ت -ايمٛم٣ًمك -حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ ئمٗمقب أزمق زم٘مر ايمٛمٝم٣ًمزمقري

 (.5/333( )طمط 2/411حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ يقؽمػ أزمق زم٘مر اظمٜمري)وشمٗمف اخلْمٝم٤م( )يم٣ًمن 

 (.0374حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ يقؽمػ ايمٗمِمغم أزمق فمٌد اهلل )ذىمر 

( )وم٣مل احل٣مىمؿ: ىم٣من َمـ إَمٛم٣مء ايمِم٣محلكم( 457حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ يقؽمػ زمـ ؽمقار أزمق أمحد ايمٌزاز ايمٌخ٣مري )ت 

 (.326( )ايمديمٝمؾ/5/359وفمٛمف ايمدارومْمٛمل واحل٣مىمؿ ونمغممه٣م )طمط 

 (.932حمٚمد زمـ فمٌد اهلل فمراس أزمق فمٌد اهلل اظمٌمي )إرؾم٣مد/

 (.2/682حمٚمد زمـ فمٌد اهلل فمـ ازمـ فمٚمر )جمٜمقل( )يم٣ًمن 

 (.2/413حمٚمد زمـ فمٌد اهلل فمـ أيب زم٘مر زمـ فمٝم٣مش )ٓ أفمرهمف وم٣ميمف ايمذهٌل( )يم٣ًمن 

 (.7/419ٝمف )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل فمـ أزم

 (.7/418حمٚمد زمـ فمٌد اهلل فمـ أٞمس )ضم٣مسمؿ 

 (.7/419حمٚمد زمـ فمٌد اهلل فمـ فمٚمر زمـ فمٌد ايمٔمزيز )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.7/419حمٚمد زمـ فمٌد اهلل فمـ َمْمٙم٤م )ضم٣مسمؿ 

 (.2/689حمٚمد زمـ فمٌد اهلل فمـ َمٔم٣موي٥م )ٓ ئمرف وم٣ميمف ايمذهٌل( )يم٣ًمن 
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 (.2/416د زمـ فمٌد اهلل فمٛمف أمحد ايمٔمْم٣مردي )يم٣ًمن حمٚم

 (.7/418حمٚمد زمـ فمٌد اهلل فمٛمف حمٚمد زمـ َمرة )جمٜمقل ٓ يدرى َمـ هق( )ضم٣مسمؿ 

 (553( )نمرزم٣مء/417حمٚمد زمـ فمٌد اهلل َمـ َمقارم طمقٓن أٞمديمز حمدث)ت

 (.2/441( )يم٣ًمن اهتٚمف( )458حمٚمد زمـ فمٌد اظم٠مَمـ ايمٗمرؿمٌل )ت 

 (.8/02صمٔمٖمر ايمٌٕمدادي )ضم٣مسمؿ  حمٚمد زمـ فمٌد اظمجٝمد أزمق

 (.2/468( )يم٣ًمن 6/496حمٚمد زمـ فمٌد اظمجٝمد ايمتٝمٚمل اظمٖمٙمقج )ؤمٖمف حمٚمد زمـ نم٣ميم٤م متت٣مم( )طمط 

 (.2/441حمٚمد زمـ فمٌد اظمٙمؽ أزمق ؽمٔمد إؽمدي ايمٌٕمدادي )اهتٚمف ازمـ ٞم٣مس( )يم٣ًمن 

( )ضم٣مسمؿ ، ووم٣مل احل٣مهمظ: شمٗم٥مس زمٗمقي( )وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: يمٝم600حمٚمد زمـ فمٌد اظمٙمؽ إزدي ايمٌٌمي أزمقصم٣مزمر اظم٘مل )ت

 .(0007)حتٖم٥م/ (5/6645( )ضم٣ٌمن2/469( )يم٣ًمن 8/5

 (.0290حمٚمد زمـ فمٌد اظمٙمؽ إصٌٜم٣مين )ذىمر 

( )يم٣ًمن ، ووم٣مل احل٣مهمظ: ىمذزمقه)يّمع احلدي٧م وم٣ميمف أمحد ونمغمه أزمق فمٌد اهلل اظمدين حمٚمد زمـ فمٌد اظمٙمؽ إٞمِم٣مري ايميير

 .(0008)حتٖم٥م/ (8/3( )ضم٣مسمؿ 2/468

 (.6/438حمٚمد زمـ فمٌد اظمٙمؽ ايمت٣مرخيل أزمق زم٘مر ايمناج )طمط 

 . -سمٗمدم –حمٚمد زمـ فمٌد اظمٙمؽ ايمزهري، هق: ازمـ فمٌد اهلل زمـ صمٔمٖمر 

 (.2/44حمٚمد زمـ فمٌد اظمٙمؽ ايمِمٛمٔم٣مين، صقازمف: فمٌد اظمٙمؽ زمـ حمٚمد )يم٣ًمن 

 (.6/431حمٚمد زمـ فمٌد اظمٙمؽ ايميير هق إٞمِم٣مري اظمتٗمدم، )طمط 

 (.0009ايمْمقد )جمٜمقل وم٣ميمف احل٣مهمظ( )حتٖم٥م/ حمٚمد زمـ فمٌد اظمٙمؽ

 (.2/441حمٚمد زمـ فمٌد اظمٙمؽ ايم٘مقدم ايمٗمٛم٣مؿمري )ىم٣من ي٘مذب ومٛم٣مؿمر وم٣ميمف ازمـ فم٣ًمىمر( )يم٣ًمن 

 (.311حمٚمد زمـ فمٌد اظمٙمؽ اهلالرم )َمٌم 

 (.0061حمٚمد زمـ فمٌد اظمٙمؽ ايمقاؽمْمل ايم٘مٌغم أزمق إؽمامفمٝمؾ َمديمس )وصٖمف ازمـ ضم٣ٌمن وايمذهٌل زم٣ميمتديمٝمس( )حتٖم٥م/

 (.53/044( )فم٣ًمىمر 6/432ٚمد زمـ فمٌد اظمٙمؽ زمـ أزم٣من زمـ أيب محزة ايمقزير )طمط حم

 (.906حمٚمد زمـ فمٌد اظمٙمؽ زمـ أمحد زمـ ٞمٔمٝمؿ أزمق ضمًـ ايمٛمٔمٝمٚمل ايمٖمٗمٝمف )صمر 

 (.53/036حمٚمد زمـ فمٌد اظمٙمؽ زمـ ضمًكم زمـ فمٌد ويف إصٌٜم٣مين )جمٜمقل ضم٣مل( )فم٣ًمىمر 



1697 
 

ي احلٛمٌقم أزمق زم٘مر )وم٣مل اخلزرصمل: ىم٣من طمغمًا َمتديٛم٣ًم وروايتف واؽمٔم٥م حمٚمد زمـ فمٌد اظمٙمؽ زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ أيب صمٔمد ايمتًؼم

 (.0402وىم٣من فم٣مظم٣ًم زمٖمٛمقن فمٙمقم ايمٗمرآن( )صف/

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من ضم٣مهمؾ إدب 542حمٚمد زمـ فمٌد اظمٙمؽ زمـ فمٌد ايمٔمزيز زمـ حمٚمد ايمٙمخٚمل أزمق زم٘مر اإلؾمٌٝمقم )ت

 .(0689ومديؿ ايمْمٙم٤م فم٣مظم٣ًم زم٣ميمٙمٕم٥م وايمٔمرزمٝم٥م..( )صف/

 (.744( )جمٜمقل ضم٣مل( )صمر 423حمٚمد زمـ فمٌد اظمٙمؽ زمـ فمدي زمـ زيد أزمق زم٘مر اجلرصم٣مين )ت 

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمـ أهؾ ايمٔمٙمؿ وايمذىم٣مء وايمٖمٜمؿ 518حمٚمد زمـ فمٌد اظمٙمؽ زمـ وَمرَم٣من ايمٗمرؿمٌل أزمق زم٘مر )ت 

 (.0655وىم٣مٞم٦م فمٛمده دراي٥م ورواي٥م ويمٕم٥م وأدب واهمر( )صف/

 (.2/469ي٤م إصٚمٔمل )يم٣ًمن حمٚمد زمـ فمٌد اظمٙمؽ زمـ ومر

 (.7/343حمٚمد زمـ فمٌد اظمٙمؽ زمـ حمذورة )ضم٤م 

 (.717حمٚمد زمـ فمٌد اظمٙمؽ زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اظمٙمؽ ايمُمٝم٣ٌمين ايم٘م٣مسم٤م اجلرصم٣مين أزمق أمحد )صمر 

 (.5حمٚمد زمـ فمٌد اظمٙمؽ زمـ حمٚمد زمـ يقؽمػ أزمق ضمًكم ايمت٣مصمر ايمٖم٣مرد )وشمٗمف ايمٖم٣مرد( )خم٤م 

 (.6/438ايمِمقدم )طمط حمٚمد زمـ فمٌد اظمٙمؽ زمـ يزيد 

 (.6/496حمٚمد زمـ فمٌد اظمٛمٔمؿ زمـ إدريس زمـ ؽمٛم٣من )طمط 

 (.53/051حمٚمد زمـ فمٌد اظمٛمٔمؿ زمـ حمٚمد أزمق ضمًـ اظمخزوَمل )جمٜمقل ضم٣مل( )فم٣ًمىمر 

 (.0767حمٚمد زمـ فمٌد ايمقاضمد أزمق رزمٝمع ايمقراق )ذىمر 

 (.869حمٚمد زمـ فمٌد ايمقاضمد أزمق فمٌد اهلل ايمٖم٣مرد )صمر 

إزهري، ووم٣مل نمغمه:  دم ايمٙمٕم٥م ( )اهتٚمف زم٣ميم٘مذب435ـ أيب ه٣مؾمؿ ايمٙمٕمقي أزمق فمٚمر ايمزاهد )ت حمٚمد زمـ فمٌد ايمقاضمد زم

 (.2/460همٟمَم٣م احلدي٧م همرأي٦م فم٣مَم٥م ؾمٝمقطمٛم٣م يقشمٗمقٞمف همٝمف( )يم٣ًمن 

 (.6/455حمٚمد زمـ فمٌد ايمقاضمد زمـ زي٣مد زمـ َمًٙمؿ ايمِمغمدم )طمط 

ؿ سمرىمٛم٣م ايمرواي٥م فمٛمف، وىم٣من ٓ زمٟمس زمف شمحمٚمد زمـ فمٌد ايمقاضمد زمـ ؾم٣مذان أزمق فمٌد اهلل ايمٌزار )وم٣مل ص٣ميما احل٣مهمظ: ىمتٌٛم٣م فمٛمف 

 (.2/444)يم٣ًمن  (مل ئمرهمقا احلدي٧م مومل ي٘مـ احلدي٧م َمـ ؾمٟمٞمف وأهمًده ومق

 (.954حمٚمد زمـ فمٌد ايمقاضمد زمـ فم٣ٌمس زمـ فمٌد ايمقاضمد )إرؾم٣مد/

( ) ذىمر ازمـ ضمٝم٣من أٞمف ىم٣من يتٜمؿ 353ٌد ايمٔمزيز زمـ ضم٣مرث ايمتٚمٝمٚمل أزمق همّمؾ ايمٌٕمدادي )تحمٚمد زمـ فمٌد ايمقاضمد زمـ فم
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 (.0401زم٣ميم٘مذب ( )صف/

 (.07/541حمٚمد زمـ فمٌد ايمقاضمد زمـ فمٌٝمد اهلل زمـ أمحد أزمق ضمًـ احل٣مهمظ إصٌٜم٣مين )ؽمغم 

( 6/420( )طمط345حمٚمد زمـ فمٌد ايمقاضمد زمـ فمقم زمـ رزَم٥م ايمٌزاز )صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ووشمٗمف ايمذهٌل( )ت 

 (.07/503)ؽمٝمـر

 (.2/440حمٚمد زمـ فمٌد ايمقاضمد زمـ همرج إصٌٜم٣مين )َمتٜمؿ وم٣ميمف ايمذهٌل( )يم٣ًمن 

 (.2/446حمٚمد زمـ فمٌد ايمقاضمد زمـ ومٝمس أزمق زم٘مر إهمْمس )ئمتػم ضمديثف وم٣ميمف ازمـ ضم٣ٌمن( )يم٣ًمن 

 (.53/052حمٚمد زمـ فمٌد ايمقاضمد زمـ حمٚمد أزمق احل٣ًمم ايمْمػمي ايم٘م٣ًمئل )فم٣ًمىمر 

( 338ِم٣ٌمغ )شمٗم٥م هم٣موؾ وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )تايمٌد ايمقاضمد زمـ حمٚمد زمـ أمحد أزمق ؿم٣مهر ايمٌٝمع ازمـ حمٚمد زمـ فم

 (.6/426)طمط

اطمتٙمٖم٣م دم ايم٘مٛمٝم٥م وايمقهم٣مة أيت ازمـ زوج احلرة أطمق حمٚمد  ايمٌزار حمٚمد زمـ فمٌد ايمقاضمد زمـ حمٚمد زمـ صمٔمٖمر أزمق ضمًـ

 (.6/420(. )طمط336)صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )ت 

( 368زمـ حمٚمد زمـ صمٔمٖمر أزمق فمٌد اهلل ايمٌزار زمـ زوج احلرة )شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )تحمٚمد زمـ فمٌد ايمقاضمد 

 (.6/421)طمط

 (.6/421حمٚمد زمـ فمٌد ايمقاضمد زمـ حمٚمد زمـ زىمري٣م أزمق ضم٣مسمؿ اخلزافمل ايمٙم٣ٌمن )صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )طمط 

 .(53/053حمٚمد زمـ فمٌد ايمقاضمد زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل إؽمدي ايمززمغمي )جمٜمقل ضم٣مل( )فم٣ًمىمر 

( )وم٣مل ازمـ طمزرج: ىم٣من شمٗم٥م َمتحري٣ًم همٝمام 343حمٚمد زمـ فمٌد ايمقاضمد زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل ايمززمغمي أزمق ايمػمىم٣مت )ت

 (.0417يٛمٗمٙمف..( )صف/

 ( 025حمٚمد زمـ فمٌد ايمقاضمد زمـ حمٚمد زمـ فمقم ايمٌٕمدادي ايمِمٖم٣مر ) همٝمف سم٣ًمهؾ وم٣ميمف ايمدزمٝمثل ( ) ذيؾ 

 (.6/420يمدارَمل )جمٜمقل ضم٣مل( )طمط حمٚمد زمـ فمٌد ايمقاضمد زمـ حمٚمد زمـ فمٚمر أزمق همرج ا

 (.6/455( )طمط 0135حمٚمد زمـ فمٌد ايمقاضمد زمـ َمًٙمؿ ايمِمغمدم )ومط 

( 319)وم٣مل ازمـ فمت٣مب: شمٗم٥م ومديؿ..( )ت -طم٣مل ايمممدم -حمٚمد زمـ فمٌد ايمقارث ايمٗمٝمز ايمٛمحقي أزمق فمٌد اهلل ايمٗمرؿمٌل

 (.0185)صف/

 (.0630( )يقٞمس 697فمٛمف ازمـ يقٞمس )ت  حمٚمد زمـ فمٌد ايمقارث زمـ ضمريز زمـ فمٝمًك إؽمقاين أزمق فمٌد اهلل
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 (.0568حمٚمد زمـ فمٌد ايمقه٣مب ايمػمم )ذىمر 

 (.2/444حمٚمد زمـ فمٌد ايمقه٣مب ايمٌٕمدادي ايمدٓل، اؽمؿ صمده: فمقم )يم٣ًمن 

 اؽمؿ صمده ززمغم. أو اجل٣مري –حمٚمد زمـ فمٌد ايمقه٣مب احل٣مرشمل 

 (.8/06حمٚمد زمـ فمٌد ايمقه٣مب احلجٌل )ضم٣مسمؿ 

 (.0348 حمٚمد زمـ فمٌد ايمقه٣مب احليَمل )ك

 (.53/023حمٚمد زمـ فمٌد ايمقه٣مب ايمًٙمٚمل )فم٣ًمىمر 

 (.8/04حمٚمد زمـ فمٌد ايمقه٣مب ايمُم٣مَمل )ضم٣مسمؿ  

 (.8/04حمٚمد زمـ فمٌد ايمقه٣مب ايمْمٝم٣ميمز ايمرازي )ضم٣مسمؿ 

 (.8/06حمٚمد زمـ فمٌد ايمقه٣مب ايمٔمٚمري احلراين )جمٜمقل ضم٣مل( )ضم٣مسمؿ 

 (.0469)ذىمر( 0/307حمٚمد زمـ فمٌد ايمقه٣مب زمـ إزمراهٝمؿ إصٌٜم٣مين )أصٌٜم٣من

 (.6/486( )طمط 53/020حمٚمد زمـ فمٌد ايمقه٣مب زمـ أيب ذر أزمق فمٚمر ايمٌٕمدادي )فم٣ًمىمر 

، ووم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن: رزمام حمٚمد زمـ فمٌد ايمقه٣مب زمـ ززمغم زمـ زٞم٣ٌمع أزمق صمٔمٖمر احل٣مرشمل )شمٗم٥م وم٣ميمف ص٣ميما زمـ حمٚمد احل٣مهمـظ

 .(2/444)يم٣ًمن (6/491( )طمـط669( )ت أطمْمٟم

 (.2/444( )يم٣ًمن 414)ت  اظمٔمتزرم ايمّم٣مل اجل٣ٌمئل أزمق فمقم يزداد حمٚمد زمـ فمٌد ايمقه٣مب زمـ ؽمالم زمـ

 (.8/06حمٚمد زمـ فمٌد ايمقه٣مب زمـ ص٣ميما احلٛمٖمل ايمٌٌمي )ضم٣مسمؿ 

 (.9/21حمٚمد زمـ فمٌد ايمقه٣مب زمـ فمٌد اظمجٝمد ايمثٗمٖمل )ضم٤م 

 (.5/444( )يم٣ًمن 6/486)طمط  -يٛمٓمر–( 347حمٚمد زمـ فمٌد ايمقه٣مب زمـ فمقم زمـ أمحد أزمق فمٌد اهلل ايمدٓل )ت 

 (.53/020حمٚمد زمـ فمٌد ايمقه٣مب زمـ حمٚمد زمـ فمٌد ايمقه٣مب أزمق يمٝم٧م اجلرر ايمِمٝمداوي )روى فمٛمف مج٣مفم٥م( )فم٣ًمىمر

 (. 484/ 6( )طمط356حمٚمد زمـ فمٌد ايمقه٣مب زمـ حمٚمد زمـ حمٚمد ايم٘م٣مسم٤م زمـ ؾمٛم٣مـمر )ت 

 (.2/444حمٚمد زمـ فمٌد ايمقه٣مب زمـ َمرزوق ايمقاؽمْمل )نمٚمزه ايمدارومْمٛمل( )يم٣ًمن 

 (.955يمقه٣مب زمـ َمقؽمك ايمٔمًٗمالين )فمٛمف مج٣مفم٥م( )إرؾم٣مد/حمٚمد زمـ فمٌد ا

حمٚمد زمـ فمٌد ايمقه٣مب زمـ هُم٣مم زمـ ويمٝمد أزمق زرفم٥م إٞمِم٣مري ايمٖمٗمٝمف احل٣مهمظ اجلرصم٣مين )وم٣مل اإلؽمامفمٝمقم: ىم٣من همٗمٝمٜم٣مً 

 (.232ضم٣مهمٓم٣ًم( )صمر 
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 (.273حمٚمد زمـ فمٌد ايمقه٣مب زمـ حيٝمك أزمق زم٘مر اجلرصم٣مين فمٛمف ازمـ فمدي )صمر 

 (.8/04فمـ َمٛمدل )ضم٣مسمؿ حمٚمد زمـ فمٌد ايمقه٣مب 

 (.6/485حمٚمد زمـ فمٌد زمـ طم٣ميمد زمـ همري٣من أزمق زم٘مر ايمٛمخٔمل ايمٌٙمخل )شمٗم٥م وم٣ميمف ايمذهقم( )طمط 

 (.4/444حمٚمد زمـ فمٌد زمـ فم٣مَمر ايمًٚمرومٛمدي )يّمع احلدي٧م وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل( )يم٣ًمن 

 (.0132حمٚمد زمـ فمٌد زمـ فمٌد اهلل اظمِمٝميص )ومط 

(. 2/418ٝمٙم٥م)ؤمٖمف ايمذهٌـل، ووم٣مل ازمـ ضمٌـ٣من: خيْمـئ وخي٣ميمـػ( )يمًـ٣من حمٚمد زمـ فمٌد رزمف زمـ ؽمٙمٝمامن اظمروزي أزمق مت

 (.3/6092( )ضم٣ٌمن0361)ك 

 حمٚمد زمـ فمٌدان إدي٤م أزمق فمٚمرو: صقازمف: حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ أمحد زمـ حمٚمد إدي٤م ايمرْزصم٣مهل.

 (.960حمٚمد زمـ فمٌدان إهقازي أزمق زم٘مر )إرؾم٣مد/

 (.810 )ٞمٝم٣ًمزمقر/حمٚمد زمـ فمٌدان ايمٛمٝم٣ًمزمقري أزمق فمٌد اهلل

 (.712حمٚمد زمـ فمٌدك ايمنوي أزمق صمٔمٖمر )صمر 

 (.483/ 6( )طمط672حمٚمد زمـ فمٌدك زمـ ؽم٣ممل ايمٗمزاز )شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )ت 

 (.6/483حمٚمد زمـ فمٌدك زمـ ؽمٙمٝمؿ فمـ ضمًـ زمـ فمرهم٥م )طمط 

 (.2/442حمٚمد زمـ فمٌدك فمـ أيب زمالل زمخػم ىمذب )يم٣ًمن 

، ووم٣مل احل٣مهمظ: ىم٣من رء وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل ووم٣مل ايمػموم٣مين: َمـ اظمؼموىمكم حمٚمد زمـ فمٌده زمـ ضمرب ايمٗم٣م  ايمٌٌمي )ٓ

 .(0064)حتٖم٥م/ (33( )ؽمٜمؿ 6/479( )طمطيدفمل ؽمامع َم٣م مل يًٚمع

 (.0330حمٚمد زمـ فمٌده زمـ ضم٘مؿ زمـ َمًٙمؿ )ك 

 (.53/025حمٚمد زمـ فمٌده زمـ فمٌد اهلل أزمق زم٘مر اظمِمٝميص )روى فمٛمف مج٣مفم٥م( )فم٣ًمىمر 

 (.6/478( )جمٜمقل ضم٣مل( )طمط 638وي )ت حمٚمد زمـ فمٌده زمـ هٝمثؿ اهلر

 (.6/478حمٚمد زمـ فمٌده صم٣مر ئمٗمقب ايمدورومل )جمٜمقل ضم٣مل( )طمط 

 (.0337( )ذىمر 4/427حمٚمد زمـ فمٌدوس )أصٌٜم٣من 

 (.915( )صمر 499حمٚمد زمـ فمٌدوس أزمق رزمٝمع اجلرصم٣مين )ت 

ف ومٌؾ َمقسمف زمٗمٙمٝمـؾ( ( )ىم٣من َمـ أهم٣موؾ ايمٛمـ٣مس ىمت٤م ايمٛم٣مس فمٛم687حمٚمد زمـ فمٌدوس أزمق فمٌد اهلل ايمٌزاز )ت 
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 (.6/480)طمـط

 (.6/481حمٚمد زمـ فمٌدوس ايمناج )طمط 

 (.799( )أشمٛمك فمٙمٝمف احل٣مىمؿ( )ٞمٝم٣ًمزمقر/448حمٚمد زمـ فمٌدوس اظمٗمرئ أزمق زم٘مر اظمٖمن )ت

 حمٚمد زمـ فمٌدوس اهل٣مؾمٚمل ايمٌٌمي: سمٗمدم دم حمٚمد زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ صمٔمٖمر.

 زمـ فمٌدوس.حمٚمد زمـ فمٌدوس زمـ صمرير ايمِمقري: سمٗمدم دم: حمٚمد زمـ أمحد 

 (.815( )ٞمٝم٣ًمزمقر/489حمٚمد زمـ فمٌدوس زمـ ضم٣مسمؿ ايمده٣من أزمق ٞمٌم ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ت

 (.814حمٚمد زمـ فمٌدوس زمـ ضمًكم ايمًٚم٣ًمر أزمق فمٌد اهلل ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ٞمٝم٣ًمزمقر/

( )ىم٣من َمـ اظمٔمدوديـ دم احلٖمظ وضمًـ اظمٔمرهم٥م زم٣محلدي٧م 694حمٚمد زمـ فمٌدوس زمـ ىم٣مَمؾ أزمق أمحد ايمًٙمٚمل ايمناج )ت 

 (.6/480ايمٛم٣مس فمٛمف يمثٗمتف ووٌْمف وم٣ميمف ازمـ َمٛم٣مدي، ووم٣مل أمحد زمـ ىم٣مَمؾ: ىم٣من ضمًـ احلدي٧م ىمثغمه شمٌت٣ًم( )طمطوأىمثر 

 (.6/480( )طمط 684حمٚمد زمـ فمٌدوس وم٣م  اظمدايـ )ت 

 (.6/493( )طمط 338حمٚمد زمـ فمٌدون زمـ فمٝمًك أزمق زم٘مر ايمٗمْم٣من )صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )ت 

 (.2/442( )وم٣مل ازمـ فمٖمٝمػ: ؿمٔمـ دم فمدايمتف( )يم٣ًمن428)ت  حمٚمد زمـ فمٌدون زمـ همٜمر إٞمديمز ايمُم٣مؿمٌل

 (.2/445حمٚمد زمـ فمٌس زمٌمي )جمٜمقل وم٣ميمف ايمٔمٗمٝمقم( )يم٣ًمن 

 (.8/9حمٚمد زمـ فمٌٝمد أزمق ومداَم٥م احلٛمٖمل )ضم٣مسمؿ 

 (.53/082حمٚمد زمـ فمٌٝمد إطمٖمش أزمق زم٘مر اظمٗمرئ )فم٣ًمىمر 

 (.2/419حمٚمد زمـ فمٌٝمد ايمٌٌمي )جمٜمقل وم٣ميمف ازمـ اجلقزي( )يم٣ًمن 

 (.2/448ٚمد زمـ فمٌٝمد احلرش ايم٘مقدم )يمف َمٛم٣مىمغم وم٣ميمف ايمذهٌل( )يم٣ًمن حم

 (.2/448حمٚمد زمـ فمٌٝمد احلرهمقين إٞمديمز أزمق فمٌد اهلل ايمٗمرؿمٌل )نمٚمزوه( )يم٣ًمن 

 (.8/01حمٚمد زمـ فمٌٝمد ايمٔم٘مل )ٓ أفمرهمف وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.0332حمٚمد زمـ فمٌٝمد ايمٖمٗمٝمف أـمٛمف ازمـ فمٌٝمد اهلل اظمتٗمدم )ك 

 (.2/448زمـ فمٌٝمد ايمٗمرر )ىمذزمف ايمدارومْمٛمل( )يم٣ًمن حمٚمد 

 (.0335حمٚمد زمـ فمٌٝمد اهلل أزمق زم٘مر ايمٖمٗمٝمف )ك 

 (.53/072( )فم٣ًمىمر 6/440حمٚمد زمـ فمٌٝمد اهلل أطمق ىم٣مصمقا اخلقارزَمل )ؤمٖمف ايمدارومْمٛمل( )طمط 
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 (.6/445حمٚمد زمـ فمٌٝمد اهلل ايم٣ٌمرد أزمق همرج ايمُم٣مفمر )طمط 

 (.6/441حمٚمد زمـ فمٌٝمد اهلل ايمٌٕمدادي )طمط 

 (.6/441حمٚمد زمـ فمٌٝمد اهلل اخلْمٝم٤م، اؽمؿ صمده: فمقم زمـ ضمًـ )طمط 

 (.8/4حمٚمد زمـ فمٌٝمد اهلل ايمِمٛمٔم٣مين )جمٜمقل ضم٣مل( )ضم٣مسمؿ 

 ٔم٣ٌمد، هق اخلْمٝم٤م سمٗمدم.ايمحمٚمد زمـ فمٌٝمد اهلل 

 (.0/215حمٚمد زمـ فمٌٝمد اهلل ايمٔمٚمري )ضم٣ٌمن 

 (.8/4اوي٥م ضمدي٧م وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ حمٚمد زمـ فمٌٝمد اهلل ايمٕماليب )ص٣مضم٤م أدب، حمٙمف ايمِمدق ومل ي٘مـ ر

 (.0333حمٚمد زمـ فمٌٝمد اهلل ايمٖم٣مرد أزمق َمٛمِمقر )ك 

 (.2/442حمٚمد زمـ فمٌٝمد اهلل ايمٗمرين أزمق ؽمٔمد ايمٗمرر )أسمك زمحديثكم َمقوقفمكم هم٣مهمتّما وم٣ميمف ايمذهٌل( )يم٣ًمن 

 (.246حمٚمد زمـ فمٌٝمد اهلل اظم٣مؽمقرازم٣مذي )صمر 

 .(2/448حمٚمد زمـ فمٌٝمد اهلل ايمقراق )يم٣ًمن 

 (.0256حمٚمد زمـ فمٌٝمد اهلل زمـ إزمراهٝمؿ زمـ داود ايم٘مرازمٝمز )وشمٗمف أزمق ٞمٔمٝمؿ( )ذىمر 

 (.8/4( )ضم٣مسمؿ 2/442حمٚمد زمـ فمٌٝمد اهلل زمـ أيب َمٙمٝم٘م٥م )ؤمٝمػ وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم( )يم٣ًمن 

 (.664حمٚمد زمـ فمٌٝمد اهلل زمـ أيب ه٣مرون أزمق صمٔمٖمر اظمٗمرئ )ٓ زمٟمس زمف وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل( )ىمؼ 

 (.8/0زمـ أيب يزيد اظم٘مل )ضم٣مسمؿ حمٚمد زمـ فمٌٝمد اهلل 

 (.6/442حمٚمد زمـ فمٌٝمد اهلل زمـ أمحد أزمق ضمًـ ايمٖم٣مَمل )طمط 

 (.53/027حمٚمد زمـ فمٌٝمد اهلل زمـ أمحد زمـ أيب فمٚمرو اظمٛمٝمٛمل )فم٣ًمىمر 

 (.0663حمٚمد زمـ فمٌٝمد اهلل زمـ أمحد زمـ فمٌد اهلل ايمٗمّم٣مفمل ايمٔمِم٣مر احلقسم٘مل أزمق همّمؾ )شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( )يقٞمس 

 (.6/448ٌٝمد اهلل زمـ أمحد زمـ فمٌد اظمٙمؽ أزمق فمٌد اهلل ايمزٞمجٖمري )طمط حمٚمد زمـ فم

 (.6/447( )طمط 365طمقة )ت إزمـ احمٚمد زمـ فمٌٝمد اهلل زمـ أمحد زمـ فمٌٝمد أزمق همتا ايمِمغمدم 

 (.0211( )ذىمر 4/415حمٚمد زمـ فمٌٝمد اهلل زمـ أمحد زمـ حمٚمد أزمق ص٣ميما اجلٙم٘مل )وشمٗمف ازمـ َمردويف( )إٞم٣ًمب 

 (.6/449( )طمط 338 زمـ أمحد زمـ حمٚمد أزمق ؿم٣مهر ايمرزاز )ؽمامفمف صحٝما وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )ت حمٚمد زمـ فمٌٝمد اهلل

 (.7حمٚمد زمـ فمٌٝمد اهلل زمـ أمحد زمـ حمٚمد أزمق همّمؾ اظمحٚمل )خم٤م 
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 (.9/649( )طمط356حمٚمد زمـ فمٌٝمد اهلل زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمٚمروس أزمق همّمؾ ايمٌزار )شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )ت 

 (.53/028ٔم٧م اظمتٔمٌد )فم٣ًمىمر حمٚمد زمـ فمٌٝمد اهلل زمـ أؾم

 (.6/442( )طمط 316حمٚمد زمـ فمٌٝمد اهلل زمـ صمٔمٖمر زمـ أمحد زمـ محدان أزمق ضمًكم )ت 

 (.0287حمٚمد زمـ فمٌٝمد اهلل زمـ ضمًـ زمـ حمٚمد أزمق زم٘مر اظمٔمدل )ذىمر 

 (.0245حمٚمد زمـ فمٌٝمد اهلل زمـ رززم٣من أزمق زم٘مر ايمقافمظ )ذىمر 

 (.6/440ايم٘م٣مسم٤م )طمط حمٚمد زمـ فمٌٝمد اهلل زمـ رؾمٝمد أزمق فمٌد اهلل 

 (.6/446( )جمٜمقل ضم٣مل( )طمط 441حمٚمد زمـ فمٌٝمد اهلل زمـ زي٣مد أزمق أمحد زمـ زيقرا )ت 

 (.6/441حمٚمد زمـ فمٌٝمد اهلل زمـ ؽمٔمد زمـ إزمراهٝمؿ أزمق فمٌد اهلل ايمزهري )طمط 

 (.6/444)طمط  -يٟميت –حمٚمد زمـ فمٌٝمد اهلل زمـ ؾمخغم، اؽمؿ صمده: حمٚمد زمـ همتا 

 (.0537أزمق فمٌد اهلل )ذىمر / حمٚمد زمـ فمٌٝمد اهلل زمـ ؾمٜم٣مب

 (.0139حمٚمد زمـ فمٌٝمد اهلل زمـ ؿم٣مهر ايمٔمٙمقي )ومط 

 (.617ضمًكم )َمٌم زمـ حمٚمد زمـ فمٌٝمد اهلل زمـ ؿم٣مهر 

 (.024حمٚمد زمـ فمٌٝمد اهلل زمـ فمٌد اهلل زمـ أمحد أزمق فمقم احلً٘م٣مين احلذاء )خم٤م 

 . -يٟميت  – حمٚمد زمـ فمٌٝمد اهلل زمـ فمالء ايم٘م٣مسم٤م، هق: ازمـ فمٌٝمد اهلل زمـ حمٚمد زمـ فمالء

 (.6/441( )طمط 411حمٚمد زمـ فمٌٝمد اهلل زمـ فمقم زمـ ضمًـ اخلْمٝم٤م )ت 

 (.00/92( )ؽمغم0233حمٚمد زمـ فمٌٝمد اهلل زمـ فمٚمرو زمـ زي٣مد أزمق ضمًـ ايمقافمظ )ذىمر 

 (.8/0حمٚمد زمـ فمٌٝمد اهلل زمـ فمٝم٣مض ايمٗم٣مري )ضم٣مسمؿ 

( 53/029( )روى فمٛمف مجع( أشمٛمقا فمٙمٝمف(، )فم٣ًمىمر 419حمٚمد زمـ فمٌٝمد اهلل زمـ همّمؾ أزمق ضمًكم ايم٘مالفمل احلٚميص )ت

 (. 5/6630)ضم٣ٌمن

 (.6/446( )صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )طمط475حمٚمد زمـ فمٌٝمد اهلل زمـ همّمؾ زمـ ومٖمرصمؾ أزمق زم٘مر ايم٘مٝم٣مل )ت 

 (.6/445)شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )طمط -ديمقايم–حمٚمد زمـ فمٌٝمد اهلل زمـ حمٚمد أزمق زم٘مر اظمٗمرئ ايمٛمج٣مر َمٙمٗم٤م 

 (.0210حمٚمد زمـ فمٌٝمد اهلل زمـ حمٚمد أزمق زم٘مر ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ذىمر 

 (.0271حمٚمد زمـ فمٌٝمد اهلل زمـ حمٚمد أزمق ضمًـ ايمٕم٣ًمل )ذىمر 
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 (.6/444( )طمط 483حمٚمد زمـ فمٌٝمد اهلل زمـ حمٚمد أزمق ضمًـ ايمٛمِمٝمٌل اظم٠مدب )ت 

( )روى فمٛمف مج٣مفم٥م/ ايمُمٝمخ ايمٗمدوة اظمًٛمد وم٣ميمف 379ؾ ايمٌمام )ت حمٚمد زمـ فمٌٝمد اهلل زمـ حمٚمد ايمٛمٝم٣ًمزمقري أزمق همّم

 (.08/384ايمذهٌل( )ؽمغم 

 (.6/442( )طمط 306حمٚمد زمـ فمٌٝمد اهلل زمـ حمٚمد زمـ أزمق ضمًـ اجل٣ٌمئل )شمٗم٥م َمٟمَمقن وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )ت 

 (.6/446حمٚمد زمـ فمٌٝمد اهلل زمـ حمٚمد زمـ أيب ايمقرد ايمٗم٣م  أزمق زم٘مر )شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )طمط

 (.6/447زمـ فمٌٝمد اهلل زمـ حمٚمد زمـ إؽمح٣مق ايمٌزار وهق ايمٌٕمدادي )طمط  حمٚمد

 .(6/447)طمط (2/447( )نمٚمزه اخلْمٝم٤م( )يم٣ًمن 345حمٚمد زمـ فمٌٝمد اهلل زمـ حمٚمد زمـ إؽمح٣مق ايمٌٕمدادي )ت 

 (.53/076حمٚمد زمـ فمٌٝمد اهلل زمـ حمٚمد زمـ ضم٘مؿ ايمٗمري )جمٜمقل ضم٣مل( )فم٣ًمىمر 

زمـ زم٣مزمقيف أزمق زم٘مر ايمٔمالف )َم٣م فمٙمٚم٦م َمـ ضم٣ميمف إٓ طمغمًا وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )طمط حمٚمد زمـ فمٌٝمد اهلل زمـ حمٚمد زمـ ؽمٙمٝمامن 

6/443.) 

 (.53/071حمٚمد زمـ فمٌٝمد اهلل زمـ حمٚمد زمـ فمٌد ايم٘مريؿ ايمٗمرر اجلٚمحل )جمٜمقل ضم٣مل( )فم٣ًمىمر 

 (.009حمٚمد زمـ فمٌٝمد اهلل زمـ حمٚمد زمـ فمٌٝمد اهلل أزمق ضمًـ ايمٌٙمخل )خم٤م 

 (.53/074( )فم٣ًمىمر6/442( )طمط 366د اهلل ايمُمغمازي )وشمٗمف اخلْمٝم٤م( )ت حمٚمد زمـ فمٌٝمد اهلل زمـ حمٚمد زمـ فمٌٝم

 (.6/444( )طمط488حمٚمد زمـ فمٌٝمد اهلل زمـ حمٚمد زمـ فمٌٝمد اهلل ايم٘مرطمل أزمق زم٘مر ايم٘م٣مسم٤م )شمٗم٥م شمٗم٥م شمٗم٥م وم٣ميمف ايمػموم٣مين( )ت 

( 66)ؽمٜمؿ( 469حمٚمد زمـ فمٌٝمد اهلل زمـ حمٚمد زمـ فمالء ايم٘م٣مسم٤م إؿمروش )شمٗم٥م َمٟمَمقن وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل( )ت 

 (.6/440)طمط

 (.6/444)طمط (( )شمٗم٥م أَمكم وم٣ميمف إزهري478حمٚمد زمـ فمٌٝمد اهلل زمـ حمٚمد زمـ همتا زمـ ؾمخغم أزمق زم٘مر ايمِمغمدم )ت 

 (.008حمٚمد زمـ فمٌٝمد اهلل زمـ حمٚمد زمـ حمٚمد أزمق زم٘مر ايمٖم٣مرد ايمٖم٣مَمل )خم٤م 

 (.6/445)طمط( 07/74( )ؽمغم494حمٚمد زمـ فمٌٝمد اهلل زمـ حمٚمد زمـ حمٚمد أزمق ضمًـ ايمًالَمل )ت 

حمٚمد زمـ فمٌٝمد اهلل زمـ َمروان زمـ ديٛم٣مر ... اخلالل )روى فمـ فمٖم٣من أضم٣مدي٧م ىمثغمة فم٣مَمتٜم٣م َمًتٗمٝمٚم٥م نمغم ضمدي٧م واضمد( 

 (.6/469( )طمط 2/447)يم٣ًمن 

 (.2/442حمٚمد زمـ فمٌٝمد اهلل زمـ َمروان زمـ حمٚمد إَمقي )يم٣ًمن 

 (.9/046حمٚمد زمـ فمٌٝمد اهلل زمـ َمٛم٣مدي زمٕمدادي )ضم٤م 
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 (.2/442( )يم٣ًمن 6/443 طمتـ أيب أذن )ؤمٖمف ايمدارومْمٛمل( هق إول ىم٣مصمقا )طمط حمٚمد زمـ فمٌٝمد اهلل

 (.8/0حمٚمد زمـ فمٌٝمد اهلل فمـ أيب ؽمٔمٝمد )ضم٣مسمؿ 

 (.6/471( )طمط686حمٚمد زمـ فمٌٝمد زمـ أيب إؽمد أزمق زم٘مر اظمروزي )شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )ت 

 (.53/083حمٚمد زمـ فمٌٝمد زمـ أيب فم٣مَمر اظم٘مل )فم٣ًمىمر 

 (.6/471( )طمط 462زمـ أمحد زمـ خمٙمد أزمق ضمًكم ايمدوم٣مق )شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )ت حمٚمد زمـ فمٌٝمد 

 (.2/449)يم٣ًمن  (زمخػم زم٣مؿمؾ دسمٖمر)حمٚمد زمـ فمٌٝمد زمـ آدم زمـ أيب إي٣مس ايمٔمًٗمالين 

 (.8/9( )ضم٣مسمؿ 5/479حمٚمد زمـ فمٌٝمد زمـ أوس )ضم٤م 

 (.2/448ي٥م )يم٣ًمن حمٚمد زمـ فمٌٝمد زمـ شمٔمٙم٥ٌم فمـ صمٔمٖمر زمـ حمٚمد ايمِم٣مدق أسمك زمخػم ؽم٣مومط دم ذىمر َمٔم٣مو

 (.53/083حمٚمد زمـ فمٌٝمد زمـ محزة ايمٔمًٗمالين )فم٣ًمىمر 

 (.53/083حمٚمد زمـ فمٌٝمد زمـ ؽمٔمد أزمق ؽمٔمد اجلٚمحل )فم٣ًمىمر 

 (.6/471حمٚمد زمـ فمٌٝمد زمـ ؽمٖمٝم٣من َمقلم زمـ أَمٝم٥م )روى فمٛمف ازمٛمف أضم٣مدي٧م َمًتٗمٝم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )طمط 

 (.0065حمٚمد زمـ فمٌٝمد زمـ فم٣مَمر )َمتٜمؿ وم٣ميمف احل٣مهمظ( )حتٖم٥م/

 (.8/00حمٚمد زمـ فمٌٝمد زمـ فمٝم٣مش اخلثٔمٚمل، روى فمٛمف أزمق ضم٣مسمؿ )ضم٣مسمؿ 

 (.53/085حمٚمد زمـ فمٌٝمد زمـ وردان أزمق فمٚمرو )جمٜمقل ضم٣مل( )فم٣ًمىمر 

 (.0378( )ذىمر 4/374حمٚمد زمـ فمٌٝمد زمـ يزيد أزمق فمٌد اهلل اجلروان )أصٌٜم٣من 

 (.787)ٞمٝم٣ًمزمقر/حمٚمد زمـ فمٌٝمداهلل زمـ إزمراهٝمؿ زمـ زم٣ميمقيف ايمٛمٝم٣ًمزمقري أزمق وم٣مؽمؿ 

 (.782حمٚمد زمـ فمٌٝمداهلل زمـ حمٚمد ايمٛمٝم٣ًمزمقري أزمق زم٘مر زمـ فمٌٝمد )ٞمٝم٣ًمزمقر/

حمٚمد زمـ فمٌٝمداهلل زمـ حمٚمد زمـ ضمًـ ايمٌٛم٣مين اظمٔمٚمر أزمق وم٣مؽمؿ اإلؾمٌٝمقم )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: وم٣مل اخلقٓين: ىم٣من ذىمٝم٣مً فم٣مومالً 

 ذىمٝم٣مً ومديؿ ايمِمالح وايمٔمٛم٣مي٥م زمْمٙم٤م ايمٔمٙمؿ شم٣مزم٦م ومديؿ ايمْمٙم٤م شم٣مزم٦م إدب... ووم٣مل ازمـ طمزرج: ىم٣من ؾمٝمخ٣ًم هم٣مواًل فم٣مومالً 

 (.0068( )صف/363إدب و٣مزمْم٣ًم ظم٣م ٞمٗمؾ( )ت

 (.323حمٚمد زمـ فمٌٝمداهلل زمـ حمٚمد زمـ محدويف ؾمٝمخ يمٙمٌٝمٜمٗمل: صقازمف: حمٚمد زمـ فمٌد اهلل.. وهق احل٣مىمؿ. )إحت٣مف/ص

 (.2/449حمٚمد زمـ فمٌٝمدة )ووع أضم٣مدي٧م وم٣ميمف أزمق ؽمٔمٝمد ايمٛمٗم٣مش( )يم٣ًمن 

 (.0634فمٌٝمدة ايمتٕمٙمٌل )يقٞمس حمٚمد زمـ 
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 (.2/449حمٚمد زمـ فمٌٝمدة اظمروزي )ص٣مضم٤م َمٛم٣مىمغم وم٣ميمف ازمـ َم٣مىمقٓ( )يم٣ًمن 

 (.2/431حمٚمد زمـ فمٌٝمدون إٞمديمز )سم٘مٙمؿ همٝمف( )يم٣ًمن 

 (.53/087حمٚمد زمـ فمت٣مب أزمق فمقم )فم٣ًمىمر 

 (.9/21حمٚمد زمـ فمت٣مب ايمنطمز )ضم٤م 

٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من همٗمٝمٜم٣ًم ورفم٣مً فم٣مَماًل زمِمغمًا زم٣محلدي٧م وؿمرومف. ووم٣مل حمٚمد زمـ فمت٣مب زمـ حمًـ أزمق فمٌد اهلل إٞمديمز )وم

 (.08/468( )ؽمغم 426ايمٕم٣ًمين: ىم٣من َمـ صمٙم٥م ايمٔمٙمامء إشم٣ٌمت( )ت 

حمٚمد زمـ فمت٣مب زمـ حمٚمد ايمٗمرؿمٌل َمقلم فمٌد اظمٙمؽ اجلذاَمل أزمق فمٌد اهلل )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىمٌغم اظمٖمتكم زمٗمرؿم٥ٌم وىم٣من 

٣ًم فم٣موماًل زمِمغمًا زم٣محلدي٧م وؿمرومف وفم٣مظم٣ًم زم٣ميمقشم٣مئؼ وفمٙمٙمٜم٣م، ضم٣مهمٓم٣ًم يمألطم٣ٌمر وإَمث٣مل وإؾمٔم٣مر وىم٣من همٗمٝمٜم٣ًم فم٣مظم٣ًم فم٣مَمالً ورفم

ؾمٝمخ أهؾ ايمُمقرى دم زَم٣مٞمف وفمٙمٝمف َمدار ايمٖمتقى دم وومتف... ووم٣مل ايمٕم٣ًمين: ىم٣من َمـ صمٙم٥م ايمٖمٗمٜم٣مء وأضمد ايمٔمٙمامء إشم٣ٌمت 

 (.0093وممـ فمٛمك زم٣ميمٖمٗمف وؽمامع احلدي٧م فمٚمره وومٝمد همٟمسمٗمٛمف..( )صف/

 (.53/087حمٚمد زمـ فمت٥ٌم احل٘مٚمل )جمٜمقل ضم٣مل( )فم٣ًمىمر

 (.4/39حمٚمد زمـ فمثامن أَمدي أزمق زم٘مر )طمط 

 (.2/431حمٚمد زمـ فمثامن احلراين )َمؼموك وم٣ميمف إزدي( )يم٣ًمن 

 (.698حمٚمد زمـ فمثامن ايمرازي ؾمٝمخ يمٙمْمػمي )ؿمػمي

 (.4/30حمٚمد زمـ فمثامن ايمزي٣مت ازمق ضمًـ )طمط 

 (.53/617ىمر حمٚمد زمـ فمثامن ايمٔمٗمٌل )فم٣ًم

 (.8/63( )ضم٣مسمؿ2/431حمٚمد زمـ فمثامن ايمٗمرر ايمٌٌمي اظمٝمني )وم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن: ٓ جيقز أن حيت٨م زمف( )يم٣ًمن 

 ( 022حمٚمد زمـ فمثامن ايمٗمٝمز ) جمٜمقل وم٣ميمف ايمٌٝمٜمٗمل ( ) ذيؾ 

 (.2/437حمٚمد زمـ فمثامن اظم٘مل )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )يم٣ًمن 

 (.88( )ؿم٤م 591إرؾم٣مد/صحمٚمد زمـ فمثامن ايمٛمُمٝمْمل ؾمٝمخ يمٙمْمػماين )

 (.2/431حمٚمد زمـ فمثامن ايمقاؽمْمل )ؤمٖمف إزدي( )يم٣ًمن 

 (.53/091حمٚمد زمـ فمثامن زمـ إزمراهٝمؿ زمـ زرفم٥م أزمق زرفم٥م ايمثٗمٖمل َمقٓهؿ )جمٜمقل ضم٣مل( )فم٣ًمىمر 

)وم٣مل ازمـ فمدي: ىم٣من َمْمكم يزء ايمرأي  -ازمـ أيب ؾمٝم٥ٌم -ايمٔمٌز حمٚمد زمـ فمثامن زمـ إزمراهٝمؿ زمـ فمثامن أزمق صمٔمٖمر ايم٘مقدم
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همٝمف، وحمٚمد هذا فمعم َم٣م وصٖمف فمٌدان ٓ زمٟمس زمف، ومل أر يمف ضمديث٣ًم َمٛم٘مرًا، وٞمٗمؾ ازمـ فمٗمده فمـ ايم٘مٙمٌل وايمِمقاف أهنام 

ىمذزم٣مه، وىمذزمف حيٝمك زمـ داود وازمـ طمراش وَمْمكم وفمٌد اهلل زمـ أمحد ونمغمهؿ. ووشمٗمف ص٣ميما صمزرة، ووم٣مل َمًٙمٚم٥م: ٓ زمٟمس 

ٛم٣مس فمٛمف وٓ أفمٙمؿ أضمدًا سمرىمف، وأشمٛمك فمٙمٝمف اخلْمٝم٤م وؤمٖمف ايمدارومْمٛمل وايمذهٌل وازمـ َمٛم٣مدي وايمػموم٣مين زمف، ىمت٤م ايم

( 957..( )إرؾم٣مد/، ووم٣مل احل٣مهمظ: همٝمف َمٗم٣مل َمع أٞمف ىم٣من َمـ احلٖم٣مظ، ووم٣مل: همٝمف زمٔمض ايمّمٔمػ يم٘مٛمف مل ُيؼمكونمغمهؿ

 .(0067)حتٖم٥م/ (2/436)ايمٙم٣ًمن 

 (.2/430ٔمٝمػ وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل وؤمٖمف ازمـ فمدي( )يم٣ًمن حمٚمد زمـ فمثامن زمـ أيب ؽمقيد ايمذارع )و

 حمٚمد زمـ فمثامن زمـ أيب ؾمٝم٥ٌم ايم٘مقدم: اؽمؿ صمده: إزمراهٝمؿ.

 (.4/56حمٚمد زمـ فمثامن زمـ أمحد زمـ ؽمٚمٔم٣من أزمق ضمًـ ايمزراد )صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )طمط 

 (.4/39( )طمط 484حمٚمد زمـ فمثامن زمـ أمحد زمـ فمٌد اهلل ايمدوم٣مق )شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )ت 

 (.08/344)ىم٣من شمٗم٥م صدووم٣ًم وم٣ميمف ؾمغمويف( )ؽمغم  -ازمـ زيرك  -حمٚمد زمـ فمثامن زمـ أمحد زمـ حمٚمد أزمق همّمؾ اهلٚمداين 

حمٚمد زمـ فمثامن زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ ؽمٚمقيف أزمق زم٘مر اظمٗمرئ أصٌٜم٣مين إصؾ )ؽمامفمف صحٝما وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( 

 (.4/54)طمط

 (.4/38( )طمط 433)شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )ت  حمٚمد زمـ فمثامن زمـ شم٣مزم٦م زمـ إؽمامفمٝمؾ أزمق زم٘مر ايمِمٝمدٓين

 .–سمٗمدم  –حمٚمد زمـ فمثامن زمـ صمٔمٖمر إضمقل، صقازمف: فمثامن زمـ صمٔمٖمر زمـ حمٚمد 

 (.4/50حمٚمد زمـ فمثامن زمـ ضمراز أزمق ضمًـ )شمٗم٥م وم٣ميمف اخلالل( )طمط 

 (.4/50( )طمط 2/434حمٚمد زمـ فمثامن زمـ ضمًـ ايمٗم٣م  أزمق ضمًـ ايمٛمِمٝمٌل )ىمذزمف إزهري( )يم٣ًمن 

 (.53/092فمثامن زمـ مح٣مد إٞمِم٣مري )فم٣ًمىمر  حمٚمد زمـ

 (.4/37حمٚمد زمـ فمثامن زمـ طم٣ميمد أزمق زم٘مر ايمٔمً٘مري ايمٛمج٣مر )جمٜمقل ضم٣مل( )طمط 

 (.53/098حمٚمد زمـ فمثامن زمـ طمراش أزمق زم٘مر إذرفمل )روى فمٛمف مج٣مفم٥م( )فم٣ًمىمر 

 (.2/433حمٚمد زمـ فمثامن زمـ رزمٝمٔم٥م فمـ َم٣ميمؽ )ؤمٝمػ وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل( )يم٣ًمن 

 (.5/6633ن زمـ ؽمٔمٝمد أزمق زم٘مر ايمدارَمل )ضم٣ٌمن حمٚمد زمـ فمثام

 (.585( هق إَمقي)ؿم٤م 689حمٚمد زمـ فمثامن زمـ ؽمٔمٝمد أزمق فم٣مَمر ايم٘مقدم ايميير )ت 

( 618حمٚمد زمـ فمثامن زمـ ؽمٔمٝمد أزمق فمٚمر )أو أزمق فمٚمر /أو أزمق َمقؽمك(ايم٘مقدم إَمقي )شمٗم٥م وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل( )ىمؼ 
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 (.958( )إرؾم٣مد/5/6635)ضم٣ٌمن

 (.2/434ؽمٔمٝمد زمـ فمٌد ايمرمحـ اظمٌمي )وم٣مل ازمـ يقٞمس: مل ي٘مـ شمٗم٥م( )يم٣ًمن حمٚمد زمـ فمثامن زمـ 

 (.53/099حمٚمد زمـ فمثامن زمـ ؽمٔمٝمد زمـ َمًٙمؿ أزمق فم٣ٌمس ايمِمٝمداوي )جمٜمقل ضم٣مل( )فم٣ًمىمر 

 (.53/611حمٚمد زمـ فمثامن زمـ ؽمٔمٝمد زمـ ه٣مؾمؿ ايمْمػمي )جمٜمقل ضم٣مل( )فم٣ًمىمر 

٣مل مخٝمس احلقزي: ىم٣من يّم٣مهل زمحُمؾ دم احلٖمظ واإلسمٗم٣من وىم٣من حمٚمد زمـ فمثامن زمـ ؽمٚمٔم٣من أزمق زم٘مر اظمٔمدل ايمقاؽمْمل )وم

 (.329شمٗم٥م شمٌت٣ًم( )ايمديمٝمؾ/

 حمٚمد زمـ فمثامن زمـ ص٣ميما، صقازمف: حيٝمك زمـ فمثامن َمـ رصم٣مل ايمتٗمري٤م.

 (.4/38حمٚمد زمـ فمثامن زمـ فمٌد اجلٙمٝمؾ زمـ ٞمي أزمق زم٘مر اهلروي )طمط 

 حمٚمد زمـ فمثامن زمـ فمٌد احل٘مٝمؿ، اؽمؿ صمده: فمٌد ايم٘مريؿ.

 (.53/610زمـ فمثامن زمـ فمٌد احلٚمٝمد ايمْم٣مئل )فم٣ًمىمر حمٚمد 

 (.4/39حمٚمد زمـ فمثامن زمـ فمٌد ايم٘مريؿ أزمق زم٘مر زمـ أطمل ؽمقس احل٣مهمظ )طمط 

( 2/430( )وم٣مل اخلْمٝم٤م: مل أر يمف أصالً أرو٣مه( )يم٣ًمن 319حمٚمد زمـ فمثامن زمـ فمٌٝمد أزمق زم٘مر ايمٗمْم٣من )ت 

 (.4/56)طمط

( )شمٗم٥م أَمكم وم٣ميمف ايمٔمتٝمٗمل ووم٣مل ازمـ اجلقزي: ىم٣من شمٗم٥م 483دٓين )ت حمٚمد زمـ فمثامن زمـ فمٌٝمد زمـ طمْم٣مب أزمق ؿمٝم٤م ايمِمٝم

 (.4/51( )طمط 328َمٟمَمقٞم٣ًم( )ايمديمٝمؾ/

 (.8/62( )ضم٣مسمؿ 9/59حمٚمد زمـ فمثامن زمـ فمْم٣مء اخلراؽم٣مين )ضم٤م 

 (.4/50حمٚمد زمـ فمثامن زمـ فمقم زمـ إزمراهٝمؿ أزمق ضمًـ ايمٌزاز )طمط 

 (.4/51)طمط حمٚمد زمـ فمثامن زمـ فمقم زمـ إزمراهٝمؿ أزمق ضمًكم احلرومل 

 (.046حمٚمد زمـ فمثامن زمـ فمقم زمـ صٌٝم٣من أزمق ؽمٔمٝمد ايمًٌتل )وشمٗمف ايمٖم٣مرد( )خم٤م 

 (.0420( )ذىمر 6/025حمٚمد زمـ فمثامن زمـ فمٚمرو زمـ َمرزوق )جمٜمقل ضم٣مل( )أصٌٜم٣من 

 (.4/54ًٗم٣م إؿمروش )ىم٣من رصمالً ص٣محل٣ًم وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )طمطايمحمٚمد زمـ فمثامن زمـ حمٚمد أزمق زم٘مر ايمٌٛم٣مء ازمـ 

 فمثامن زمـ حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ ايم٘مقدم ايمٔمٌز: سمٗمدم همٝمٚمـ صمده إزمراهٝمؿ. حمٚمد زمـ

( )طمط 490حمٚمد زمـ فمثامن زمـ حمٚمد زمـ فمثامن أزمق ضمًـ ايمٌٕمقي )شمٗم٥م وم٣ميمف إزهري، ووم٣مل ايمٔمتٝمٗمل: شمٗم٥م َمٟمَمقن( )ت
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4/51.) 

 (.٣8/65مسمؿ حمٚمد زمـ فمثامن زمـ خمٙمد ايمتامر ايمقاؽمْمل )صدوق وم٣ميمف ازمـ أيب ضم٣مسمؿ، ووم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: ؾمٝمخ( )ضم

 (.53/610حمٚمد زمـ فمثامن زمـ َمرة ايمداراين )فم٣ًمىمر 

 (.4/37حمٚمد زمـ فمثامن زمـ َمًٌا أزمق زم٘مر ايمُمٝم٣ٌمين )طمط 

 (.53/610حمٚمد زمـ فمثامن زمـ َمٔمٌد أزمق زم٘مر ايمْم٣مئل ايمِمٝمداوي )جمٜمقل ضم٣مل( )فم٣ًمىمر 

 (.8/63حمٚمد زمـ فمثامن فمـ أزمٝمف )ضم٣مسمؿ 

 (.2/430يمف ايمذهٌل( )يم٣ًمن حمٚمد زمـ فمثامن فمـ زاذان )ٓ يدري َمـ هق وم٣م

 (.8/63حمٚمد زمـ فمثامن فمـ ؽمٙمٝمامن زمـ َمقؽمك )ضم٣مسمؿ 

 (.8/63حمٚمد زمـ فمثامن فمـ فمٚمرو زمـ ديٛم٣مر )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.2/433( )يم٣ًمن 8/50حمٚمد زمـ فمثٝمؿ احليَمل أزمق ذر )َمؼموك وم٣ميمف ايمٛم٣ًمئل ونمغمه( )ضم٣مسمؿ 

 (.052خم٤م حمٚمد زمـ فمدٞم٣من زمـ حمٚمد أزمق ٞمٌم ايمٙمقىمري )

 .(2/435)يم٣ًمن (914)صمر  - )جمٜمقل ضم٣مل( أطمق ازمـ فمدي احل٣مهمظ - اجلرصم٣مين حمٚمد زمـ فمدي أزمق فمٌد اهلل

 (.53/617حمٚمد زمـ فمدي ايمًٚمرومٛمدي )جمٜمقل ضم٣مل( )فم٣ًمىمر 

 (.53/617حمٚمد زمـ فمدي زمـ أرؿمٟمة ايمٖمزاري )فم٣ًمىمر 

 (.0153حمٚمد زمـ فمديس ىمقدم )ومط 

 (.0086أزمق حيٝمك ايمثٚمالىمل ونمغمه )صف/ حمٚمد زمـ فمريب ايمثٕمري أزمق زم٘مر فمٛمف

 (.8/51حمٚمد زمـ فمرهمْم٥م فمـ ؽمٙمؿ ايمٔمٙمقي )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.8/37حمٚمد زمـ فمروة زمـ رويؿ ايمٙمخٚمل )ٓ أفمرهمف وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

( ورد فمٙمٝمف احل٣مهمظ، ووم٣مل ايمذهٌل: همٝمف صمٜم٣ميم٥م، حمٚمد زمـ فمروة زمـ هُم٣مم زمـ فمروة ايمززمغمي )َمٛم٘مر احلدي٧م وم٣ميمف ازمـ ضم٣ٌمن

 (.2/35)يم٣ًمن 

 (.572( )نمرزم٣مء/404حمٚمد زمـ فمزرة ضمج٣مزي أٞمديمز )ت

 (.0443حمٚمد زمـ فمِم٣مم زمـ فمٌد اظمجٝمد )ذىمر 

 (.5/6635( )ضم٣ٌمن8/54( )ضم٣مسمؿ 0378حمٚمد زمـ فمِم٣مم زمـ يزيد إصٌٜم٣مين )وشمٗمف أزمق ٞمٔمٝمؿ وأزمق ايمُمٝمخ( )ذىمر 
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 (.0364حمٚمد زمـ فمِم٣مم زمـ يقٞمس ايم٘م٣ًمئل )ذىمر 

 (.8/54زمـ فمِمٚم٥م ايم٘مرازمٝمز ايمٌٙمخل )جمٜمقل ضم٣مل( )ضم٣مسمؿ حمٚمد 

 (.2/432حمٚمد زمـ فمْم٣مء ايمٌٙمٗم٣موي )ٓ يدري َمـ هق وم٣ميمف ايمذهٌل( )يم٣ًمن 

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من زمِمغمًا زم٣ميمٛمحق َمٗمدَم٣ًم همٝمف..( 493حمٚمد زمـ فمْم٣مء اهلل ايمٛمحقي أزمق فمٌد اهلل ايمٗمرؿمٌل )ت

 (.0131)صف/

 (.8/32أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ  حمٚمد زمـ فمْم٣مء ايمٛمخٔمل )ؾمٝمخ وم٣ميمف

 (.8/32حمٚمد زمـ فمْم٣مء زمـ طم٣ٌمب فمـ أزمٝمف )ٓ أفمرهمف وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.8/32حمٚمد زمـ فمْم٣مء زمـ حيٛمس )ضم٣مسمؿ 

 (.8/50حمٚمد زمـ فمْم٣مرد ايم٘مٛمدي )ص٣ميما احلدي٧م وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.2/432( )يم٣ًمن 4/047حمٚمد زمـ فمْمٝم٥م أزمق فمٌد ايمرمحـ ايمٔمْمقي ايمُم٣مفمر )طمط 

 (.2/432وؤمٖمف ازمـ فمدي( )يم٣ًمن  ،فمٛمده فمج٣مئ٤م :ٚمد زمـ فمْمٝم٥م زمـ ؽمٔمد ايمٔمقدم )وم٣مل ايمٌخ٣مريحم

 (.8/38حمٚمد زمـ فمْمٝم٥م ؾم٣مَمل )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.7/474حمٚمد زمـ فمٖم٣من ايمٗمرر )ضم٤م 

 (.8/45حمٚمد زمـ فمٗم٥ٌم ايمرهم٣مفمل ايمٝمُم٘مري )شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم( )ضم٣مسمؿ 

 (.8/42( )ضم٣مسمؿ 2/437اهلل )يمٝمس زمٚمُمٜمقر وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )يم٣ًمن  حمٚمد زمـ فمٗم٥ٌم ايمُمٝم٣ٌمين أزمق فمٌد

 : هق حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ فمٗم٥ٌم.أزمق صمٔمٖمر حمٚمد زمـ فمٗم٥ٌم ايمُمٝم٣ٌمين ايم٘مقدم

 (.8/45حمٚمد زمـ فمٗم٥ٌم اظمْمرومل )شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم، ووم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: ؾمٝمخ( )ضم٣مسمؿ 

 (.2/437حمٚمد زمـ فمٗم٥ٌم اظم٘مل )جمٜمقل وم٣ميمف ايمٌٝمٜمٗمل( )يم٣ًمن 

 (.8/45زمـ فمٗم٥ٌم زمـ أيب فمت٣مب فمـ أزمٝمف )ضم٣مسمؿ حمٚمد 

حمٚمد زمـ فمٗم٥ٌم زمـ فمٙمٗمٚم٥م زمـ طمدي٨م ايمٌغمويت اظمٔم٣مهمري )وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ وازمـ أيب ضم٣مسمؿ: صدوق، ووم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن: ئمتػم زمف( 

 (.53/666( )فم٣ًمىمر 8/42( )ضم٣مسمؿ 2/437)يم٣ًمن 

 (.2/437حمٚمد زمـ فمٗم٥ٌم فمـ أيب ضم٣مزم )َمٛم٘مر احلدي٧م صمدًا وم٣ميمف ازمـ ضم٣ٌمن( )يم٣ًمن 

 (.7/42حمٚمد زمـ فمٗم٥ٌم فمـ زي٣مد اجلِم٣مص )وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: ؾمٝمخ( )ضم٣مسمؿ 
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 (.4/030( )طمط 2/437حمٚمد زمـ فمٗمٝمؾ ايمٌٕمدادي )ٓ يدرى َمـ هق وم٣ميمف ايمذهٌل( )يم٣ًمن 

 (.921( )فمٛمف مج٣مفم٥م وأشمٛمك فمٙمٝمف ايمذهٌل( )إرؾم٣مد/685حمٚمد زمـ فمٗمٝمؾ ايمٖمري٣ميب أزمق ؽمٔمد )ت

 (.٣53/667ميمف نمٝم٧م( )فم٣ًمىمر حمٚمد زمـ فمٗمٝمؾ ايمٗمرر ايمٌزار )صدوق وم

 (.53/664حمٚمد زمـ فمٗمٝمؾ زمـ أمحد زمـ زمٛمدار ايم٘مريدي )فم٣ًمىمر 

 (.03/305حمٚمد زمـ فمٗمٝمؾ زمـ أزهر احل٣مهمظ ايمثٗم٥م )ؽمغم 

 (.53/663حمٚمد زمـ فمٗمٝمؾ زمـ زيد زمـ ضمًـ أزمق زم٘مر ايمُمٜمرزوري )فم٣ًمىمر 

 (.8/56( )ضم٣مسمؿ 2/437)يم٣ًمن حمٚمد زمـ فم٘م٣مؾم٥م ايم٘مرَم٣مين )ىمذزمف أزمق زرفم٥م، ووم٣مل ايمدارومْمٛمل: يّمع احلدي٧م( 

 (.2/451( )يم٣ًمن53/668حمٚمد زمـ فم٘م٣مؾم٥م ايم٘مقدم )ؤمٝمػ وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل( )فم٣ًمىمر

 (.8/046حمٚمد زمـ فم٘مرَم٥م )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ

 (.2/451حمٚمد زمـ فمالء زمـ زهغم )ؤمٖمف ايمٛم٣ًمئل( )يم٣ًمن 

 (.55/56ٌداهلل ايمدَمُمٗمل )جمٜمقل ضم٣مل( )فم٣ًمىمر فمحمٚمد زمـ فمالءزمـ زهغم أزمق 

 (.5/6652حمٚمد زمـ فمالن إذين )ضم٣ٌمن 

 (.841)صمر  -فمٚمك فمالن  -حمٚمد زمـ فمالن زمـ حمٚمد أزمق صمٔمٖمر 

 (.0635حمٚمد زمـ فمٙم٥ٌم ايمٗمرر )يمف صح٥ٌم وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( )يقٞمس 

 (.0356حمٚمد زمـ فمٙمقان اظمٗمري )ك 

 (.8/39حمٚمد زمـ فمٙمقان فمـ فمقم َمرؽمؾ )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.2/451ان فمـ ٞم٣مهمع )َمؼموك وم٣ميمف إزدي( )يم٣ًمن حمٚمد زمـ فمٙمق

 (.237( )فمٛمف مج٣مفم٥م( )صمر 411حمٚمد زمـ فمٙمقي٥م زمـ ضمًكم ايمٖمٗمٝمف أزمق فمٌد اهلل ايمرزاز اجلرصم٣مين )ت 

 (.080حمٚمد زمـ فمقم )اظمٔمروف زم٣مزمـ إَم٣مم( )َمٌم 

 (.912)صمر  -وم٣مذار  -حمٚمد زمـ فمقم أزمق زم٘مر اإلؽمؼمازم٣مذي 

( 461روزي ايمٗم٣م  اخلٝم٣مط )وم٣مل ايمذهٌل: اإلَم٣مم اظمحدث احل٣مهمظ ايمٗم٣م  ايمقرع( )ت حمٚمد زمـ فمقم أزمق فمٌد اهلل اظم

 (.5/6624)ضم٣ٌمن 

 (.023حمٚمد زمـ فمقم أزمق همتا احلداد ايم٘مقدم )خم٤م 
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 (8/68حمٚمد زمـ فمقم أطمق ضمًكم اجلٔمٖمل )ضم٣مسمؿ 

 (.95حمٚمد زمـ فمقم إدهمقي اظمٗمرئ )َمٌم 

 (.776( )ٞمٝم٣ًمزمقر/434ٝمف احل٣مىمؿ( )تحمٚمد زمـ فمقم إدي٤م أزمق فم٣ٌمس ايم٘مرطمل ) أشمٛمك فمٙم

 (.0026( )صف/336حمٚمد زمـ فمقم إَمقي اإلؾمٌٝمقم فمـ أيب حمٚمد ايم٣ٌمصمل )ت

 (.835حمٚمد زمـ فمقم ايمٌزاز أزمق ايمٔمً٘مر ايمًجزي )صمر 

 حمٚمد زمـ فمقم اجل٣مرودي: هق ازمـ فمقم زمـ صم٣مرود.

 (9/47حمٚمد زمـ فمقم اجلٔمٖمل )ضم٤م 

( 771( )ٞمٝم٣ًمزمقر/476قايمكم دم ؿمٙم٤م احلدي٧م( )تحمٚمد زمـ فمقم ايمدَمُمٗمل أزمق زم٘مر )ىم٣من أضمد اجل

 (.53/313)فم٣ًمىمر

 (. 0122حمٚمد زمـ فمقم ايمًٙمٚمل )ومط 

 حمٚمد زمـ فمقم ايمُم٣مر : اؽمؿ صمده اؽمامفمٝمؾ .

 حمٚمد زمـ فمقم ايمِم٣مئغ: اؽمؿ صمده: زيد.

 (.469حمٚمد زمـ فمقم ايمِمقري هق أزمق فمٌد اهلل ايمِمقري )َمٌم 

 (.4/26)طمط( 675حمٚمد زمـ فمقم ايمِمقدم ايمٗمِم٣مب )ت 

 (.778حمٚمد زمـ فمقم ايمٔمٙمقي أزمق صمٔمٖمر ايمٝمامين )ٞمٝم٣ًمزمقر/

 ( 0374حمٚمد زمـ فمقم ايمٖم٣مرد )ك 

 (0373حمٚمد زمـ فمقم ايمٗم٣م  أزمق فمٌد اهلل اظمروزي )ك

( )يم٣ًمن 340( )ت، وذىمر يمف اخلْمٝم٤م زمٔمض إوه٣ممحمٚمد زمـ فمقم ايمٗم٣م  أزمق فمالء ايمقاؽمْمل )ؤمٝمػ وم٣ميمف ايمذهٌل

2/452.) 

 (0375يم٘م٣مسم٤م )كحمٚمد زمـ فمقم ا

 (2/421( )يم٣ًمن 336حمٚمد زمـ فمقم ايم٘مراصم٘مل )ت

 (.2/459حمٚمد زمـ فمقم ايم٘مٛمدي )ؤمٖمف إزدي( اؽمؿ صمده درهؿ )يم٣ًمن 

 (578( )نمرزم٣مء/435حمٚمد زمـ فمقم اظم٣مدرائل ايم٘م٣مسم٤م )ت
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 (0372حمٚمد زمـ فمقم اظمدين )ك 

 حمٚمد زمـ فمقم اظمروزي: اؽمؿ صمده: حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ.

 (.0632( )أشُمٛمل فمٙمٝمف( )يقٞمس 467ايمٔمً٘مري أزمق زم٘مر )ت حمٚمد زمـ فمقم اظمٌمي

 (4/76حمٚمد زمـ فمقم اظمِمٝميص )طمط 

 (.868حمٚمد زمـ فمقم اظمٗمرئ أزمق ؽمٜمؾ )صمر 

 (.227( )صمر 467)ت  -اخلقارزَمل  -حمٚمد زمـ فمقم ايمٛمخقرم 

 (2/429( )يم٣ًمن 367حمٚمد زمـ فمقم ايمٛمِمٝمٌل )شمٗم٥م ومل ي٘مـ يٖمٜمؿ ؾمٝمئ٣مً وم٣ميمف ايم٘مت٣مين ( )ت 

 (.696فمقم اهلروي ايمٛمحقي )َمٌم  حمٚمد زمـ

 (0377حمٚمد زمـ فمقم ايمقافمظ )ك

 .(698)صمر (250( )صمر 696)ت  -محدان  -حمٚمد زمـ فمقم ايمقراق اجلرصم٣مين 

 (.4/012( )ىم٣من رصماًل ص٣محل٣ًم وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )طمط339حمٚمد زمـ فمقم زمـ إزمراهٝمؿ أزمق زم٘مر ايمٗم٣مري ايمدٞمٝمقري )ت 

 (.0294)ذىمر حمٚمد زمـ فمقم زمـ إزمراهٝمؿ أزمق زم٘مر اظم٠مدب 

 (.0607( )جمٜمقل ضم٣مل( )صف/381أو379)ت -ازمـ همردي٣مل -حمٚمد زمـ فمقم زمـ إزمراهٝمؿ إَمقي أزمق فمٌد اهلل ايمْمٙمٝمْمقم

 (.5/6652حمٚمد زمـ فمقم زمـ إزمراهٝمؿ إٞمِم٣مري )جمٜمقل ضم٣مل( )ضم٣ٌمن 

( 4/013)طمط( 332حمٚمد زمـ فمقم زمـ إزمراهٝمؿ زمـ أمحد أزمق ؿم٣ميم٤م ايمٌٕمدادي ايمٌٝمّم٣موي )صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )ت 

 (.53/633)فم٣ًمىمر 

 (.4/83حمٚمد زمـ فمقم زمـ إزمراهٝمؿ زمـ محك أزمق زم٘مر )َم٣م فمٙمٚم٦م َمـ ضم٣ميمف إٓ طمغمًا وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )طمط 

 (.4/77حمٚمد زمـ فمقم زمـ إزمراهٝمؿ زمـ فمٌد اظمجٝمد ايمقاؽمْمل )طمط 

ايمُمٝمخ إَمكم ( )ؽمغم ( )فمٛمف مج٣مفم٥م، ووم٣مل ايمذهٌل: 365حمٚمد زمـ فمقم زمـ إزمراهٝمؿ زمـ َمِمٔم٤م أزمق زم٘مر إصٌٜم٣مين )ت 

08/338.) 

 (.4/91حمٚمد زمـ فمقم زمـ إزمراهٝمؿ زمـ ئمٗمقب أزمق طمْم٣مب ايمتٛمقطمل )ىم٣من جي٣مزف زم٣ميمرواي٥م دم آطمر فمٚمره( )طمط

 (.53/634حمٚمد زمـ فمقم زمـ إزمراهٝمؿ زمـ يقؽمػ ايمٌٌمي ايمقافمظ )جمٜمقل ضم٣مل( )فم٣ًمىمر 

 (.4/83يمف اخلْمٝم٤م( طمط حمٚمد زمـ فمقم زمـ أيب داود زمـ أمحد أزمق زم٘مر إي٣مدي ايمٌٌمي )شمٗم٥م وم٣م
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 (.09حمٚمد زمـ فمقم زمـ أيب زيد حمٚمد ايمِمددم )َمٌم 

 (.037حمٚمد زمـ فمقم زمـ أيب فمدي زمـ حمٚمد أزمق فمدي )خم٤م 

 (.0292حمٚمد زمـ فمقم زمـ أمحد أزمق زم٘مر احلامل ايمِمح٣مف )ذىمر 

 (.0764حمٚمد زمـ فمقم زمـ أمحد أزمق زم٘مر اخلْمٝم٤م إدي٤م )ذىمر 

 (.53/631د اخلْمٝم٤م )جمٜمقل ضم٣مل( )فم٣ًمىمر حمٚمد زمـ فمقم زمـ أمحد أزمق زم٘مر ايمْمق

 (.53/648حمٚمد زمـ فمقم زمـ أمحد أزمق فمٌد اهلل ايمُمغمازي ايمِم٣مدم )فم٣ًمىمر 

 (. 95حمٚمد زمـ فمقم زمـ أمحد إدهمقي )هق حمٚمد زمـ فمقم إدهمقي( )َمٌم 

( 435حمٚمد زمـ فمقم زمـ أمحد اجلالب أزمق َمٛمِمقر ايمٖم٣مرد )وم٣مل احل٣مىمؿ: ؾمٝمخ صدوق ضمًـ إصقل( )ت

 (.٣ً727مزمقر/)ٞمٝم

 (.901حمٚمد زمـ فمقم زمـ أمحد احلٚمدجيل أزمق ؽمٔمٝمد اخلقارزَمل )صمر 

 (.4/017حمٚمد زمـ فمقم زمـ أمحد زمـ إزمراهٝمؿ أزمق ؿم٣مهر ايم٘م٣مسم٤م ازمـ مه٣مين )طمط 

 ( 53/647حمٚمد زمـ فمقم زمـ أمحد زمـ أيب همروة اظمٙمْمل ) جمٜمقل ضم٣مل ( ) فم٣ًمىمر  

 (.866٘مرازم٣مذي )صمر حمٚمد زمـ فمقم زمـ أمحد زمـ أؽمد أزمق ضمًكم ايمِم٣مئغ ايمٌ

 (.4/015( )طمط 338ٞم٣ٌمري )ت إحمٚمد زمـ فمقم زمـ أمحد زمـ إؽمامفمٝمؾ أزمق ؿم٣مهر ايمقافمظ زمـ 

( )سم٘مٙمؿ دم ؽمامفمف َمـ أيب ؿم٣مهر زمـ طمزيٚم٥م( )يم٣ًمن 352حمٚمد زمـ فمقم زمـ أمحد زمـ ضمٌٝم٤م أزمق ؽمٔمد اخلُم٣مب ايمِمٖم٣مر )ت 

2/422.) 

 (.4/99( )طمط344وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )ت حمٚمد زمـ فمقم زمـ أمحد زمـ ضمًكم أزمق زم٘مر اظمْمرز )صدوق 

 (.036حمٚمد زمـ فمقم زمـ أمحد زمـ ضمًكم أزمق همّمؾ )خم٤م 

 (.3/645( )فم٣ًمىمر4/79( )طمط 435حمٚمد زمـ فمقم زمـ أمحد زمـ رؽمتؿ أزمق زم٘مر ايم٘م٣مسم٤م )روى فمٛمف مج٣مفم٥م( )ت 

 (.٣2/424من حمٚمد زمـ فمقم زمـ أمحد زمـ فمٌد اهلل اهل٣مؾمٚمل )ذىمر يمف ايمذهٌل ضمديث٣ًم زم٣مؿمالً ووم٣مل: هق آهمتف( )يمً

 (.53/649حمٚمد زمـ فمقم زمـ أمحد زمـ َم٣ٌمرك أزمق فمٌد اهلل ايمٌزار )جمٜمقل ضم٣مل( )فم٣ًمىمر 

 (.0280حمٚمد زمـ فمقم زمـ أمحد زمـ حمٚمد أزمق زم٘مر اخلٙمٗم٣مين )ذىمر 

 (.4/018( )صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )طمط353حمٚمد زمـ فمقم زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ ضم٣مرث أزمق ضمًـ ايمث٣ميت )ت
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 (.4/013( )صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )طمط333حمٚمد زمـ داود أزمق ٞمٌم ايمرزاز )ت حمٚمد زمـ فمقم زمـ أمحد زمـ 

 (.0029حمٚمد زمـ فمقم زمـ أمحد زمـ حمٚمقد ايمقراق إٞمديمز أزمق فمٌد اهلل )فمٛمف مج٣مفم٥م ( )صف/

 (.491حمٚمد زمـ فمقم زمـ أمحد زمـ وه٤م أزمق زم٘مر ايمتٚمٝمٚمل )ت 

 (.4/95)طمط  -همٝمف ٞمٓمر –حمٚمد زمـ فمقم زمـ أمحد زمـ ئمٗمقب أزمق فمالء ايمقاؽمْمل 

 حمٚمد زمـ فمقم زمـ أمحر ايمٛم٣مومد: اؽمؿ صمده: ضمًكم زمـ أمحر.

 (.2/421حمٚمد زمـ فمقم زمـ أزَمرد )يم٣ًمن 

 (.4/94( )جمٜمقل ضم٣مل( )طمط 499)ت  -اظمٜمٙمقس –حمٚمد زمـ فمقم زمـ إؽمح٣مق أزمق ؿم٣ميم٤م ايمٔمٙمقي 

 (.٣ً2/456من حمٚمد زمـ فمقم زمـ إؽمح٣مق زمـ طمقيز اظم٣ميم٘مل أزمق فمٌد اهلل ايمٌٌمي )سم٘مٙمؿ همٝمف( )يم

 (.4/94( )ؽمامفمف صحٝما وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )طمط 308حمٚمد زمـ فمقم زمـ إؽمح٣مق زمـ يقؽمػ ايم٘م٣مسم٤م )ت 

 حمٚمد زمـ فمقم زمـ إؽمٖمرائٛمل : اؽمؿ صمده ضمًكم .

 (.53/635)فم٣ًمىمر  (روى فمٛمف مجع وأشمٛمقا فمٙمٝمف)حمٚمد زمـ فمقم زمـ إؽمامفمٝمؾ أزمق زم٘مر ايمُم٣مر ايمٗمٖم٣مل 

 (.4/71ج ايمً٘مري )جمٜمقل ضم٣مل( )طمط حمٚمد زمـ فمقم زمـ إؽمامفمٝمؾ أزمق فمقم إفمر

 (.4/70حمٚمد زمـ فمقم زمـ إؽمامفمٝمؾ ايمتقزي )طمط 

حمٚمد زمـ فمقم زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ همّمؾ أزمق فمٌد اهلل إيقم )وشمٗمف اخلْمٝم٤م ووم٣مل ايمدارومْمٛمل: ؤمٝمػ، ووشمٗمف ايمًٚمٔم٣مين 

 (.371( )ايمديمٝمؾ/53/638( )فم٣ًمىمر4/77( )طمط469واظمٗمريزي( )ت 

 (.4/57ايمُم٣مفمر )جمٜمقل ضم٣مل( )طمط  حمٚمد زمـ فمقم زمـ أَمٝم٥م زمـ فمٚمرو

 (.4/22( )جمٜمقل ضم٣مل( )طمط 699حمٚمد زمـ فمقم زمـ زمحر أزمق زم٘مر ايمٌزاز )ت 

 (599( )ؿم٤م 0344حمٚمد زمـ فمقم زمـ زمزار إصٌٜم٣مين )ذىمر 

 (.2/473حمٚمد زمـ فمقم زمـ زمزاز أزمق صمٔمٖمر )جمٜمقل وم٣ميمف ايمٌخ٣مري( )يم٣ًمن 

 (.4/27حمٚمد زمـ فمقم زمـ زمزيغ ايمٌزاز )طمط 

 (.4/58( )طمط 626)شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )ت  –َمٔمدان  –حمٚمد زمـ فمقم زمـ زم٣ًمم أزمق صمٔمٖمر 

 (2/458حمٚمد زمـ فمقم زمـ زمٌمي أزمق ضمًكم )سم٣ميمػ( )يم٣ًمن 

 (.4/26( )طمط 682حمٚمد زمـ فمقم زمـ زمْمح٣مء زمـ فمقم أزمق زم٘مر ايمتٚمٝمٚمل )شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )ت 
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 (.353)ك -يٟميت –قم زمـ ضمًكم زمـ حمٚمد زمـ فمقم زمـ زم٘مرحمٚمد زمـ فمقم زمـ زم٘مر ايمٔمدل أزمق ضمًـ ايمًٜمٚمل، هق: ازمـ فم

 (.786حمٚمد زمـ فمقم زمـ زم٘مر ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ٞمٝم٣ًمزمقر/

 (4/26)طمط  -سمٗمدم–حمٚمد زمـ فمقم زمـ متٝمٚمل أؽمؿ صمده زمْمح٣م 

( 591( )ؿم٤م 0519( )وشمٗمف أزمق ايمُمٝمخ وأزمق ٞمٔمٝمؿ ( )ذىمر 465حمٚمد زمـ فمقم زمـ صم٣مرود أزمق زم٘مر اجل٣مرودي )ت 

 (.4/579)أصٌٜم٣من 

 (.2/429ٚمد زمـ فمقم زمـ صمٌٙم٥م أزمق زم٘مر إصٌٜم٣مين )مل يروف ايمِمٖم٣مر( )يم٣ًمن حم

 (.4/73( )طمط 53/650حمٚمد زمـ فمقم زمـ صمٔمٖمر أزمق زم٘مر ايم٘مت٣مين ايمِمقدم )فم٣ًمىمر 

 (.4/72حمٚمد زمـ فمقم زمـ صمٔمٖمر اظم٣مىمٝم٣مين إزدي )طمط 

 (.2/424حمٚمد زمـ فمقم زمـ صمٔمٖمر زمـ شم٣مزم٦م )ؤمٖمف زمٔمّمٜمؿ وهمٝمف صمٜم٣ميم٥م وم٣ميمف ايمذهٌل( )يم٣ًمن 

 (.9/034حمٚمد زمـ فمقم زمـ صمٔمٖمر زمـ ززمغم ايمٌٙمخل )ضم٤م 

( )وىم٣من ص٣ميما إَمر وم٣ميمف ازمـ أيب ايمٖمقارس( )طمط 427حمٚمد زمـ فمقم زمـ صمٔمٖمر زمـ حمٚمد ايمٔمْم٣مر أزمق زم٘مر اظم٘مت٤م )ت 

4/82.) 

 (.048حمٚمد زمـ فمقم زمـ ضم٣مَمد أزمق زم٘مر ايمُم٣مر )خم٤م 

 (.08/565( )َمُمٜمقر( )ؽمغم 385حمٚمد زمـ فمقم زمـ ضم٣مَمد ايمُم٣مر أزمق زم٘مر ايمُم٣مهمٔمل )ت 

 (.096حمٚمد زمـ فمقم زمـ ضم٣ٌمن ايمتامر ايمٌٌمي )ٓ زمٟمس زمف وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل( )ىمؼ 

 (.0/218حمٚمد زمـ فمقم زمـ ضمٌٝم٤م ايمْمرائٖمل ايمرومل )دفم٣مء 

 (.926حمٚمد زمـ فمقم زمـ ضمٌٝم٤م ايمْمرائٗمل ايمرومل )جمٜمقل ضم٣مل( )إرؾم٣مد/

 (.4/82ٔمٝمؿ وازمـ أيب ايمٖمقارس ونمغممه٣م( )طمط حمٚمد زمـ فمقم زمـ ضمٌٝمش زمـ أمحد ايمٛم٣مومد )شمٗم٥م وم٣ميمف أزمق ٞم

 (.57/ 4( )طمط 621حمٚمد زمـ فمقم زمـ ضم٣ًمن أزمق صمٔمٖمر ايمْم٣مئل )ت 

)ىم٣من ؽمامفمف  -يٟميت -اؽمؿ صمده: ضمًـ زمـ أيب فمثامن ايمدوم٣مق (324حمٚمد زمـ فمقم زمـ ضمًـ أزمق ايمٕمٛم٣ميؿ ايمدصم٣مج )ت 

 (.4/018صحٝمح٣ًم وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )طمط 

 (.4/70جًت٣مين )طمط حمٚمد زمـ فمقم زمـ ضمًـ أزمق زم٘مر ايمً

 (.4/80( )روى أضم٣مدي٧م َمًتٗمٝمٚم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )طمط439حمٚمد زمـ فمقم زمـ ضمًـ أزمق زم٘مر ايمِمقدم )ت 
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 (.4/77حمٚمد زمـ فمقم زمـ ضمًـ أزمق فم٣ٌمس ايمدوم٣مق )طمط 

 (.4/59حمٚمد زمـ فمقم زمـ ضمًـ ايمتامر )ومط 

 (.729حمٚمد زمـ فمقم زمـ ضمًـ اخلٝم٣مط أزمق ؿمٝم٤م ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ٞمٝم٣ًمزمقر/

)أضم٣مديثف َمًتٗمٝمٚم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م، وم٣مل ايمذهٌل: زمؾ يمٝمس زمثٗم٥م،  ايمرَم٣مين فمقم زمـ ضمًـ ايمممايب أزمق زم٘مر ايمٌٕمداديحمٚمد زمـ 

 .(4/83)طمط (2/452ووم٣مل أزمق همتا زمـ َمنور: همٝمف زمٔمض ايمٙمكم( )يم٣ًمن 

 (.328حمٚمد زمـ فمقم زمـ ضمًـ ايم٘م٣ًمئل اظمٌمي ؾمٝمخ يمٙمٌٝمٜمٗمل: صقازمف: أمحد زمـ فمقم.. )إحت٣مف/

 (.781ضمًـ اظمروزي أزمق زم٘مر )ٞمٝم٣ًمزمقر/حمٚمد زمـ فمقم زمـ 

 (.4/88حمٚمد زمـ فمقم زمـ ضمًـ زمـ إزمراهٝمؿ أزمق زم٘مر ايمٔمٛمػمي اظم٘مت٤م )شمٗم٥م وم٣ميمف ايمػموم٣مين، ووم٣مل إزهري: صدوق( )طمط

زهري: صدوق، ( )وشمٗمف ايمػموم٣مين، ووم٣مل ا480ٕحمٚمد زمـ فمقم زمـ ضمًـ زمـ إزمراهٝمؿ زمـ ؽمقيد أزمق زم٘مر اظم٠مدب )ت 

 (.2/422ن َمت٣ًمهاًل دم احلدي٧م ( )يم٣ًمن ونمٚمزه ايمْمٝمٗمل همٗم٣مل: ىم٣م

 (.53/427حمٚمد زمـ فمقم زمـ ضمًـ زمـ أيب اظمّم٣مء حمٚمد زمـ أمحد ايمٌٔمٙمٌ٘مل )جمٜمقل ضم٣مل( )فم٣ًمىمر 

حمٚمد زمـ فمقم زمـ ضمًـ زمـ أمحد أزمق زم٘مر ايمٛمٗم٣مش ايمتٛمز )روى فمٛمف مجع ووم٣مل ايمدارومْمٛمل: شمٗم٥م، ووم٣مل ازمـ َمٛمده: َمـ أهؾ 

حل٣مهمظ: هق أضمد ضمٖم٣مظ اظمٌميكم، ووم٣مل ازمـ فمٌد اهل٣مدي: احل٣مهمظ اجلقال، ووم٣مل اظمٔمرهم٥م زم٣محلدي٧م، ووم٣مل أزمق ضمًـ ا

 (.374( )ايمديمٝمؾ/53/625( )فم٣ًمىمر02/643( )ايمًغم429ايمذهٌل: احل٣مهمظ اإلَم٣مم اجلقال ايمثٗم٥م...( )ت 

 (.2/27)ٓ رء( )يم٣ًمن  -احل٘مٝمؿ ايمؼمَمذيأزمق فمٌد اهلل حمٚمد زمـ فمقم زمـ ضمًـ زمـ زممم 

 (.4/77ـ ضم٣ٌمن زمـ فمامر أزمق زم٘مر )طمط حمٚمد زمـ فمقم زمـ ضمًـ زم

 (.4/76( )طمط07( )ؽمٜمؿ403)ت  (حمٚمد زمـ فمقم زمـ ضمًـ زمـ ضمرب أزمق همّمؾ ايمرومل ايمٗم٣م  )شمٗم٥م وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل

 (.8/67حمٚمد زمـ فمقم زمـ ضمًـ زمـ ضم٣ًمن اهل٣مؾمٚمل ايمٌٌمي )ٓ زمٟمس زمف صدوق وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.53/659)فم٣ًمىمر  (ايمٛمٝم٣ًمزمقري ايمٗمْم٣من )روى فمٛمف مج٣مفم٥محمٚمد زمـ فمقم زمـ ضمًـ زمـ طمٙمٝمؾ أزمق فمٚمرو 

( )وم٣مل احل٣مهمظ: رَمل زمروم٥م ايمديـ( 321حمٚمد زمـ فمقم زمـ ضمًـ زمـ فمقم أزمق زم٘مر ازمـ اظمثٛمك ايمِمٝمٗمقم ايمٙمٕمقي )ت

 (.2/425)يم٣ًمن

)شمٗم٥م وم٣مل ص٣ميما زمـ أمحد احل٣مهمظ(  -ؽمٝم٘مرر همٝمٚمـ صمده ضمًكم -حمٚمد زمـ فمقم زمـ ضمًـ زمـ فمقم أزمق زم٘مر ايمديٛمقري

 (.4/86ط)طم
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 (.2/427حمٚمد زمـ فمقم زمـ ضمًـ زمـ فمقم أزمقزم٘مر ايمٙمٕمقي ايمتٚمٝمٚمل )سم٣ميمػ( )يم٣ًمن 

 (.2/422حمٚمد زمـ فمقم زمـ ضمًـ زمـ فمقم احلٚميص ايمرازي ايمراهميض )يم٣ًمن

 (.2/474حمٚمد زمـ فمقم زمـ ضمًـ زمـ همرج ايمٌٙمخل )همٝمف ٞمٓمر( )يم٣ًمن 

، ووم٣مل اخلْمٝم٤م: ىم٣من )فمٛمف مج٣مفم٥م ايمدصم٣مصمل ايمدوم٣مقحمٚمد زمـ فمقم زمـ ضمًـ زمـ حمٚمد زمـ أيب فمثامن أزمق ايمٕمٛم٣مئؿ ايمٌٕمدادي 

( )ؽمغم 388( )ت ، و وم٣مل احل٣مهمظ دم ؽمٛمد هذا همٝمف: رصم٣مل هذا اإلؽمٛم٣مد شمٗم٣متوأشمٛمك فمٙمٝمف ايمذهٌل ؽمامفمف صحٝمح٣ًم،

 .(4/018( )طمط0047)حتٖم٥م/ (08/589

 (.53/626( )فم٣ًمىمر4/79حمٚمد زمـ فمقم زمـ ضمًـ زمـ وهٝم٤م أزمق زم٘مر ايمٔمْمقدم )صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )طمط 

 (.4/72حمٚمد زمـ فمقم زمـ ضمًكم أزمق صمٔمٖمر إٞم٣ٌمري )طمط 

 (.07/449حمٚمد زمـ فمقم زمـ ضمًكم أزمق فمٌد اهلل ايم٣ٌمؾم٣مين )وشمٗمف ايمذهٌل( )ؽمغم 

 (.828حمٚمد زمـ فمقم زمـ ضمًكم أزمق فمٌد اهلل ايمٌزاز اجلرصم٣مين )صمر 

 (.827حمٚمد زمـ فمقم زمـ ضمًكم أزمق فمٌد اهلل ايمٌٙمخل )صمر 

 (.287فمٌد اهلل اجلٛم٣مطم٣مين ايمٌٙمخل)صمر حمٚمد زمـ فمقم زمـ ضمًكم أزمق 

 (58/00حمٚمد زمـ فمقم زمـ ضمًكم أزمق فمٚمرو ايمٗم٣م  إردزمٝمقم ) فم٣ًمىمر 

 (.4/78حمٚمد زمـ فمقم زمـ ضمًكم أزمق فمٝمًك ايمٌزاز )جمٜمقل ضم٣مل( )طمط 

 (.0358( )ك 476حمٚمد زمـ فمقم زمـ ضمًكم اإلؽمٖمرائٝمٛمل أزمق فمقم )ت 

 (.02/451)ىم٣من َمـ احلٖم٣مظ وم٣ميمف احل٣مىمؿ، ووشمٗمف ايمذهٌل( )ؽمغم ًٗم٣مء ايمحمٚمد زمـ فمقم زمـ ضمًكم اإلؽمٖمرايٝمٛمل ازمـ 

 (.2/424حمٚمد زمـ فمقم زمـ ضمًكم ايمٌٙمخل )وم٣مل احل٣مىمؿ: ايمٕم٣ميم٤م فمعم ضمديثف اظمٛم٣مىمغم( )يم٣ًمن 

( )وم٣مل اإلدريز: ىم٣من جي٣مزف دم ايمرواي٥م دم آطمر فمٚمره( 495حمٚمد زمـ فمقم زمـ ضمًكم احلًٛمل اهلٚمداين ايمزيدي )ت 

 (.53/416( )فم٣ًمىمر 4/91( )طمط 2/459)يم٣ًمن 

 (.773( )جمٜمقل ضم٣مل( )ٞمٝم٣ًمزمقر/431حمٚمد زمـ فمقم زمـ ضمًكم اظم٠مدب أزمق زم٘مر ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ت

 (.5/6621حمٚمد زمـ فمقم زمـ ضمًكم اظم٣ًمضمل )ضم٣ٌمن 

 (.0626( )يقٞمس 448حمٚمد زمـ فمقم زمـ ضمًكم زمـ أيب احلديد ايمِمددم أزمق فمقم )ت 

( )يقٞمس 440ٌمي أزمق ضمًكم )ىم٣من شمٗم٥م همٗمٝمٜم٣ًم وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( )ت حمٚمد زمـ فمقم زمـ ضمًكم زمـ أيب احلديد ايمِمددم اظم
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0637.) 

 (.4/79حمٚمد زمـ فمقم زمـ ضمًكم زمـ أيب ص٣مزمر أزمق صمٔمٖمر ايمدٓل )طمط 

 (.53/412حمٚمد زمـ فمقم زمـ ضمًكم زمـ أمحد اجلرر )فم٣ًمىمر 

 (.53/417حمٚمد زمـ فمقم زمـ ضمًكم زمـ أمحد ايمٔمٙمقي )فم٣ًمىمر 

ايمٛم٣مومد أزمق ؿمٝم٤م ايمِمغمدم ايمٌٌمي نمالم ؿم٣ميمقت )فمٛمف مج٣مفم٥م، ووم٣مل ايمدارومْمٛمل: َم٣م حمٚمد زمـ فمقم زمـ ضمًكم زمـ أمحر 

 .(5/6658)ضم٣ٌمن (924فمٙمٚم٦م إٓ طمغمًا( )إرؾم٣مد/

 (.53/417حمٚمد زمـ فمقم زمـ ضمًكم زمـ أؽمد ايمٗمرر )فم٣ًمىمر 

 (.4/89حمٚمد زمـ فمقم زمـ ضمًكم زمـ زم٣مزمقيف أزمق صمٔمٖمر ايمٔمٚمل )جمٜمقل وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )طمط 

( )فمٛمف مج٣مفم٥م/ ووم٣مل ايمذهٌل: ايمُمٝمخ ايمثٗم٥م( 329ًكم زمـ ؽم٘مٝمٛم٥م إٞمامؿمل أزمق فمٌد اهلل ايمٌٕمدادي )ت حمٚمد زمـ فمقم زمـ ضم

 (.08/432)ؽمغم 

حمٚمد زمـ فمقم زمـ ضمًكم زمـ فمقم أزمق زم٘مر ايمديٛمقري زمره٣من )وم٣مل ص٣ميما صمزرة: ىم٣من ؾمٝمخ٣ًم هم٣مواًل شمٗم٥م ورفم٣ًم صدووم٣ًم، وأشمٛمك 

 .(4/86)طمط (373فمٙمٝمف ازمـ رزومقيف واخلْمٝم٤م ونمغممه٣م( )ايمديمٝمؾ/

 (.53/417حمٚمد زمـ فمقم زمـ ضمًكم زمـ فمقم أزمق فمٌد اهلل إؽمدي )فم٣ًمىمر 

 (.08/032( )فمٛمف مج٣مفم٥م( )ؽمغم 359حمٚمد زمـ فمقم زمـ ضمًكم زمـ َمٜمر زمزد أزمق َمًٙمؿ إصٌٜم٣مين َمٔمتزرم )ت 

 (.53/401حمٚمد زمـ فمقم زمـ محٝمد أزمق زم٘مر ايمدَمُمٗمل )فم٣ًمىمر 

فمـ إصؿ ؾمٝمخ يمٙمٌٝمٜمٗمل صقازمف: حمٚمد زمـ فمقم زمـ حمٚمد زمـ فمقم زمـ ضمٝمد حمٚمد زمـ فمقم زمـ محٝمد ايمٛمٝم٣ًمزمقري أزمق زم٘مر 

 (.325ايمٛمٝم٣ًمزمقري. )إحت٣مف/

 (.4/79حمٚمد زمـ فمقم زمـ ضمٛمش أزمق زم٘مر اظمتْمٝم٤م )طمط 

 (.4/82)طمط  –سمٗمدم  –حمٚمد زمـ فمقم زمـ ضمٛمش، صقازمف: ضمٌٝمش 

( )سم٣مريخ 025يمزيدرم. )إحت٣مف/حمٚمد زمـ فمقم زمـ طمُمٝمش ايمتٚمٝمٚمل أزمق ضمًكم اظمٗمرئ ؾمٝمخ يمٙمٌٝمٜمٗمل و ضمًـ زمـ محزة ا

 (.6/363( )سم٘مٚمٙم٥م اإلىمامل ٓزمـ ٞمٗمْم٥م 9/477اإلؽمالم 

 (.4/27حمٚمد زمـ فمقم زمـ طمٙمػ إصٌٜم٣مين )طمط 

 (.53/400حمٚمد زمـ فمقم زمـ طمٙمػ إؿمرور ايمدَمُمٗمل )روى فمٛمف مجع نمٖمغم( )فم٣ًمىمر 
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 (.2/452)يم٣ًمن حمٚمد زمـ فمقم زمـ طمٙمػ ايمٌٕمدادي )ضمدث فمـ فمٚمرو زمـ صمرير زمٚمٛم٣مىمغم وم٣ميمف ايمذهٌل( 

حمٚمد زمـ فمقم زمـ طمٙمػ ايمٔمْم٣مر أزمق فمٌد اهلل ايم٘مقدم )وشمٗمف اخلْمٝم٤م، واهتٚمف ازمـ فمدي ووم٣مل: فمٛمده فمج٣مئ٤م وهق َمٛم٘مر 

 (.2/451( )يم٣ًمن 4/57احلدي٧م ( )طمط 

 (.725( ) أشمٛمك فمٙمٝمف احل٣مىمؿ( )ٞمٝم٣ًمزمقر/432حمٚمد زمـ فمقم زمـ طمٙمٝمؾ ايمرجم٣مري أزمق زم٘مر ايمت٣مصمر ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ت

 (.53/403( )فم٣ًمىمر 4/59زمـ داود أزمق زم٘مر ازمـ أطم٦م نمزال احل٣مهمظ )روى فمٛمف مجع( )طمط  حمٚمد زمـ فمقم

 (.5حمٚمد زمـ فمقم زمـ داود ايمًجزي )صدوق( )صمز / 

حمٚمد زمـ فمقم زمـ دضمٝمؿ ايمُمٝم٣ٌمين أزمق صمٔمٖمر ايم٘مقدم )ووم٣مل ازمـ مح٣مد ايم٘مقدم: ىم٣من ص٣محل٣ًم صدووم٣مً ومٙمٝمؾ اظمٔمرهم٥م وؽمامفمف دم 

 (.378( )ايمديمٝمؾ/02/42( )ؽمغم 0359أضمد ايمثٗم٣مت( )ك  ىمت٤م أزمٝمف ووم٣مل ايمذهٌل : ىم٣من

 (.2/459حمٚمد زمـ فمقم زمـ درهؿ أزمق فمقم )سمٙم٘مؿ همٝمف( )يم٣ًمن 

 (.859( )صمر 429حمٚمد زمـ فمقم زمـ دٓن أزمق صمٔمٖمر اجلرصم٣مين )ت 

حمٚمد زمـ فمقم زمـ رزمٝمٔم٥م ايمًٙمٚمل )شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم /ووم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: صدوق ٓ زمٟمس زمف ص٣ميما احلدي٧م( 

 (.8/67)ضم٣مسمؿ

 (.4/85حمٚمد زمـ فمقم زمـ رزق أزمق زم٘مر اخلالل )طمط 

 (.266حمٚمد زمـ فمقم زمـ رهؿ اجلرصم٣مين )صمر 

 (.4/459حمٚمد زمـ فمقم زمـ روح ايم٘مٛمدي )همٝمف يمكم وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل( )يم٣ًمن 

 (.4/25حمٚمد زمـ فمقم زمـ روره٣مين فمـ أيب ٞمٌم ايمتامر )طمط 

 (.783يمألطم٣ٌمر وإؾمٔم٣مر( )ٞمٝم٣ًمزمقر/حمٚمد زمـ فمقم زمـ زراد ايمٌٌمي أزمق فمٌد اهلل )ىم٣من ضم٣مهمٓم٣ًم 

 (.225)صمر  -مح٣مر فمٖم٣من  -حمٚمد زمـ فمقم زمـ زهغم أزمق فمٌد ايمرمحـ ايمٗمرر صمرصم٣مين ٞمٌٝمؾ 

 (.4/20حمٚمد زمـ فمقم زمـ زي٣مد أزمق صمٔمٖمر ايمٗمْم٣من )جمٜمقل ضم٣مل( )طمط 

 (.771حمٚمد زمـ فمقم زمـ زيد اجلرصم٣مين )جمٜمقل ضم٣مل( )صمر 

( 04/368( )ؽمغم5( )شمٗم٥م وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل( )ؽمٜمـؿ 690 اظم٘مل )تحمٚمد زمـ فمقم زمـ زيد ايمِم٣مئغ أزمق فمٌد اهلل

 .(0046)حتٖم٥م/ (0326)ك

 (.4/22حمٚمد زمـ فمقم زمـ ؽم٣ممل زمـ فمٙمؽ اهلٚمداين )طمط 
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 (.4/73حمٚمد زمـ فمقم زمـ ؽمختقيف أزمق ؽمٜمؾ اظمروزي )طمط 

 (.4/70حمٚمد زمـ فمقم زمـ ؽمٔمٝمد ايمٌٕمدادي )طمط 

 (.002( )رومف 688حمٚمد زمـ فمقم زمـ ؽمالم أزمق فم٣ٌمس ايمرومل )ت 

( )صمر -ئمٛمل شمٗم٥م -( )وم٣ميمف اإلؽمامفمٝمقم: مل ي٘مـ زمذاك 692حمٚمد زمـ فمقم زمـ ؽمٜمؾ أزمق زم٘مر اظمٖمن إٞمِم٣مري َمروزي )ت 

 (.495( )ؽمٜمؿ 2/455( )يم٣ًمن 222

 (.2/452حمٚمد زمـ فمقم زمـ ؽمٜمؾ ايمٔمْم٣مر احلِمٝم٤م، هق ازمـ ؽمٜمٝمؾ ايمذي زمٔمده )يم٣ًمن 

 (.٣53/402مزمقري )شمٗم٥م وم٣ميمف أزمق فمٌد اهلل احل٣مهمظ( )فم٣ًمىمر حمٚمد زمـ فمقم زمـ ؽمٜمؾ زمـ َمِمٙما أزمق ضمًـ ايمٛمٝمً

( 4/70حمٚمد زمـ فمقم زمـ ؽمٜمٝمؾ ايمٔمْم٣مر احلِمٝم٤م )وم٣مل إزدي: مل ي٘مـ هذا ايمُمٝمخ َمروٝم٣ًم هق هذا احلدي٧م( )طمط

 (.2/452)يم٣ًمن 

 (.53/408حمٚمد زمـ فمقم زمـ ؾم٣مة اظمروروذين )جمٜمقل ضم٣مل( )فم٣ًمىمر 

 (.4/22ايمًٚم٣ًمر )وشمٗمف ايمدارومْمٛمل( )طمط حمٚمد زمـ فمقم زمـ ؾمٔمٝم٤م زمـ فمدي أزمق زم٘مر 

 (.0320( )واهـ( )ك 447حمٚمد زمـ فمقم زمـ ؾمٚمر اظمذىمر أزمق فمقم ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ت 

 حمٚمد زمـ فمقم زمـ ؾمٝم٥ٌم اظمٌمي: هق ازمـ فمٝمًك زمـ ؾمٝم٥ٌم.

، ووم٣مل احل٣مهمظ: أضمد ايمٖمّمالء روى فمـ وه٤م زمـ حمٚمد زمـ فمقم زمـ ؾمٝمخ ايمًٌتل )فمٛمده فمج٣مئ٤م ونمرائ٤م وم٣ميمف ايمٗم٣م 

 (.2/450( )يم٣ًمن طمػمًا َمقوقفم٣ًم هم٣مهتؿ زمًٌٌف َمنة

 (.4/23حمٚمد زمـ فمقم زمـ ص٣ٌمح فمـ ه٣مٞمئ زمـ َمتقىمؾ )طمط 

 (.2/423حمٚمد زمـ فمقم زمـ ؿم٣ميم٤م )وه٣مه ازمـ ٞم٣مس( )يم٣ًمن 

 (.4/011( )طمط 342حمٚمد زمـ فمقم زمـ ؿمٝم٤م أزمق ضمًكم اظمت٘مٙمؿ )ت 

 (.4/52حمٚمد زمـ فمقم زمـ ـمٌٝم٣من ايمٗم٣م  )طمط 

 (.5/6626اظمروزي )جمٜمقل ضم٣مل( )ضم٣ٌمن حمٚمد زمـ فمقم زمـ فم٣ٌمس 

 (.4/78حمٚمد زمـ فمقم زمـ فم٣ٌمس زمـ ؽم٣مم أزمق زم٘مر )طمط 

( 4/29( )طمط410وم٣ميمف ايمِمٖم٣مر( )ت  حمٚمد زمـ فمقم زمـ فم٣ٌمس زمـ واوا أزمق زم٘مر ايمٖمٗمٝمف ايمٛم٣ًمئل )ىم٣من َمـ ايمثٗم٣مت

 (.928)إرؾم٣مد/
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 (.0043ه صحٝما( )حتٖم٥م/حمٚمد زمـ فمقم زمـ فمٌد احلٚمٝمد إدَمل )وم٣مل احل٣مهمظ دم ؽمٛمد هذا همٝمف: إؽمٛم٣مد

 (.0322حمٚمد زمـ فمقم زمـ فمٌد احلٚمٝمد ايمِمٛمٔم٣مين )ك 

 (.4/21( )روى فمٛمف مجع( )طمط 625حمٚمد زمـ فمقم زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ صمٛمٝمد أزمق فمٌد اهلل ايمنطمز )ت 

 (.0045حمٚمد زمـ فمقم زمـ فمٌد ايمٔمزيز ايمٌٌمي أزمق زم٘مر )ٓ ئمرف وم٣ميمف احل٣مهمظ( )حتٖم٥م/

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمـ أهؾ ايمتٖمٛمـ دم ايمٔمٙمقم 518زمـ محديـ ايمتٕمٙمٌل أزمق فمٌد اهلل )تحمٚمد زمـ فمقم زمـ فمٌد ايمٔمزيز 

وىم٣من ضم٣مهمٓم٣ًم ذىمٝم٣ًم همْمٛم٣مً أدي٣ٌمً ؾم٣مفمرًا يمٕمقي٣ًم أصقيمٝم٣مً وزمٝمتف فمٙمؿ وٞم٣ٌمه٥م وهمّمؾ وصماليم٥م.. وأشمٛمك فمٙمٝمف ازمـ فمْمٝم٥م ىمثغما( 

 (.06( )همٜمرس/0653)صف/

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ؾمٜمر زم٣مخلغم وايمِمالح وايمقرع، 311 ايمًٌتل )تحمٚمد زمـ فمقم زمـ فمٌد اهلل إَمقي أزمق فمٌد اهلل

 (.0415حمدث ؽمٌتف دم وومتف..( )صف/

 (.775( )ٞمٝم٣ًمزمقر/471حمٚمد زمـ فمقم زمـ فمٌد اهلل ايمزوزين صمٔمٖمر إدي٤م )ت

 (.770( )ٞمٝم٣ًمزمقر/455حمٚمد زمـ فمقم زمـ فمٌد اهلل ايم٘ماليت أزمق أمحد ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ت

 (.772( )صمر 427زمـ إؽمح٣مق اجلرصم٣مين )ت حمٚمد زمـ فمقم زمـ فمٌد اهلل 

 (.4/87حمٚمد زمـ فمقم زمـ فمٌد اهلل زمـ إؽمح٣مق اجلرصم٣مين ايمقرذورم )جمٜمقل ضم٣مل( )طمط 

 (.5/454حمٚمد زمـ فمقم زمـ فمٌد اهلل زمـ صمٔمٖمر اهل٣مؾمٚمل )ضم٤م 

 (.8/62حمٚمد زمـ فمقم زمـ فمٌد اهلل زمـ صمٔمٖمر زمـ أيب ؿم٣ميم٤م )ضم٣مسمؿ 

 (.4/96٘مر ايمدوم٣مق )شمٗم٥م وم٣ميمف ايمٔمتٝمٗمل( )طمط حمٚمد زمـ فمقم زمـ فمٌد اهلل زمـ طمٖمٝمػ أزمق زم

 (.4/27حمٚمد زمـ فمقم زمـ فمٌد اهلل زمـ فمٌد ايمٔمزيز زمـ زادَمرك أزمق فمٌد اهلل ايمٗمروي )جمٜمقل ضم٣مل( )طمط 

 (.4/011( )طمط 342حمٚمد زمـ فمقم زمـ فمٌد اهلل زمـ فمقم زمـ هُم٣مم اظمجٜمر )صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )ت 

( 4/014( )طمط 330اهلل ايمِمقري احل٣مهمظ )وم٣مل اخلْمٝم٤م: صدوق( )تحمٚمد زمـ فمقم زمـ فمٌد اهلل زمـ حمٚمد أزمق فمٌد 

 (.53/471)فم٣ًمىمر 

 (.464حمٚمد زمـ فمقم زمـ فمٌد اهلل زمـ َمديٛمل )شمٗم٥م وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل( )ؽمٜمؿ 

 (.4/94( )طمط 316حمٚمد زمـ فمقم زمـ فمٌد اهلل زمـ َمٜمدي أزمق ؿم٣مهر إٞم٣ٌمري )شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )ت 

( )طمـط 676أزمق صمٔمٖمر ايمقراق )شمٗم٥م ضم٣مهمظ وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ووشمٗمف ايمدارومْمٛمل( )ت  حمٚمد زمـ فمقم زمـ فمٌد اهلل زمـ َمٜمران
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4/20.) 

 (.0325)ك  -محدان -أزمق صمٔمٖمر حمٚمد زمـ فمقم زمـ فمٌد اهلل زمـ َمٜمران ايمقارق ايمٌٕمدادي

 (.4/88حمٚمد زمـ فمقم زمـ فمٌد اهلل زمـ ئمٗمقب أزمق ضمًـ ايمًٙمٚمل )شمٗم٥م وم٣ميمف فمٌد ايمٔمزيز زمـ فمقم( )طمط 

 (.0323ٌد اهل٣مؾمٚمل )ك حمٚمد زمـ فمقم زمـ فم

 (.793( )ٞمٝم٣ًمزمقر/421حمٚمد زمـ فمقم زمـ فمٌدك اجلرصم٣مين أزمق أمحد ؾمٝمٔمل )ت زمٔمد

 (.4/25( )أضمد إشم٣ٌمت وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )طمط 689حمٚمد زمـ فمقم زمـ فمت٣مب أزمق زم٘مر إي٣مدي ايمٗمامط )ت 

 (.4/453حمٚمد زمـ فمقم زمـ فمثامن زمـ زمًت٣من ايمٕمزٞمقي )اهتٚمف ايمذهٌل( )يم٣ًمن 

 (.2/454زمـ فمثامن زمـ محزة إٞمِم٣مري أزمق فمٌد اهلل اظمدين )روى فمج٣مئ٤م وم٣ميمف احل٣مىمؿ( )يم٣ًمن  حمٚمد زمـ فمقم

 (.238حمٚمد زمـ فمقم زمـ فمثامن زمـ محزة إٞمِم٣مري)صمر 

 (.057حمٚمد زمـ فمقم زمـ فمجقم أزمق همّمؾ ايمٗمزويٛمل )خم٤م 

 (.2/423حمٚمد زمـ فمقم زمـ فمْم٣مر )صمّٜمٙمف ايمدارومْمٛمل( )يم٣ًمن 

 (.2/421( )سم٘مٙمؿ همٝمف دم ديٛمف( )يم٣ًمن 472ؿم٣ميم٤م اظم٘مل )ت حمٚمد زمـ فمقم زمـ فمْمٝم٥م أزمق 

 (.0327( )ك 677حمٚمد زمـ فمقم زمـ فمٖم٣من ايمٔم٣مَمري ايم٘مقدم )وشمٗمف ايمدارومْمٛمل( )ت 

 (.53/477حمٚمد زمـ فمقم زمـ فمٙمقيف أزمق فمٌد اهلل اجلرصم٣مين )روى فمٛمف مج٣مفم٥م( )فم٣ًمىمر 

 (.53/472حمٚمد زمـ فمقم زمـ فمٚمر أزمق فمٌد اهلل اظمٗمرئ )فم٣ًمىمر 

 (.4/456زمـ فمقم زمـ فمٚمر أزمق فمقم ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ينق احلدي٧م وم٣ميمف اظمزي واحل٣مىمؿ( )يم٣ًمن  حمٚمد

 (.67َمـ إئٚم٥م اظمتٗمٛمكم )همٜمرس/ ”صحٝما َمًٙمؿ“حمٚمد زمـ فمقم زمـ فمٚمر ايمتٚمٝمٚمل أزمق فمٌد اهلل اظم٣مزري ؾم٣مرح ىمت٣مب 

 (.8/68حمٚمد زمـ فمقم زمـ فمٚمر ايمٔمًٗمالين )صدوق وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.4/453زمـ فمٚمر زمـ صم٣ٌمن أزمق َمٛمِمقر ايمٙمٕمقي ايمرازي )يم٣ًمن حمٚمد زمـ فمقم 

 (.005حمٚمد زمـ فمقم زمـ فمٚمر زمـ فمٝمدوس أزمق ضم٣مسمؿ )خم٤م 

 (.4/71حمٚمد زمـ فمقم زمـ فمٚمرو أزمق زم٘مر احلٖم٣مر ايميير )جمٜمقل ضم٣مل( )طمط 

 (.0763( )ذىمر07/417حمٚمد زمـ فمقم زمـ فمٚمرو أزمق ؽمٔمٝمد ايمٛمٗم٣مش )اإلَم٣مم احل٣مهمظ ايمث٦ٌم وم٣ميمف ايمذهٌل( )ؽمغم 

 حمٚمد زمـ فمقم زمـ فمٚمرو إصٌٜم٣مين: هق ايمٛمٗم٣مش.
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 (.0394حمٚمد زمـ فمقم زمـ فمٚمرو زمـ ؽمٜمؾ أزمق فمٌد اهلل ايمِمقدم )ذىمر 

 (.86حمٚمد زمـ فمقم زمـ فمٚمرويف أزمق ؽمٔمد ايمقىمٝمؾ )خم٤م 

 (.4/87حمٚمد زمـ فمقم زمـ فمٝمًك اخلزاز اظم٣ميم٘مل )شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )طمط 

 (.8/68حمٚمد زمـ فمقم زمـ نمراب )ضم٣مسمؿ 

 (.4/74فمقم زمـ نمزال أزمق زم٘مر ايمِمٖم٣مر )طمط  حمٚمد زمـ

حمٚمد زمـ فمقم زمـ همتا أزمق ؿم٣ميم٤م ايمٔمُم٣مري وشمٗمف اخلْمٝم٤م، ووم٣مل ايمذهٌل: يمٝمس زمحج٥م، صدوق يم٘مـ ادطمٙمقا فمٙمٝمف أؾمٝم٣مء 

 (.2/420همحدث هب٣م زمًالَم٥م زم٣مؿمـ ... يمٝمس زمحج٥م( )يم٣ًمن 

 (.406حمٚمد زمـ فمقم زمـ همرح اخلْمٝم٤م )َمٌم 

 (.2/458روى ضمديث٣مً َمقوقفم٣مً )يم٣ًمن حمٚمد زمـ فمقم زمـ همّمؾ أزمق ايمقرٞمجري 

( 4/23( )طمط689)وشمٗمف اخلْمٝم٤م( )ت -هُمًُتٗم٥م -حمٚمد زمـ فمقم زمـ همّمؾ اظمديٛمل أزمق فم٣ٌمس ايمٌٕمدادي

 (.971)إرؾم٣مد/

 (9/039حمٚمد زمـ فمقم زمـ همّمٝمؾ احلراين ايمٛمٖمٝمقم )ضم٤م 

 (.4/57حمٚمد زمـ فمقم زمـ وم٣مؽمؿ أزمق زم٘مر ايم٘مرطمل )شمٗم٥م وم٣ميمف ايمٔمتٝمٗمل( )طمط 

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمٗمرئ٣ًم أطمذ 336ـ وم٣مؽمؿ زمـ ؾمٚمٔمٙم٥م ايمّمٌل اظمٗمرئ أزمق فمٌد اهلل ايمٌج٣مين )تحمٚمد زمـ فمقم زم

 (.0024ايمٛم٣مس فمٛمف وىم٣مٞم٦م يمف رواي٥م وىم٣من َمـ أهؾ ايمٖمّمؾ واجلاليم٥م..( )صف/

 (.4/7حمٚمد زمـ فمقم زمـ ومداَم٥م فمـ أزمٝمف )طمط 

 (.420حمٚمد زمـ فمقم زمـ ومرومقيب احلٛمٝمٖمل )َمٌم 

 (.701جلرصم٣مين )صمر حمٚمد زمـ فمعم زمـ ومٝم٣مض ا

 (.777( ) أشمٛمك فمٙمٝمف احل٣مىمؿ( )ٞمٝم٣ًمزمقر/481حمٚمد زمـ فمقم زمـ َم٠مَمؾ ايمٛمٝم٣ًمزمقري أزمق فمٌد اهلل اظم٣مهصمز )ت

 (.3/005( )أصٌٜم٣من 0390حمٚمد زمـ فمقم زمـ َم٣ميمؽ زمـ أطمْمؾ )ذىمر 

( 580( )نمرزم٣مء/أزمق ضم٣مسمؿ ، ووشمٗمفحمٚمد زمـ فمقم زمـ حمرز ايمٌٕمدادي )أزمق فمٌد اهلل( )ىم٣من همٜماًم زم٣محلدي٧م شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ يقٞمس

 (.5/6623( )ضم٣ٌمن8/67)ضم٣مسمؿ 

 (.4/79( )طمط 431حمٚمد زمـ فمقم زمـ حمٚمد أزمق زم٘مر زم٘مغم زمـ فمالن ايمزاهد )ت 
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 (.4/93( )طمط 366حمٚمد زمـ فمقم زمـ حمٚمد أزمق ضمًـ اظمٔمدل )شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )ت 

 (.2/426( )ٓ رء( )يم٣ًمن 482حمٚمد زمـ فمقم زمـ حمٚمد أزمق طمْم٣مب اجلٌقم )ت 

 (.4/74حمٚمد زمـ فمقم زمـ حمٚمد أزمق ؽمٜمؾ ايمزفمٖمراين ايمقاؽمْمل ) روى فمٛمف مج٣مفم٥م( )طمط 

 (.4/019حمٚمد زمـ فمقم زمـ حمٚمد أزمق فمٌد اهلل ايمداَمٕم٣مين )اشمٛمقا فمٙمٝمف( )طمط 

 (.05حمٚمد زمـ فمقم زمـ حمٚمد أزمق ٞمٌم ايمُمغمازي )وشمٗمف ايمٖم٣مرد( )خم٤م 

 حمٚمد زمـ فمقم زمـ حمٚمد ايمٌٌمي هق أزمق ضمًـ زمـ صخر.

 (.785ـ فمقم زمـ حمٚمد ايمرازي أزمق ضمًـ ايمٖم٣مَمل ايمٛمٝم٣ًمزمقري )وم٣مل احل٣مىمؿ: صدوق( )ٞمٝم٣ًمزمقر/حمٚمد زم

 (.0123حمٚمد زمـ فمقم زمـ حمٚمد ايمزفمٖمراين )ومط 

( 022( )وم٣مل ايمٖم٣مرد: ايمٖم٣موؾ ايمثٗم٥م إَمكم( )إحت٣مف/319حمٚمد زمـ فمقم زمـ حمٚمد ايمُمغمازي أزمق ٞمٌم ايمت٣مصمر ايمٖمٗمٝمف )ت

 .(9/035( )سم٣مريخ اإلؽمالم05)خم٤م/

 (.0637( ؽمٚمع َمٛمف زمٔمض ايمٛم٣مس وىم٣من ص٣محل٣ًم )صف/514حمٚمد زمـ فمقم زمـ حمٚمد ايمْمٙمٝمْمقم أزمق فمٌد اهلل ايمريقؿمل )ت

( )أذن ٞمٝمٖم٣ًم ومخًكم ؽمٛم٥م حمت٣ًًٌم، وىم٣من َمـ 479)ت -طم٣مل احل٣مىمؿ -حمٚمد زمـ فمقم زمـ حمٚمد اظم٠مذن أزمق فمقم ايمٛمٝم٣ًمزمقري

 (.784ايمِم٣محلكم: وم٣ميمف احل٣مىمؿ( )ٞمٝم٣ًمزمقر/

 (.53/479( )فم٣ًمىمر 4/010ـ حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ أزمق طمْم٣مب ايمٌٕمدادي )طمط حمٚمد زمـ فمقم زم

حمٚمد زمـ فمقم زمـ حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ أزمق فمٌد اهلل احل٣مهمظ اظمروزي )شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ووم٣مل ايمًٚمٔم٣مين: ىم٣من ضم٣مهمٓم٣ًم َمتٗمٛم٣ًم شمٗم٥م 

( )طمط 970( )إرؾم٣مد/03/400( )ؽمغم412صدووم٣ًم ص٣مضم٤م ضمدي٧م.. ووم٣مل ايمذهٌل: احل٣مهمظ اظمجقد ايمثٗم٥م( )ت

4/28.) 

 (.2/017( )ؽمامفمف صحٝما وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )طمط 356حمٚمد زمـ فمقم زمـ حمٚمد زمـ أمحد أزمق زم٘مر احلريب )ت 

 (.4/82حمٚمد زمـ فمقم زمـ حمٚمد زمـ أمحد أزمق صمٔمٖمر ايمقرزٞم٣مين ايم٘م٣مسم٤م )جمٜمقل ضم٣مل( )طمط 

 .(53/485حمٚمد زمـ فمقم زمـ حمٚمد زمـ أمحد أزمق همتا ايمتٝمٚمل ايم٘مقدم )جمٜمقل ضم٣مل( )فم٣ًمىمر 

حمٚمد زمـ فمقم زمـ حمٚمد زمـ أمحد ايمًٚمٛم٣مين أزمق صمٔمٖمر ايمرضمٌل )اهتٚمف ازمـ ٞم٣مس زم٣ميم٘مذب دم ضمدي٧م ايمٛمـ٣مس( )يمًـ٣من 

2/423.) 

حمٚمد زمـ فمقم زمـ حمٚمد زمـ أمحد ايمٛمٝم٣ًمزمقري أزمق ؽمٔمٝمد اخلُم٣مب ايمِمٖم٣مر )وم٣مل فمٌد ايمٕم٣مهمر احل٣مهمظ: ىم٣من حمدشم٣مً َمٖمٝمدًا... 
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 (08/051( )ؽمغم 351ل ايمذهٌل: اإلَم٣مم اظمحدث اظمٖمٝمد ايمثٗم٥م( )ت سم٘مٙمؿ دم ؽمامفمف َمـ أيب فمثامن ايمِم٣مزمقين. ووم٣م

 .(014)خم٤م/

 (.2/456حمٚمد زمـ فمقم زمـ حمٚمد زمـ إؽمح٣مق )روى اظمٛم٣مىمغم وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )يم٣ًمن 

 (.4/24حمٚمد زمـ فمقم زمـ حمٚمد زمـ إؽمح٣مق )ؾمٝمخ جمٜمقل وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )طمط 

 (.062يمٖم٣مرد( )خم٤م حمٚمد زمـ فمقم زمـ حمٚمد زمـ إؽمح٣مق أزمق زم٘مر احلريري )وشمٗمف ا

 (.4/95( )طمط 369حمٚمد زمـ فمقم زمـ حمٚمد زمـ ضمًـ أزمق زم٘مر ايمًٗمْمل )صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )ت 

 (.22حمٚمد زمـ فمقم زمـ حمٚمد زمـ ضمًـ أزمق فمٌد اهلل اظمٗمري )خم٤م 

 (.728حمٚمد زمـ فمقم زمـ حمٚمد زمـ ضمًـ ايمْمقد )ٞمٝم٣ًمزمقر/

 (.53/478.... )جمٜمقل ضم٣مل( )فم٣ًمىمر حمٚمد زمـ فمقم زمـ حمٚمد زمـ ضمًكم أزمق فمٌد اهلل ايمٌٕمدادي 

 (.4/90حمٚمد زمـ فمقم زمـ حمٚمد زمـ ضمًكم زمـ صمراح أزمق ضمًـ اخلزاز )جمٜمقل ضم٣مل( )طمط 

 .-زمٔمده -هق ايمِمغمدم –حمٚمد زمـ فمقم زمـ حمٚمد زمـ محٝمد أزمق زم٘مر اجلقهري 

ايمٖم٣مرد: ؾمٝمخ فمدل شمٗم٥م، ( )وم٣مل 308حمٚمد زمـ فمقم زمـ حمٚمد زمـ ضِمٝمد ايمٛمٝم٣ًمزمقري اجلقهري ايمٕم٣مزي ايمِمغمدم ايمٔمدل )ت

( 9/406( )سم٣مريخ اإلؽمالم2( )خم٤م /023ووم٣مل ايمذهٌل: ايمٔمدل ايمرئٝمس اظمج٣مهد ايمٕم٣مزي أضمد ايم٘مػماء..( )إحت٣مف/

 (.07/488)ؽمغم 

 (.53/484حمٚمد زمـ فمقم زمـ حمٚمد زمـ ضمٝمقن أزمق فمٌد اهلل ايمػمومل )فم٣ًمىمر 

 (.2/420حمٚمد زمـ فمقم زمـ حمٚمد زمـ ؽمٜمؾ )همٝمف سم٣ًمهؾ وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )يم٣ًمن 

 (.0273حمٚمد زمـ فمقم زمـ حمٚمد زمـ ؾمٛمٌقيف أزمق زم٘مر ايم٘مقؽم٨م )ذىمر 

 (.53/482حمٚمد زمـ فمقم زمـ حمٚمد زمـ ص٣ميما اظمْمرز أزمق فمٌد اهلل ايمًٙمٚمل )فم٣ًمىمر 

 (.0297حمٚمد زمـ فمقم زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل أزمق صمٔمٖمر ايمِم٣مئغ )ذىمر 

 (.4/012( )طمط 315ف اخلْمٝم٤م( )ت ع ايمًٚمؽ )صدوق وم٣ميم٣محمٚمد زمـ فمقم زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل أزمق ؿم٣مهر زمٝم

 (.034حمٚمد زمـ فمقم زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل أزمق فمقم ايمديُم٣مذي )خم٤م 

 (.4/018حمٚمد زمـ فمقم زمـ حمٚمد زمـ فمٌٝمد اهلل أزمق ضمًكم اهل٣مؾمٚمل )شمٗم٥م صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )طمط 

 (.65حمٚمد زمـ فمقم زمـ حمٚمد زمـ فمقم أزمق ؽمٔمد اخلٙمٗم٣مين )وشمٗمف ايمٖم٣مرد( )خم٤م 
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 (.53/496( )فم٣ًمىمر 502زمـ حمٚمد زمـ فمقم أزمق فمٌد اهلل اظمٔمدل )شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ فم٣ًمىمر( )ت حمٚمد زمـ فمقم 

 (.53/484حمٚمد زمـ فمقم زمـ حمٚمد زمـ فمقم زمـ زمقيف أزمق ؿم٣مهر ايمٌخ٣مري )روى فمٛمف مج٣مفم٥م( )فم٣ًمىمر 

 حمٚمد زمـ فمقم زمـ حمٚمد زمـ فمقم زمـ ضمٝمد: ذىمر همٝمٚمـ صمده: حمٚمد زمـ ضمٝمد.

 (.4/012( )طمط 338ئمٗمقب أزمق ضمًكم إي٣مدي )صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )ت حمٚمد زمـ فمقم زمـ حمٚمد زمـ فمقم زمـ 

 (.4/72حمٚمد زمـ فمقم زمـ حمٚمد زمـ فمٚمر أزمق صمٔمٖمر اظم٘مت٤م )طمط 

 (.53/489حمٚمد زمـ فمقم زمـ حمٚمد زمـ فمٚمر اجلٚمحل إؿمرازمٙمز )جمٜمقل ضم٣مل( )فم٣ًمىمر 

 (.0293حمٚمد زمـ فمقم زمـ حمٚمد زمـ فمقف أزمق َمًٙمؿ ايميير )ذىمر 

( )صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ووشمٗمف إزهري ووم٣مل ايمذهٌل: 366زمـ حمٚمد زمـ خمٙمد أزمق ضمًكم ايمقراق )ت حمٚمد زمـ فمقم 

 (.4/93( )طمط9/480( )سم٣مريخ اإلؽمالم027صدوق روى ومٙمٝماًل( )إحت٣مف/

 (.08/391حمٚمد زمـ فمقم زمـ حمٚمد زمـ َمْمٙم٤م ايم٘مرَم٣مين أزمق ؽمٔمد ايمُم٣مفمر )جمٜمقل ضم٣مل( )ؽمغم 

 (.53/487( )فم٣ًمىمر 321٘مر ايمًٙمٚمل احلداد اظمح٣مؽمٌل )وه٣مه ايم٘مت٣مين( )ت حمٚمد زمـ فمقم زمـ حمٚمد زمـ َمقؽمك أزمق زم

( 328حمٚمد زمـ فمقم زمـ حمٚمد زمـ َمقؽمك زمـ صمٔمٖمر ايمٌٕمدادي أزمق زم٘مر احلٛمٌقم اخلٝم٣مط )ىم٣من ذا فمٙمؿ ورئ٣مؽم٥م وأص٣ميم٥م( )ت 

 (.08/347)ؽمغم 

 (.4/78( )طمط 416حمٚمد زمـ فمقم زمـ حمٚمد زمـ ٞمٌم )شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )ت 

 (.772( )ٞمٝم٣ًمزمقر/453 زمـ حمٚمد زمـ حيٝمك ايمٛمٝم٣ًمزمقري أزمق فمٌد ايمرمحـ )تحمٚمد زمـ فمقم

 (.2/455( )يم٣ًمن 307حمٚمد زمـ فمقم زمـ حمٚمد زمـ حيٝمك اهل٣مؾمٚمل )سم٘مٙمٚمقا دم ؽمامفمف وم٣ميمف ايمًٚمرومٛمدي( )ت 

 (.4/014( )طمط336حمٚمد زمـ فمقم زمـ حمٚمد زمـ يقؽمػ أزمق ؿم٣مهر ايمقافمظ ازمـ فمالف )صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )ت 

( 0338يٟميت )ذىمر  -( اؽمؿ صمده: خمٙمد زمـ َمزيد زمـ همرومد417فمقم زمـ خمٙمد زمـ همرومد أزمقضمٖمص إصٌٜم٣مين )ت حمٚمد زمـ 

 (597)ؿم٤م 

( )وم٣مل أزمق ٞمٔمٝمؿ: شمٗم٥م، ووم٣مل 417حمٚمد زمـ فمقم زمـ خمٙمد زمـ َمزيد زمـ همرومد ايمٖمرومدي أزمق صمٔمٖمر إصٌٜم٣مين ايمدارىمل )ت

( 0338( )ذىمر3/066( ) أصٌٜم٣من 974/ايمذهٌل: ايمُمٝمخ اظمٔمٚمر ايمِمدوق َم٣م فمٙمٚم٦م زمف زمٟمؽم٣ًم( )إرؾم٣مد

 (.03/047)ؽمغم

 (4/21حمٚمد زمـ فمقم زمـ َمروان فمـ ضمًـ زمـ ومتٝم٥ٌم )طمط 
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 (4/52حمٚمد زمـ فمقم زمـ َمٔمٝمد زمـ ؾمداد ايمٔمٝمدي)طمط 

 (4/59حمٚمد زمـ فمقم زمـ َمٕمغمة إشمرم )طمط 

 (3حمٚمد زمـ فمقم زمـ َمٜمدي ايم٘مقدم ) شمٗم٥م وم٣ميمف ايمدار ومْمٛمل( )ؽمٜمؿ 

 (0295٘مر ايمٗمامط )ذىمر حمٚمد زمـ فمقم زمـ َمٜمره أزمقزم

 (2/458( )يم٣ًمن 359حمٚمد زمـ فمقم زمـ َمٜمريز أزمق َمًٙمؿ إصٌٜم٣مين إدي٤م )ت

 (.0031حمٚمد زمـ فمقم زمـ َمقؽمك زمـ صمٔمٖمر ايمٔمٙمقي )وم٣مل احل٣مهمظ: همّمالء شمٗم٣مت( )حتٖم٥م/

 .(53/495حمٚمد زمـ فمقم زمـ َمٝمٚمقن ايمٛمرد احل٣مهمظ )شمٗم٥م َمٟمَمقن وم٣ميمف أزمق همّمؾ زمـ ٞم٣مس( )فم٣ًمىمر 

 (4/96( )شمٗم٥م َمٟمَمقن وم٣ميمف ايمٔمتٝمٗمل( ) طمط 492زمـ ٞمّمغم أزمق زم٘مر ايمدي٣ٌمصمل )ت  حمٚمد زمـ فمقم

 (53/498حمٚمد زمـ فمقم زمـ ٞمٔمامن أزمق ضمًـ ايمٌزاز )فم٣ًمىمر 

 (4/421ؾمٝمْم٣من ايمْم٣مق )يم٣ًمن -حمٚمد زمـ فمقم زمـ ٞمٔمامن زمـ أيب ؿمريٖم٥م ايمٌجقم أزمق صمٔمٖمر

 (53/499حمٚمد زمـ فمقم زمـ ه٣مؾمؿ )فم٣ًمىمر 

 -سمٗمدم -ازمـ ضمًكم ازمـ فمقم زمـ ه٣مين حمٚمد زمـ فمقم زمـ ه٣مٞمئ : هق 

حمٚمد زمـ فمقم زمـ هُم٣مم زمـ فمٌد ايمرؤوف إٞمِم٣مري أزمق فمٌد اهلل ايمٗمرؿمٌل )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من واؽمع ايمٔمٙمؿ ضم٣مذوم٣مً 

 (.0062( )صف/363زم٣ميمٖمتقى فم٣مظم٣ًم زم٣ميمٙم٣ًمن ورفم٣مً فمٖمٝمٖم٣ًم..( )ت

 (٥4/84م وم٣ميمف ضمًـ ازمـ أيب زم٘مر( )طمط ( )شمٗم451حمٚمد زمـ فمقم زمـ هٝمثؿ أزمق زم٘مر ايمٌزاز اظمٗمرئ ازمـ فمٙمقان )ت 

 (2/423( )َمتٜمؿ دم ديٛمف( )يم٣ًمن 560حمٚمد زمـ فمقم زمـ ودفم٣من أزمق ٞمٌم اظمقصقم )ت 

 (6/314( )اصٌٜم٣من 0453حمٚمد زمـ فمقم زمـ وو٣مح ايمٌٌمي )ذىمر 

( 2/456حمٚمد زمـ فمقم زمـ ويمٝمد ايمًٙمٚمل ايمٌٌمي )اهتٚمف ايمٌٝمٜمٗمل ووم٣مل اإلؽمامفمٝمقم: َمٛم٘مر احلدي٧م( )يم٣ًمن 

 (.٣975مد/)إرؾم

 (0296ْمٝم٤م )ذىمر ايمحمٚمد زمـ فمقم زمـ حيٝمك أزمق ضمًكم 

 (.073حمٚمد زمـ فمقم زمـ حيٝمك زمـ سمًؼمي )َمٌم 

 (.972حمٚمد زمـ فمقم زمـ حيٝمك زمـ زي٣مد إؽمدي ايمٌٌمي فمٛمف ايمْمػماين ونمغمه )إرؾم٣مد/

( )فم٣ًمىمر 07/237( )وشمٗمف احلداد وايمٛمًٝم٤م( )ؽمغم 337حمٚمد زمـ فمقم زمـ حيٝمك زمـ ؽمٙمقان أزمق فمٌد اهلل اظم٣مزين)ت
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53/311) 

 (4/89حمٚمد زمـ فمقم زمـ حيٝمك زمـ فمٌد اهلل أزمقزم٘مر ايمٌزاز ايمٔمريػ )شمٗم٥م وم٣ميمف ايمٔمتٝمٗمل( )طمط 

 (2/453اإلدريز( )يم٣ًمن  زمفحمٚمد زمـ فمقم زمـ حيٝمك زمـ َمٔم٣مذ ايمًٚمرومٛمدي )ىمذ

 (.852حمٚمد زمـ فمقم زمـ يزداد ايمٛمٜم٣موٞمدي أزمق صمٔمٖمر )صمر 

 (79)وشمٗم٥م ايمٖم٣مرد( )خم٤م حمٚمد زمـ فمقم زمـ ئمٗمقب أزمق زم٘مر ايمت٣مصمر 

 (8/67حمٚمد زمـ فمقم فمـ ضم٘مؿ زمـ فمتٝم٥ٌم)جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( )ضم٣مسمؿ 

 (.064حمٚمد زمـ فمقم َمٙمٝمؾ ايمٖمٜمٚمل )َمٌم 

 (.582( )نمرزم٣مء/640حمٚمد زمـ فمؿ ايمُم٣مهمٔمل )ت

 حمٚمد زمـ فمامد ايمػمزمري: صقازمف: ازمـ مح٣مد ايمؼمَمذي.

أضمد اخلٖم٣مظ اظمٔمدوديـ وم٣ميمف أزمق ضمًـ زمـ ؽمٖمٝم٣من( )يم٣ًمن ( )ىم٣من 446حمٚمد زمـ فمامر ايمٔمجقم أزمق صمٔمٖمر ايمٔمْم٣مر )ت 

2/475) 

 (53/312حمٚمد زمـ فمامر زمـ أمحد ايمٙمٝمثل )فم٣ًمىمر 

 (.8/34حمٚمد زمـ فمامر زمـ ضم٣مرث أزمق صمٔمٖمر ايمرازي )شمٗم٥م صدوق وم٣ميمف ازمـ أيب ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.8/34حمٚمد زمـ فمامر زمـ فمْمٝم٥م ايمً٘مري )ضم٣مسمؿ 

 (4/030اهلل ايمٌٕمدادي )جمٜمقل احل٣مل( )طمط  حمٚمد زمـ فمامر زمـ همروخ زمـ ؾمٌٝم٤م أزمق فمٌد

 (2/475 فمـ أزمٝمف )جمٜمقٓن وم٣ميمف ازمـ اجلقزي( )يم٣ًمن هحمٚمد زمـ فمامر زمـ حمٚمد زمـ فمامر زمـ ي٣م

 (2/475فمامر )يم٣ًمن  ازمـ حمٚمد زمـ فمامرة ايمٙمٝمثل )جيٜمؾ وم٣ميمف ايمذهٌل(سمٗمدم دم

 (8/35حمٚمد زمـ فمامرة زمـ ضمزم فمـ أيب هريرة )ضم٣مسمؿ 

 (8/33( )ضم٣مسمؿ 7/342طمزيٚمف زمـ شم٣مزم٦م إٞمِم٣مري )ضم٤م حمٚمد زمـ فمامرة زمـ 

 (0128( )ومط 9/006حمٚمد زمـ فمامرة زمـ صٌٝما ايم٘مقدم )ضم٤م 

 (2/478حمٚمد زمـ فمٚمر أزمق زم٘مر ايمٗمٌقم )ؤمٝمػ صمدًا وم٣ميمف ايمدار ومْمٛمل ( اؽمؿ صمده ضمٖمص )يم٣ًمن 

 (4/66حمٚمد زمـ فمٚمر أزمق صمٔمٖمر محدان احلٚمغمي ايمٌزاز )طمط 

 (2/478وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ( )يم٣ًمن  حمٚمد زمـ فمٚمر إٞمديمز )جمٜمقل
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 (.0612( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣مٞم٦م يمف فمٛم٣مي٥م زم٣ميمٔمٙمؿ..( )صف/376حمٚمد زمـ فمٚمر ايمٌ٘مري أزمق فمٌد اهلل ايمٌج٣مين )ت

 .(2/475حمٚمد زمـ فمٚمر اجلٔم٣ميب : اؽمؿ صمده حمٚمد )سم٘مٙمؿ همٝمف ( )يم٣ًمن 

 (.2/478حمٚمد زمـ فمٚمر احلٌقم فمـ أزمٝمف... طمػمًا َمٛم٘مرًا )يم٣ًمن

 (.0032احلٛمٖمل )همٝمف ٞمٓمر وم٣ميمف احل٣مهمظ( )حتٖم٥م/حمٚمد زمـ فمٚمر 

( 513)ىم٣من همٗمٝمٜم٣مً َمػمزًا ذا ضمظ َمـ فمٙمؿ إصقل وإدب( )ت -ازمـ أيب ايمٔمِم٣مهمغم -حمٚمد زمـ فمٚمر اخلزرصمل

 (.0638)صف/

 (.094ْم٣مب )َمٌم اخلحمٚمد زمـ فمٚمر 

 (7/348حمٚمد زمـ فمٚمر ايمديقم )ضم٤م 

 (4/42حمٚمد زمـ فمٚمر ايمُم٣مفمر )طمط 

 (0176)طمط حمٚمد زمـ فمٚمر ايمُمٜمرزوي 

 (2/478( )يم٣ًمن 405حمٚمد زمـ فمٚمر ايمّمٚمري )ٓرء ( )ت 

حمٚمد زمـ فمٚمر ايمٕم٣مزي اظمٗمرئ أزمق فمٚمر ايمٗمرؿمٌل )ممـ ؾُمٜمر زم٣محلٚمؾ فمٛمف، وىم٣من َمـ اظمُمٜمقريـ زم٣ميمتجقيد وأومرأ ايمٛم٣مس 

 (.0069( )صف/365زم٣مظمًجد اجل٣مَمع زمٗمرؿمٝم٥م: وم٣ميمف ازمـ زمُم٘مقال( )ت

 (0384حمٚمد زمـ فمٚمر اظم٣مزين )ك

 (8/69( )ضم٣مسمؿ 2/477فمٚمر اظمحرم )واهل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ /ووم٣ميمف ازمـ َمٔمكم :يمٝمس ضمدي٧م زمُمكء(يم٣ًمن حمٚمد زمـ 

 (8/09حمٚمد زمـ فمٚمر زمـ إزمراهٝمؿ ايمٗمرر )ضم٣مسمؿ 

 (.65)همٜمرس/ -هق اخلزرصمل اظمتٗمدم –حمٚمد زمـ فمٚمر زمـ أيب ايمٔمِم٣مهمغم أزمق فمٌد اهلل اجلٝم٣مين إٞمديمز ىم٣من ؾمٝمخ٣ًم هم٣موالً 

 (4/45ٞم٣ٌمري )طمط  ٕاًـ ضم أيبحمٚمد زمـ فمٚمر زمـ 

 (4/484حمٚمد زمـ فمٚمر زمـ أيب ضمٖمص ايمٔمْم٣مر إٞمِم٣مري )خيْمئ وم٣ميمف ازمـ ضم٣ٌمن( )يم٣ًمن 

( )يم٣ًمن 49حمٚمد زمـ فمٚمر زمـ أيب ؽمٔمٝمد )وم٣ميمف أزمق ضمًـ زمـ مح٣مد:يت٘مٙمؿ همٝمف وومد ىمت٤م فمٛمف ايمٛم٣مس ويمٝمس زمٚمؼموك( )ؽمٜمؿ 

2/482) 

 (2/479ضم٣مسمؿ ( )يم٣ًمن ٔمرف وم٣ميمف يحمٚمد زمـ فمٚمر زمـ أيب ؽمٙمٚم٥م زمـ فمٌد إؽمد )ٓ 

 (2/09حمٚمد زمـ فمٚمر زمـ أيب فمٌٝمد إؽمدي )جمٜمقل ضم٣مل ( )ضم٣مسمؿ 
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 (.0034)حتٖم٥م/ (2/486( )يم٣ًمن واحل٣مهمظ حمٚمد زمـ فمٚمر زمـ ايب َمًٙمؿ ايمِمٛمٔم٣مين )جمٜمقل وم٣ميمف زمـ ومْم٣من

 (2/479حمٚمد زمـ فمٚمر زمـ ايب يزيد ايمِمٛمٔم٣مين )ٕ افمرهمف وم٣ميمف ازمقضم٣مسمؿ ( )يم٣ًمن 

 (53/318زمـ صمٔمٖمر ايمتٚمٝمٚمل )فم٣ًمىمر حمٚمد زمـ فمٚمر زمـ أمحد 

 (53/318حمٚمد زمـ فمٚمر زمـ إؽمامفمٝمؾ أزمق زم٘مر ايمدوٓيب )فم٣ًمىمر 

 (.542حمٚمد زمـ فمٚمر زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ أمحد زمـ َم٘مرم زمـ أضمٛمػ: )فمٙمامء 

 (2/479حمٚمد زمـ فمٚمر زمـ أٞمِم٣مري ) ؤمٖمف إزدي ( ) يم٣ًمن 

زم٣مظمٔمدل وروى فمٛمف ايمدارومْمٛمل ومت٣مم ووصٖمف زم٣مظمٔمدل(  حمٚمد زمـ فمٚمر زمـ أيقب اظمٔمدل أزمق زم٘مر ايمرَمقم )وصٖمف ايمدارومْمٛمل

 (.380( )ايمديمٝمؾ/2/479)يم٣ًمن 

 (4/49( )طمط 346حمٚمد زمـ فمٚمر زمـ زم٘مر زمـ ود زمـ داود أزمق زم٘مر ايمٛمج٣مر )شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )ت 

 (4/42( )شمٗم٥م َمٟمَمقن وم٣ميمف ايمٔمتٝمٗمل( )طمط 492حمٚمد زمـ فمٚمر زمـ صمٔمٖمر زمـ زمحر أزمق زم٘مر ايمقىمٝمؾ )ت

( )طمط 341ازمـ درهؿ )صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )ت  -أو احلقدم  -زمـ صمٔمٖمر زمـ ضم٣مَمد أزمق زم٘مر احلرومل حمٚمد زمـ فمٚمر 

4/48) 

 (2/486حمٚمد زمـ فمٚمر زمـ صمٛمٌقم )يم٣ًمن 

 (4/64حمٚمد زمـ فمٚمر زمـ ضم٣مرث أزمق فمٚمر ايمؼمَمذي )طمط 

 (0452حمٚمد زمـ فمٚمر زمـ ضمرب زمـ ؽمٛم٣من ايمٗمرر ايمٌٌمي )ذىمر/

 (8/09( )ضم٣مسمؿ 2/484ق ضم٣مسمؿ ( ) يم٣ًمن حمٚمد زمـ فمٚمر زمـ ضمًـ )جمٜمقل وم٣ميمف أزم

)وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمـ أهؾ ايمٗمرآن وَمـ أهؾ  -ازمـ أيب ضمٖمص -حمٚمد زمـ فمٚمر زمـ ضمًـ ايمٖم٣مرد أزمق فمٌد اإلؾمٌٝمقم

 (.0088( )صف/359ايمٔمٛم٣مي٥م ايمِمحٝمح٥م زمْمٙم٤م ايمٖمٗمف وايمٔمرزمٝم٥م وايمْم٤م وأداب وَمـ أضمٖمظ ايمٛم٣مس يمٙمخػم( )ت

 (4/65( )طمط 456صمٔمٖمر ازمـ َمًٙمٚم٥م )شمٗمف وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )ت  حمٚمد زمـ فمٚمر زمـ ضمًـ زمـ فمٌٝمد أزمق

 (4/44حمٚمد زمـ فمٚمر زمـ ضمًكم أزمق فم٣ٌمس ايمٗم٣م  )طمط 

 (4/46( طمط 426حمٚمد زمـ فمٚمر زمـ ضمًكم زمـ طمْم٣مب أزمق فم٣ٌمس ايمزوٞمدي )ت

 (0379)ك (0529)ذىمر/ (441)ت حمٚمد زمـ فمٚمر زمـ ضمٖمص أزمق صمٔمٖمر اجلقرصمغمي

  .جلقرصمغميا هقحمٚمد زمـ فمٚمر زمـ ضمٖمص إصٌٜم٣مين 
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 (4/63حمٚمد زمـ فمٚمر زمـ ضمٖمص ايمًدود )طمط 

 (4/60حمٚمد زمـ فمٚمر زمـ ضمٖمص ايمٗمِمٌل )شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم( )طمط 

 (4/63حمٚمد زمـ فمٚمر زمـ ضمٖمص زمـ ضم٘مؿ أزمق زم٘مر ايمٗمٌقم ايمثٕمري )ؤمٝمػ صمدًا وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل( )طمط 

 (376/ 53حمٚمد زمـ فمٚمر زمـ محيص )فم٣ًمىمر 

همؼ أزمق زم٘مر ايمِمقدم اخل٣ٌمز اهلٚمذاين )فمٛمف مج٣مفم٥م ووم٣مل ؾمغمويف: صدوق( حمٚمد زمـ فمٚمر زمـ طمزر زمـ همّمؾ زمـ َمق

 (.3/44( )طمط386)ايمديمٝمؾ/

 (2/486( )يم٣ًمن 492حمٚمد زمـ فمٚمر زمـ طمٙمػ زمـ زٞمٌقر ايمٌٕمدادي ) ؤمٝمػ صمدًا وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )ت 

 (8/64حمٚمد زمـ فمٚمر زمـ رَم٣مح )جمٜمقل ضم٣مل ( )ضم٣مسمؿ 

 (4/48( )طمط 368وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ( )ت حمٚمد زمـ فمٚمر زمـ زىم٣مر زمـ أمحد أزمق ضمًـ )صدوق

 (0381)ك  -يٟميت–( : هق ازمـ فمٚمر زمـ حمٚمد زمـ ؽمٙمؿ أو ؽمالم 455 أزمق زم٘مر )ت يبحمٚمد زمـ فمٚمر زمـ ؽم٣ممل اجلٔم٣م

 (8/08( ) جمٜمقل ضم٣مل ( ) ضم٣مسمؿ  ٥مزمـ أيب ىمٌُماحمٚمد زمـ فمٚمر زمـ ؽمٔمد إٞمامري ) وهق 

 ( 2/478( )يم٣ًمن 411) ت اظمٔمتزرم حمٚمد زمـ فمٚمر زمـ ؽمٔمٝمد ايم٣ٌمهقم ايمٌٌمي

 (4/63حمٚمد زمـ فمٚمر زمـ ؽم٘مـ ايمٔمً٘مري )طمط 

 (6/64( )طمط658حمٚمد زمـ فمٚمر زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ أيب َمذفمقر أزمق صمٔمٖمر )شمٗمف وم٣ميمف ايمدار ومْمٛمل ( )ت

 (02/364حمٚمد زمـ فمٚمر زمـ ؾمٌقي٥م اظمروزي )وم٣مل ايمذهٌل :ايمُمٝمخ ايمثٗم٥م ( )ؽمغم 

 (2/475يم٘ماليب )َمٛم٘مر احلدي٧م صمدًا وم٣ميمف ازمـ ضم٣ٌمن ( )يم٣ًمن حمٚمد زمـ فمٚمر زمـ ص٣ميما ايم٘مالفمل احلٚمقدي ايمٌٌمي ا

 (.414حمٚمد زمـ فمٚمر زمـ ص٣ٌمح اهلٚمداين: صقازمف ازمـ فمٚمر زمـ هٝم٣مج )ؿمػمي

 .(9/014حمٚمد زمـ فمٚمر زمـ فمٌد احلٚمٝمد ايمٗمرر )ضم٤م 

 (.979حمٚمد زمـ فمٚمر زمـ فمٌد ايمٔمزيز ايمديامد أزمق ضمًـ ايمرَمقم )جمٜمقل ضم٣مل( )إرؾم٣مد/

 (.0030ايمٔمزيز ايم٘مًم ايمراهميض )حتٖم٥م/حمٚمد زمـ فمٚمر زمـ فمٌد 

 (2/486حمٚمد زمـ فمٚمر زمـ فمٌد ايمٔمزيز زمـ إزمراهٝمؿ إٞمديمز )ؤمٖمف ازمـ طمٙم٘م٣من وازمـ همرطمل ( )يم٣ًمن 

 (4/31( )طمط 349حمٚمد زمـ فمٚمر زمـ فمٌد ايمٔمزيز زمـ أمحد أزمق فمقم اهلٚمداين )صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ( )ت 

 (4/64إزدي )طمط حمٚمد زمـ فمٚمر زمـ فمٌد ايمٔمزيز زمـ حمٚمد أزمق صمٔمٖمر 
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َمٟمَمقن وم٣ميمف أزمق  ٥مشمٗم)(403حمٚمد زمـ فمٚمر زمـ فمٌد اهلل زمـ ضمًكم زمـ ضمٖمص اهلٚمداين أزمقفمٌد اهلل إصٌٜم٣مين ايمذىمقاين )ت 

 (211( )ؿم٤م0533( )ذىمر 3/095اصٌٜم٣مين )ايمُمٝمخ (

 (53/319حمٚمد زمـ فمٚمر زمـ فمٌد اهلل زمـ رؽمتؿ ايمٖم٣مرس أزمق ص٣ميما ايمٌٔمٙمٌ٘مل )فم٣ًمىمر 

 (8/08زمـ ص٣مضم٤م ايمدارَمل )ضم٣مسمؿ  حمٚمد زمـ فمٚمر زمـ فمْم٣مر

 (53/300( )فم٣ًمىمر 4/40حمٚمد زمـ فمٚمر زمـ فمٖم٣من زمـ فمثامن ايمدوري أزمق ضمًـ ايمٌٕمدادي )وشمٗمف اخلْمٝم٤م ( )طمط 

 (.239( )جمٜمقل ضم٣مل( )صمر 694حمٚمد زمـ فمٚمر زمـ فمالء زمـ فمٚمر اجلرصم٣مين )ت

ايمٌخ٣مري :ٓ يت٣مزمع فمٙمٝمف( )يم٣ًمن حمٚمد زمـ فمٚمر زمـ فمٙمٗمٚم٥م زمـ َمرشمد )يمف ضمدي٧م واضمد وهق َمٛم٘مر وم٣ميمف ايمذهٌل ووم٣مل 

2/472) 

 ( 0768حمٚمد زمـ فمٚمر زمـ فمٙم٘مقَم٥م ايمت٣مصمر )ذىمر 

 (9/035حمٚمد زمـ فمٚمر زمـ فمقم زمـ أيب زم٘مر ايم٘مت٣مين )ضم٤م 

 (8/09حمٚمد زمـ فمٚمر زمـ فمقم زمـ ضمًكم ايمٔمٙمقي أزمق ضمٖمص )ضم٣مسمؿ 

 (4/45حمٚمد زمـ فمٚمر زمـ فمقم زمـ طمٙمػ زمـ زٞمٌقر ايمقراق )ؤمٝمػ صمدًا وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ( )طمط 

 (4/65( )طمط456حمٚمد زمـ فمٚمر زمـ فمقم زمـ فمٚمر ايمٖمٝم٣م  أزمق زم٘مر )شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ( )ت

 (6( )ؤمٝمػ ( ) صمز 428حمٚمد زمـ فمٚمر زمـ فمٝمًك زمـ حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ أزمق أمحد اجلٙمقدي )ت 

 (4/42( )301حمٚمد زمـ فمٚمر زمـ فمٝمًك زمـ حيٝمل أزمق ضمًـ ايمٌٙمدي احلْمراين )صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ( )ت

 (2/486فمٚمر زمـ نم٣ميم٤م )ىمذزمف ازمـ أيب ايمٖمقارس ( )يم٣ًمن حمٚمد زمـ 

 (2/480( )يم٣ًمن 4/40حمٚمد زمـ فمٚمر زمـ همّمؾ اجلٔمٖمل )ىمذزمف ازمـ أيب ايمٖمقارس ونمغمه ( )طمط 

 (.384حمٚمد زمـ فمٚمر زمـ وم٣مؽمؿ ايمٛمٝم٣ًمزمقري ايمُم٣مهمٔمل فمٛمف ايمدارومْمٛمل )ايمديمٝمؾ/

 (4/47ٔمٝمػ وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ( )طمط ( )و362حمٚمد زمـ فمٚمر زمـ وم٣مؽمؿ زمـ زمُمغم أزمق زم٘مر ايمرد ازمـ فمدؽمٝم٥م )ت

 (.811حمٚمد زمـ فمٚمر زمـ ومت٣مدة زمـ َمْمر ايمرجم٣مري أزمق ضمًـ ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ٞمٝم٣ًمزمقر/

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من فم٣مظم٣ًم زم٣ميمٛمحق وإصقل..( 510حمٚمد زمـ فمٚمر زمـ ومْمري ايمززمٝمدي أزمق زم٘مر اإلؾمٌٝمقم )ت

 (.0632)صف/

 (8/61ضم٣مسمؿ ( )ضم٣مسمؿ حمٚمد زمـ فمٚمر زمـ ىمٝم٣ًمن ايمِمٛمٔم٣مين )ٓأفمرهمف وم٣ميمف أزمق 
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 (4/42حمٚمد زمـ فمٚمر زمـ حمٚمد ازمق زم٘مر آٞم٣ٌمري )طمط 

 (.816حمٚمد زمـ فمٚمر زمـ حمٚمد اإلؽمٖمرائٝمٛمل أزمق زم٘مر ايمٖمٗمٝمف )ٞمٝم٣ًمزمقر/

 (.751حمٚمد زمـ فمٚمر زمـ حمٚمد ايمرفمدي )صمر 

 (4/49( )طمط 2/484صحٝما وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ( )يم٣ًمن  ف( )ؽمامفم346حمٚمد زمـ فمٚمر زمـ حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ ايمقىمٝمؾ )ت 

 (53/340( )جمٜمقل ضم٣مل ( )فم٣ًمىمر 378حمٚمد زمـ فمٚمر زمـ حمٚمد زمـ أيب فمٗمٝمؾ ايم٘مرصمل أزمق زم٘مر ايمقافمظ )ت 

 (.0613( )صف/370حمٚمد زمـ فمٚمر زمـ حمٚمد زمـ ضمٖمص ايمْمٙمٝمْمقم أزمق فمٌد اهلل )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: شمٗم٥م دم روايتف..( )ت

 (53/309حمٚمد زمـ فمٚمر زمـ حمٚمد زمـ ضم٘مؿ ايمثٗمٖمل )فم٣ًمىمر 

 -زمٔمده  –حمٚمد زمـ فمٚمر زمـ حمٚمد زمـ ؽمالم : صقازمف :ؽمٙمؿ 

ر أزمقفمقم :مل أحمٚمد زمـ فمٚمر زمـ حمٚمد زمـ ؽمٙمؿ اجلٔم٣ميب أزمق زم٘مر احل٣مهمظ )ىم٣من اضمد احلٖم٣مظ اظمجقديـ وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ،ووم٣مل 

٣ٌمين: أٞمف ضمٖمظ َمٛمف ووم٣مل ايمدارومْمٛمل: طمٙمَّط دم احلدي٧م، واهتؿ دم سمرك ايمِمالة أضمرق ىمتٌف فمٛمد َمقسمف، وذىمر ايمٔمالَم٥م إيمأ

( 0265( )ذىمر 455يراصمع دم اظمِم٣مدر( )ت -ويمٙمٔمٙمامء ىمالم ىمثغم همٝمف -ؤمٝمػ رومٝمؼ ايمديـ وإن ىم٣من ضم٣مهمٓم٣ًم َمُمٜمقراً 

 (.383( )ايمديمٝمؾ/53/309( )فم٣ًمىمر 4/62)طمط 

 (4/44حمٚمد زمـ فمٚمر زمـ حمٚمد زمـ ؾمٔمٝم٤م ازمق ؿمٝم٤م ايمِم٣مزمقين )روى اضم٣مدي٧م َمًتٗمٝمٚم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )طمط 

 (.5/6628زمـ يقؽمػ ايمٛمًقي )ضم٣ٌمن  حمٚمد زمـ فمٚمر زمـ حمٚمد

 (4/48( )طمط 369حمٚمد زمـ فمٚمر زمـ حمٚمدزمـ إؽمامفمٝمؾ أزمق زم٘مر ايمٗم٣م  ايمداودي ازمـ اطمي )شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ( )ت 

 (4/43( )طمط 473حمٚمد زمـ فمٚمر زمـ حمٚمدزمـ محٝمد ايمٌزاز)ٓزمٟمس زمف وم٣ميمف ايمػموم٣مين ووشمٗمف ايمٔمتٝمٗمل ( )ت 

 (4/63ًـ ايمْمٙمحل )طمط حمٚمد زمـ فمٚمر زمـ َمٔم٣موي٥م زمـ حيٝمك ازمق ضم

 (.0174فمٛمف ايمِم٣مضم٣ٌمن )صف/ -ايمٗم٣ٌمر -حمٚمد زمـ فمٚمر زمـ َم٘مرم زمـ فمٌد اهلل إَمقي أزمق فمٌد اهلل ايمٗمرؿمٌل

 (.981حمٚمد زمـ فمٚمر زمـ َمٛمِمقر ايمٌجقم ايم٘مز )إرؾم٣مد/

 (2/477( )يم٣ًمن  ، ووم٣مل احل٣مهمظ: َمـ ايمّمٔمٖم٣مءحمٚمد زمـ فمٚمر زمـ ويمٝمد ايمٝمُم٘مري )ؤمٝمػ وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل

 (.0036)حتٖم٥م/

 (0494حمٚمد زمـ فمٚمر زمـ حيٝمك ايمٗمرَمْمل )ذىمر 

 (0435حمٚمد زمـ فمٚمر زمـ يزيد ايمزهري )ذىمر
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٣مر -حمٚمد زمـ فمٚمر زمـ يقؽمػ اظم٣ميم٘مل احل٣مهمظ أزمق فمٌد اهلل ايمٗمرؿمٌل )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمـ أهؾ ايمٔمٙمؿ  -ازمـ همخَّ

اوي٥م..، ووم٣مل وايمذىم٣مء واحلٖمظ وايمٖمٜمؿ حيٖمظ اظمدوٞم٥م ويٛمِمٜم٣م َمـ ضمٖمٓمف، ووم٣مل ازمـ ضمٝم٣م ن: ايمٖمٗمٝمف اظمُم٣مور احل٣مهمظ اظمتٌحر ايمرَّ

( وهق آطمر ايمٖمٗمٜم٣مء احلٖم٣مظ ايمراؽمخكم ايمٔم٣مظمكم زم٣ميم٘مت٣مب وايمًٛم٥م زم٣مٕٞمديمس..( 309أزمق فمٚمرو اظمٗمرئ: سمقدم)

 (.0004)صف/

 (.584( )نمرزم٣مء/401حمٚمد زمـ فمٚمر زمـ يقؽمػ زمـ فم٣مَمر إٞمديمز أزمق فمٌد اهلل )ت

 (4/47( )طمط 367زمـ صمِم٣مص )شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ( )تحمٚمد زمـ فمٚمر زمـ يقٞمس أزمق همرج ا

 (2/484حمٚمد زمـ فمٚمر زمـ يقٞمس فمٚمران ايمٛمٚمغمي )يم٣ًمن 

 (2/484)يم٣ًمن  –حمٚمد زمـ فمٚمر فمـ ازمـ صمريا )ؤمٖمف ايمٔمٗمٝمقم ( وصمٔمٙمف احل٣مهمظ ازمـ فمٚمرو ايمذي دم ايمتٗمري٤م 

 (2/483 ( اؽمؿ صمده َمقؽمك زمـ فمٌٝمد )يم٣ًمن483حمٚمد زمـ فمٚمران أزمق فمٌٝمد اهلل اظمرززم٣مين )ت 

 (2/483حمٚمد زمـ فمٚمران إطمٛمز )َمٛم٘مر احلدي٧م وم٣ميمف ايمٌخ٣مري ( )يم٣ًمن 

 (9/055حمٚمد زمـ فمٚمران إرؽم٣مزمٛمدي  )ضم٤م 

 (8/36حمٚمد زمـ فمٚمران إصٌٜم٣مين )ضم٣مسمؿ 

 (7/301حمٚمد زمـ فمٚمران إٞمِم٣مري )ضم٤م 

 (4/042حمٚمد زمـ فمٚمران ايمٗمْمٝمٔمل )طمط 

 (.980ايمٌٌمي ) إرؾم٣مد/ دحمٚمد زمـ فمٚمران ايمٛم٣موم

 (8/30( )ضم٣مسمؿ 7/427د زمـ فمٚمران زمـ إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد أزمق ؽمٙمٝمامن)ضم٤م حمٚم

 (.210)إرؾم٣مد/ص -اٞمٓمر –حمٚمد زمـ فمٚمران زمـ أيب يمٝمعم 

 (0421( )ذىمر 6/471حمٚمد زمـ فمٚمران زمـ أيقب زمـ فمٚمران )اصٌٜم٣من 

 (8/30( )ضم٣مسمؿ 483/ 2فمرهمف وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )يم٣ًمنأحمٚمد زمـ فمٚمران زمـ زمُمغم فمـ ايمزهري )ٓ 

 ( 8/36حمٚمد زمـ فمٚمران زمـ ضمٌٝم٤م زمـ وم٣مؽمؿ اهلٚمداين )صدوق وم٣ميمف ازمـ أيب ضم٣مسمؿ ( )ضم٣مسمؿ 

 ( 4/044( )طمط 8/30حمٚمد زمـ فمٚمران زمـ ضم٘مؿ إٞمِم٣مري ) صدوق وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( ) ضم٣مسمؿ 

 (4/046حمٚمد زمـ فمٚمران زمـ زي٣مد زمـ ىمثغم أزمق صمٔمٖمر ايمّمٌل ايم٘مقدم )شمٗم٥م وم٣ميمف ايمدار ومْمٛمل ( )طمط

 (8/30ـ فمٌد ايمرمحـ زمـ ؿمٙمح٥م ايمٔمٌد ي اظم٘مل )ٓزمٟمس زمف وم٣ميمف ازمق ضم٣مسمؿ وازمـ َمٔمكم ( )ضم٣مسمؿ حمٚمد زمـ فمٚمران زم
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 (.251( )صمر 690)ت -اظمٗم٣مزمري  -حمٚمد زمـ فمٚمران زمـ فمقم زمـ فمٚمران أزمق فمٌد اهلل ايمزاهد اجلرصم٣مين 

 (9/86حمٚمد زمـ فمٚمران زمـ حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ أزمك يمٝمعم )ضم٤م

 (.٣732مين أزمق ضمًكم )صمر حمٚمد زمـ فمٚمران زمـ َمقؽمك اجلرصم

 ( 4/043( )طمط 2حمٚمد زمـ فمٚمران زمـ َمقؽمك ايمِمغمدم ازمق امحد ايمٌٕمدادي )شمٗم٥م وم٣ميمف ايمدار ومْمٛمل( )ؽمٜمؿ 

( ) طمط 460حمٚمد زمـ فمٚمران زمـ َمقؽمك زمـ إؽمامفمٝمؾ أزمق زم٘مر زمـ ؽمقد اهلٚمداين )وشمٗم٥م أزمق ضمًـ زمـ ؽمٖمٝم٣من ( )ت 

4/044 ) 

ضمًـ ايمًامك ايمٌٕمدادي فمٛمف ايمدارومْمٛمل )ووم٣مل اخلْمٝم٤م: ضمدث زمٟمضم٣مدي٧م حمٚمد زمـ فمٚمران زمـ َمقؽمك زمـ فمٌد اهلل أزمق 

 (.4/045َمًتٗمٝمٚم٥م( )طمط 

)شمٗم٥م وم٣ميمف ايمٔمتٝمٗمل ووم٣مل إزهري :َم٣م إطم٣ٌمري َمديمس ززم٣مينرحمٚمد زمـ فمٚمران زمـ َمقؽمك زمـ فمٌٝمد أزمقفمٌٝمد اهلل ايم٘م٣مسم٤م اظم

 ( 2/483( )يم٣ًمن 4/045( )طمط 483( ) ت  ، ورَم٣مه اخلْمٝم٤م زم٣ميمتديمٝمسىم٣من شمٗم٥م

 (9/27حمٚمد زمـ فمٚمرو إزمراهٝمؿ ايمٗمرر )ضم٤م 

 (4/062حمٚمد زمـ فمٚمرو أزمق فمٌد اهلل فمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ فمٙمٝمف )طمط 

 (8/46حمٚمد زمـ فمٚمرو إؽمدي )ضم٣مسمؿ 

 (43/ 8حمٚمد زمـ فمٚمرو إؽمدي أزمق صمٔمٖمر ايمٌٌمي )صدوق وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( )ضم٣مسمؿ 

 ( 2/487حمٚمد زمـ فمٚمرو ايمٌجقم )جمٜمقل ( )يم٣ًمن 

 (2/487ٌمي )َمتٜمؿ ( )يم٣ًمن حمٚمد زمـ فمٚمرو ايمٌ

 ( 9/93)ضم٤م  -اؽمؿ صمده فمثامن -حمٚمد زمـ فمٚمرو اجلٔمٖمل

 (2/482حمٚمد زمـ فمٚمرو احلٚميص )ٓئمرف وطمػمه َمقوقع وم٣ميمف ايمذ هٌل ( )يم٣ًمن 

 (2/482حمٚمد زمـ فمٚمرو احلق  )ٓئمرف وم٣ميمف ايمذهٌل ( ) يم٣ًمن 

 (0548حمٚمد زمـ فمٚمرو اخلٝم٣مط )ذىمر

 (9/006حمٚمد زمـ فمٚمرو ايمرازي ) ضم٤م 

 (2/485حمٚمد زمـ فمٚمرو ايمًقد )ضمدث زمٚمٛم٣مىمغم وم٣ميمف ايمٔمٗمٝمقم ( اؽمؿ صمده يقٞمس )يم٣ًمن 

 (8/43س زمف وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( )ضم٣مسمؿ ٟمزم حمٚمد زمـ فمٚمرو ايمُمٛمقري ) ٓ
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 حمٚمد زمـ فمٚمرو ايمٕمزاري أزمق اظمقصمف سمٗمدم همٝمٚمـ صمده اظمقصمف.

 (8/44حمٚمد زمـ فمٚمرو ايمٕمزي ) ٓزمٟمس زمف وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (8/43فمٚمرو اهل٣مؾمٚمل )ضم٣مسمؿ حمٚمد زمـ 

 (55/63حمٚمد زمـ فمٚمرو زمـ إزمراهٝمؿ زمـ فمٚمرو أزمق ضمًـ ايمثٗمٖمل )فم٣ًمىمر

 (.9/26حمٚمد زمـ فمٚمرو زمـ أيب رزيـ )ضم٤م 

 (.2/482)يم٣ًمن –ويمٔمٙمف ازمـ فمٚمر زمـ أيب ؽمٔمٝمد  –حمٚمد زمـ فمٚمرو زمـ أيب ؽمٔمٝمد ايم٘مقدم )سم٘مٙمؿ همٝمف ( 

 ( 8/40حمٚمد زمـ فمٚمرو زمـ أيب رضار فمـ صمدسمف )ضم٣مسمؿ 

 (8/41حمٚمد زمـ فمٚمرو زمـ أيب ىمٔم٤م إٞمِم٣مري )ضم٣مسمؿ 

 (.746حمٚمد زمـ فمٚمرو زمـ أمحد زمـ أؽمد أزمق ؿم٣مرق إؽمدي ايمْمػمي اظمٟمدي٤م )صمر 

 (55/3حمٚمد زمـ فمٚمرو زمـ إؽمح٣مق ايمززمغمي ازمـ ززمريؼ احلٚميص )جمٜمقل ضم٣مل ( )فم٣ًمىمر 

ووم٣مل احل٣مىمؿ: شمٗم٥م َمٟمَمقن، ووم٣مل حمٚمد زمـ فمٚمرو زمـ زمخؼمي زمـ َمدرك أزمق صمٔمٖمر ايمٌٕمدادي )شمٗم٥م شم٦ٌم وم٣ميمف اخلْمٝم٤م 

 (.05/485( )ايمًغم382( )ايمديمٝمؾ/4/046( )طمط 449ايمذهٌل: اظمًٛمد ايمثٗم٥م اظمحدث اإلَم٣مم( )ت 

( 8/41( )ضم٣مسمؿ 620حمٚمد زمـ فمٚمرو زمـ مت٣مم اظمٌمي أزمقايم٘مروس ايم٘مٙمٌل )صدوق وم٣ميمف ازمـ أيب ضم٣مسمؿ ( )ت

 (.5/6671)ضم٣ٌمن

 (.8/44 أفمرهمف وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( )ضم٣مسمؿ حمٚمد زمـ فمٚمرو زمـ شم٣مزم٦م ايمٔمتقاري اظمديٛمل )ٕ

 ( .5/6676( )ضم٣ٌمن9/96حمٚمد زمـ فمٚمرو زمـ صمراح ايمٕمزي فمٛمف مج٣مفم٥م)ضم٤م 

 (.8/69حمٚمد زمـ فمٚمرو زمـ ضم٣مرث زمـ َمِمْمٙمؼ اخلزافمل إزدي )ضم٣مسمؿ 

 (.8/46( )ضم٣مسمؿ 9/34حمٚمد زمـ فمٚمرو زمـ ضم٣مرشمف إٞمِم٣مري )ضم٤م 

 (.٣2/482من يٛمٓمر )يمً –أزمق ؽمٔمٝمد ايمٌٙمخل  ضمجر زمـحمٚمد زمـ فمٚمرو 

 (.8/44حمٚمد زمـ فمٚمرو زمـ ضمري٧م ايمٗمرر اظمخزوَمل )ٓ أفمرهمف وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( )ضم٣مسمؿ 

 (.4/067حمٚمد زمـ فمٚمرو زمـ ضم٘مؿ أزمق فمٌد اهلل اهلروي ازمـ فمٚمرويف )شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ( )طمط 

 ( .55/09حمٚمد زمـ فمٚمرو زمـ ضمقي أزمق فمٌد اهلل ايمً٘مً٘مل ) فم٣ًمىمر 

 (.210)ؿم٤م حمٚمد زمـ فمٚمرو زمـ طم٣ميمد احلراين 
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ٗمْم٣من: شمٗم٥م( ) ايمحمٚمد زمـ فمٚمرو زمـ طمالد زمـ همروخ أزمق فمالشم٥م احلٛمٓمقم احلراين اجلزري )فمٛمف مج٣مفم٥م، ووم٣مل ازمـ 

 (.986إرؾم٣مد/

 (.2/487حمٚمد زمـ فمٚمرو زمـ طمٙمٝمؾ ) ٓ أفمرهمف وم٣ميمف أمحد( ) يم٣ًمن 

 (.0650( )يقٞمس 627حمٚمد زمـ فمٚمرو زمـ طمٙمٝمؾ اجلقهري اظمٌمي أزمق فمٌد اهلل )ت 

 (.2/483فمٚمرو زمـ ؽمٔمٝمد زمـ فم٣مص إَمقي )جمٜمقل وم٣ميمف ازمـ ايمٗمْم٣من( )يم٣ًمن حمٚمد زمـ 

 (.0/200حمٚمد زمـ فمٚمرو زمـ ؽمٙمٚم٥م اظمرادي )ضم٣ٌمن 

 ( سمٗمدم دم ازمـ فمٚمر 4/041حمٚمد زمـ فمٚمرو زمـ ؽمٙمٝمامن أزمق فمٌد اهلل ازمـ أيب َمذفمقر )شمٗم٥م وم٣ميمف ايمدار ومْمٛمل ( )طمط 

 (هق إول 9/069 حمٚمد زمـ فمٚمرو زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ أيب َمذفمقر ايمٗمحْمٌل )ضم٤م

( )وشمٗمف ازمـ طمزيٚم٥م ( )طمط 413حمٚمد زمـ فمٚمرو زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ فمٌد ايمرمحـ أزمق زم٘مر ايمٌزاز ازمـ فمٚمرويف ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ت 

4/041) 

( )ىم٣من رصماًل ص٣محل٣ًم وؽمٚمٔم٦م َمٛمف وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( )يقٞمس 675حمٚمد زمـ فمٚمرو زمـ ؽمقاد ايمنضمل ايمٗمرر اظمٌمي )ت 

0656.) 

 (0515( )ذىمر 294زمـ ؿم٣مرق إصٌٜم٣مين أزمق فمٚمرو ضمدث فمٛمف اإلؽمامفمٝمقم )صمر حمٚمد زمـ فمٚمرو زمـ ؾمٜم٣مب 

 .(4/600)أصٌٜم٣من

 (9/33حمٚمد زمـ فمٚمرو زمـ ؾمقر )ضم٤م 

 (.5/6677حمٚمد زمـ فمٚمرو زمـ فم٣ٌمد أزمق فمقم ايمًٌتل )ضم٣ٌمن 

( 4/067( )طمط 639حمٚمد زمـ فمٚمرو زمـ فم٣ٌمس أزمق زم٘مر ايم٣ٌمهقم ايمٌٌمي )شمٗم٥م وم٣ميمف فمٌد ايمرمحـ زمـ يقؽمػ ( )ت 

 ( 5/6677)ضم٣ٌمن

 (.0038)حتٖم٥م/ (55/40)فم٣ًمىمر  ايمْم٣مئل ) ٓئمرف وم٣ميمف احل٣مهمظ( حمٚمد زمـ فمٚمرو زمـ فمٌد اهلل راهمع احلجراوي

ن َمٔمكم وأزمق داود ( اأمحد وحيل ايمٗمْم٣من صمدًا وؤمٖمف  حمٚمد زمـ فمٚمرو زمـ فمٌٝمد زمـ ضمٛمٓمٙمف إٞمِم٣مري ايمقاومٖمل ) ؤمٖمف

 (4/063)طمط 

 (8/44( )ضم٣مسمؿ 2/485حمٚمد زمـ فمٚمرو زمـ فمت٥ٌم أزمق صمٔمٖمر )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( )يم٣ًمن 

 (8/44فمثامن زمـ أيب صمٔمد ايمٌٌمي )ضم٣مسمؿ  زمـ حمٚمد زمـ فمٚمرو
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 .(9/93)ضم٤م (584/( )نمرزم٣مء441حمٚمد زمـ فمٚمرو زمـ فمثامن زمـ ؽمٔمٝمد اجلٔمٖمل أزمق صمٔمٖمر ايم٘مقدم )ت

 (9/019حمٚمد زمـ فمٚمرو زمـ فمقم زمـ فمْم٣مء اظمٗمدَمل )ضم٤م 

 (55/40حمٚمد زمـ فمٚمرو زمـ فمقم زمـ فمٚمروي٥م أزمق زم٘مر اإلؽمٖمرايٛمل )فم٣ًمىمر 

 .(4/041( ) طمط 8/43حمٚمد زمـ فمٚمرو زمـ فمقن زمـ أوس ايمقاؽمْمل )شمٗم٥م صدوق وم٣ميمف ازمـ أيب ضم٣مسمؿ ( )ضم٣مسمؿ 

ق احلًـ ايمٌٌمي )وم٣مل اخلْمٝم٤م: روى أضم٣مدي٧م َمًتٗمٝمٚم٥م، ووم٣مل احل٣مهمظ: حمٚمد زمـ فمٚمرو زمـ حمٚمد زمـ ضمٌٝم٤م اجل٣مرودي أزم

 (.4/603( )طمط0039صدوق... وَمثٙمف ٓ حيت٨م زمف إذا اٞمٖمرد هم٘مٝمػ إذا طم٣ميمػ( )حتٖم٥م/

 (0172( )طمط 55/46حمٚمد زمـ فمٚمرو زمـ َمًٔمدة ايمٌغموسمك )فم٣ًمىمر 

 ( 8/40حمٚمد زمـ فمٚمرو زمـ َمٗمًؿ ايمِمٛمٔم٣مين )ضم٣مسمؿ 

 (4/040( )طمط 677زم٘مر ايمِمٖم٣مر )شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ( )ت  حمٚمد زمـ فمٚمرو زمـ َم٘مرم أزمق

 (8/45زمـ َمقصم٥م اظمروزي )ضم٣مسمؿ  حمٚمد زمـ فمٚمرو

 (.55/44ضمج٣مج أزمق زم٘مر ايمٗمرور )روى فمٛمف مج٣مفم٥م ( )فم٣ًمىمر  زمـ حمٚمد زمـ فمٚمرو زمـ ٞمٌم

 (0387حمٚمد زمـ فمٚمرو زمـ ٞمي احلرر )ك 

 ( 9/060حمٚمد زمـ فمٚمرو زمـ ويمٝمد ايم٘مٛمدي )ضم٤م 

 (.585( )نمرزم٣مء/659زمـ يقٞمس أزمق صمٔمٖمر ايم٘مقدم )تحمٚمد زمـ فمٚمرو 

 ( 55/43( )فم٣ًمىمر 2/485حمٚمد زمـ فمٚمرو زمـ يقٞمس زمـ فمٚمران أزمق صمٔمٖمر ايمثٔمٙمٌل ايمًقد )ؤمٖمف ايمٔمٗمٝمقم ( )يم٣ًمن 

( )فمٛمف مج٣مفم٥م وأشمٛمك فمٙمٝمف ازمـ فم٣مزمد، ووم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ؾُمٜمر 311حمٚمد زمـ فمٚمروس زمـ فم٣مص ايمٗمرؿمٌل أزمق فمٌد اهلل )ت

 (.0154َمٔمدودًا َمـ ذوي همّمؾ ايمرصما واحلٙمؿ ايمت٣مم َمع ايمٔمٙمؿ( )صف/ زم٣ميمٔمٙمؿ وىم٣من

 (8/31حمٚمد زمـ فمٚمغم أزمق زم٘مر ايمْمػمي )صدوق وم٣ميمف ازمـ أيب ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.8/31حمٚمد زمـ فمٚمغم زمـ أيب ايمٕمريػ فمـ أزمٝمف )ضم٣مسمؿ 

 (55/42حمٚمد زمـ فمٚمغم زمـ أمحد أزمق فمقم اجلٜمٝمٛمل )فمٛمف مج٣مفم٥م( )فم٣ًمىمر 

 (.55/47ايمًالم ايمرَمقم )فم٣ًمىمر حمٚمد زمـ فمٚمغم زمـ فمٌد 

 (.2/487حمٚمد زمـ فمٚمغم زمـ فمْم٣مرد زمـ ضم٣مصم٤م ايمدراَمل )يم٣ًمن 

 (55/34( )فم٣ًمىمر 492حمٚمد زمـ فمٚمغم زمـ هُم٣مم ايمرازي أزمق زم٘مر احل٣مهمظ )صدوق شمٗمف وم٣ميمف اإلؽمامفمٝمقم ونمغمه ( )ؽمٜمؿ 
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 (.2/487حمٚمد زمـ فمٚمغم زمـ يقٞمس اظمٌمي )ؤمٖمف َمًٙمٚم٥م( )يم٣ًمن 

 (.٣718مين أزمق فمٌد اهلل احل٣مهمظ )صمر حمٚمد زمـ فمٚمغمة اجلرصم

 (.4/031ؽمامفمٝمؾ أزمق فمٌد اهلل ايمٗمزاز )جمٜمقل ضم٣مل( )طمطإحمٚمد زمـ فمٛمٌس زمـ 

 (2/488حمٚمد زمـ فمٛم٥ًٌم زمٌمي )جمٜمقل وم٣ميمف ايمٔمٖمٝمقم( )يم٣ًمن 

 (.4/049حمٚمد زمـ فمٛم٥ًٌم زمـ يمٗمٝمط ايمّمٌل )طمط 

 (.264حمٚمد زمـ فمقاد زمـ راؾمد اجلرصم٣مين)جمٜمقل ضم٣مل( )صمر 

 ( 4/049حمٚمد زمـ فمقام زمـ إؽمامفمٝمؾ اخل٣ٌمز ايمّمٌل ) جمٜمقل ضم٣مل ( )طمط 

 (.55/35( )فم٣ًمىمر 07/551حمٚمد زمـ فمقف زمـ أمحد زمـ حمٚمد أزمق ضمًـ اظمزين )وشمٗمف ايم٘مت٣مين واحلداد( )ؽمغم

( )ضم٣مسمؿ 55/37حمٚمد زمـ فمقف زمـ ؽمٖمٝم٣من أزمق صمٔمٖمر ايمْم٣مئٖمل احلٚميص احل٣مهمظ )صدوق وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )فم٣ًمىمر 

8/56.) 

 (.2/489حمٚمد زمـ فمقف فمـ ؽمٙمٝمؿ زمـ فمثامن )جمٜمقل ضم٣ميمف وم٣ميمف ايمذهٌل( يم٣ًمن 

 (.55/38حمٚمد زمـ فمقن أزمق ضمًـ ايمتقضمٝمدي )فمٛمف مجع( )فم٣ًمىمر 

 .(9/9)ضم٤م (8/38حمٚمد زمـ فمقن ايمزي٣مدي أزمق فمقن ايمٌٌمي )شمٗم٥م وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 .هق إولحمٚمد زمـ فمقن زمـ أيب فمقن ايمري٣مدي 

 (.٣813مق اظمروزي أزمق ؽمٔمٝمد ايمزاهد )ٞمٝم٣ًمزمقر/حمٚمد زمـ فمقن زمـ إؽمح

 (0396حمٚمد زمـ فمقن زمـ ضم٘مؿ )ك

 (.2/489حمٚمد زمـ فمقن زمـ داود ايمًغمادم ايمٌٌمي )وم٣مل اإلؽمامفمٝمقم : مل ي٘مـ زمذيمؽ( )يم٣ًمن 

 (.8/50( )ضم٣مسمؿ 7/306حمٚمد زمـ فمٝم٣مش ايمٔم٣مَمري )ضم٤م 

 (.8/50حمٚمد زمـ فمٝم٣مض فمـ يمٝم٧م )ؾمٝمخ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.899فمٝمًك أزمق طمٙمػ ايمٗمٚمل )صمر حمٚمد زمـ 

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمقصقهم٣ًم زم٣ميمٔمٙمؿ وايمِمالح وايمٔمٖم٥م 311حمٚمد زمـ فمٝمًك إٞمديمز أزمق فمٌد اهلل ازمـ زمريقم )ت

 (.0155واجلٜم٣مد..( )صف/

 ( 55/76حمٚمد زمـ فمٝمًك ايمٌٕمدادي )روى فمٛمف اجلامفم٥م ( )فم٣ًمىمر 
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 (.0049ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمـ أهؾ ايمٔمٙمؿ وإدب وايمٙمٕم٥م..( )صف/ حمٚمد زمـ فمٝمًك ايمرفمٝمٛمل أزمق فمٌد اهلل ايمٗمرؿمٌل )وم٣مل

 حمٚمد زمـ فمٝمًك ايمززمٝمدي: صقازمف: َمقؽمك زمـ فمٝمًك.

 (8/47حمٚمد زمـ فمٝمًك ايمزرومل )ضم٣مسمؿ 

 (6/314حمٚمد زمـ فمٝمًك ايمزي٣مت ) طمط 

 (6/316حمٚمد زمـ فمٝمًك ايمِمٖم٣مر أزمق فمٌد اهلل )طمط 

 (0429( )ذىمر 2/496وهق ايمذي اؽمؿ صمده يزيد )يم٣ًمن-احلدي٧م(حمٚمد زمـ فمٝمًك ايمْمرؽمقد )وم٣مل ازمـ فمدي:ينق 

 (0498حمٚمد زمـ فمٝمًك ايمٔمٗمٝمقم )ذىمر 

 (6/312حمٚمد زمـ فمٝمًك ايمٔمامين )طمط 

 (6/314حمٚمد زمـ فمٝمًك ايمٖمٗمٝمف أزمق فمٌٝمد اهلل زمـ َمقد )شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ( )طمط 

 (0254حمٚمد زمـ فمٝمًك ايمٗمِم٣مب )ذىمر 

 (8/47حمٚمد زمـ فمٝمًك ايم٘مٛمدي )ضم٣مسمؿ 

 (6/492زمـ فمٝمًك ايم٘مقدم )طمط  حمٚمد

 (2/491حمٚمد زمـ فمٝمًك اظمدائٛمل )َمؼموك وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل واحل٣مىمؿ ( )يم٣ًمن 

 (6/316حمٚمد زمـ فمٝمًك اظمروزي )طمط 

 (6/029حمٚمد زمـ فمٝمًك اظمٗمرئ )اصٌٜم٣من 

 حمٚمد زمـ فمٝمًك اهلٚمذاين: اؽمؿ صمده: فمٌد ايمٔمزيز زمـ ص٣ٌمح.

 (8/47حمٚمد زمـ فمٝمًك ايمقازمًم )جمٜمقل ضم٣مل ( )ضم٣مسمؿ 

 (0218ايمقارق )ذىمر  كحمٚمد زمـ فمٝمً

 (.0446حمٚمد زمـ فمٝمًك زمـ إزمراهٝمؿ زمـ رزيـ أزمق فمٌد اهلل ايمتٚمٝمٚمل )ذىمر /

 (.0654حمٚمد زمـ فمٝمًك زمـ إزمراهٝمؿ زمـ َمثرود ايمٕم٣مهمٗمل أزمق زم٘مر َمٌمي )يقٞمس 

ٗمٌّم٣ًم زاهدًا مل سمٖمتف صالة حمٚمد زمـ فمٝمًك زمـ أيب فمثامن زمـ ضمٝمقة إَمقي أزمق فمٌد اهلل اجلٛمجٝمقم )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمٛم

 (.0043مج٣مفم٥م..( )صف/

 (6/497( )طمط 628حمٚمد زمـ فمٝمًك زمـ أيب َمقؽمك صمٔمٖمر ايمٔمْم٣مر إزمرر )ت
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 (.6/313حمٚمد زمـ فمٝمًك زمـ أمحد زمـ َمقؽمك أزمق فمٌد اهلل اهل٣مؾمٚمل )شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )طمط 

 (.2/494)يم٣ًمن  -يٟميت  –ـ زمـ ضمًـ أزمق فمٌد اهلل ايمتٚمٝمٚمل ايمٔمالف اؽمؿ صمده ضمً إؽمح٣مقحمٚمد زمـ فمٝمًك زمـ 

 (.0070( )صف/338حمٚمد زمـ فمٝمًك زمـ زمدر ايمِمددم أزمق فمٌد اهلل ايمْمٙمٝمْمقم فمـ أيب فمٌد اهلل زمـ همخ٣مر )ت

 ( 6/316( )طمط 401حمٚمد زمـ فمٝمًك زمـ زمٙمٝمؾ أزمق زم٘مر ايمًٚم٣ًمر )شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ( )ت 

( )فم٣ًمىمر 6/315ل ضم٣مل( )طمط حمٚمد زمـ فمٝمًك زمـ ضمًـ زمـ إؽمح٣مق أزمق فمٌد اهلل ايمتٚمٝمٚمل ايمٌٕمدادي )جمٜمق

55/20.) 

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمـ أهؾ ايمٔمٙمؿ 513أو 514حمٚمد زمـ فمٝمًك زمـ ضمًكم ايمتٚمٝمٚمل ايمًٌتل أزمق فمٌد اهلل )ت

 (.0467وايمٖمّمؾ..( )صف/

ٓزمٟمس حمٚمد زمـ فمٝمًك زمـ ضمٝم٣من اظمٗمرئ أزمقفمٌد اهلل ايمٗمْم٣من اظمدائٛمل )ؤمٖمف ايمدار ومْمٛمل ووم٣مل ايمػموم٣مين : شمٗم٥م ، ووم٣مل َمرة : 

( 673( )ت، ووه٣مه احل٣مهمظزمف ووم٣مل ه٥ٌم اهلل ايمْمػمي : ؤمٝمػ ، ووم٣مل ايمدارومْمٛمل دم ؽم٠مٓت احل٣مىمؿ : َمؼموك احلدي٧م

 .(0050)حتٖم٥م/ (4/498( )طمط 04/60)ؽمغم 

( )ذىمر 4/95حمٚمد زمـ فمٝمًك زمـ طم٣ميمد أزمق فمٌد اهلل ايمزصم٣مج )شمٗم٥م َمٟمَمقن وم٣ميمف أزمق ٞمٔمٝمؿ ووشمٗمف أزمق ايمُمٝمخ( )أصٌٜم٣من 

0423.) 

 زمـ فمٝمًك زمـ داود زمـ أؽمٙمؿ ايمِمددم اظمٌمي: همٝمٚمـ صمده: أؽمٙمؿ. حمٚمد

( )طمط 2/494زمـ همران( )يم٣ًمن احمٚمد زمـ فمٝمًك زمـ ديزك ايمػموصمردي )شمٗمف وم٣ميمف اخلْمٝم٤م وازمـ أيب ايمٖمقارس و

6/315.) 

 (.2/490حمٚمد زمـ فمٝمًك زمـ رهم٣مفم٥م إٞمديمز ) َمتٜمؿ زم٣ميم٘مذب وم٣ميمف ازمـ ص٣مزمر( )يم٣ًمن 

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣مٞم٦م يمف َمٔمرهم٥م زم٣محلدي٧م وايمٖمٗمف.. 316ي ايمًٌتل أزمق زم٘مر )تحمٚمد زمـ فمٝمًك زمـ زوزمع ايمٌٌم

 (.0412أهم٣مدٞمٝمف ازمـ فمٝم٣مض( )صف/

 (.6/311( )طمط 687حمٚمد زمـ فمٝمًك زمـ ؽم٘مـ أزمق زم٘مر ايمقاؽمْمل ازمـ أيب ومامش )شمٗمف وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )ت 

( )ذىمر 3/646ؿ وأزمق ايمُمٝمخ( )أصٌٜم٣من حمٚمد زمـ فمٝمًك زمـ ؽمٜمٙمقي٥م أزمق صمٔمٖمر إدَمل إصٌٜم٣مين )أشمٛمك فمٙمٝمف أزمق ٞمٔمٝم

 (.985( )إرؾم٣مد/214( )ؿم٤م 0321

 (.0/204حمٚمد زمـ فمٝمًك زمـ ؾمٝم٥ٌم اظمٌمي )دفم٣مء 
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 (.6/495( )طمط 663حمٚمد زمـ فمٝمًك زمـ ؿم٣ٌمع أزمق صمٔمٖمر )شمٗمف ىمٝمس وم٣ميمف أمحد ونمغمه( )ت

ن )زيدان( )صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م حمٚمد زمـ فمٝمًك زمـ فمٌد ايمٔمزيز زمـ ص٣ٌمح أزمق َمٛمِمقر ايمٌزاز اهلٚمذاين ايمِمقدم ازمـ يزيدا

ووم٣مل ايمذهٌل: اإلَم٣مم اظمحدث ايمرئس إوضمد ؾمٝمخ مهذان ايمٔمٌد ايمِم٣ميما، ووم٣مل ؾمغمويف: ىم٣من صدووم٣ًم شمٗم٥م وىم٣من 

 (.07/524( )ؽمغم 9/500( )سم٣مريخ اإلؽمالم028( )إحت٣مف/6/312َمتقاؤم٣ًم رضمٝماًم( )طمط

 (.55/24( )فم٣ًمىمر ٣6/315مفمف( )طمط حمٚمد زمـ فمٝمًك زمـ فمٌد ايم٘مريؿ زمـ ضمٌٝمش أزمقزم٘مر ايمتٚمٝمٚمل )فمٛمف مج

 (.6/497حمٚمد زمـ فمٝمًك زمـ فمٌد اهلل إدَمل )طمط 

 (.588( )نمرزم٣مء/660حمٚمد زمـ فمٝمًك زمـ فمٌد ايمقاضمد زمـ ٞمجٝما أزمق فمٌد اهلل اظمٔم٣مهمري إفمُمك )أشمٛمقا فمٙمٝمف( )ت

 (.878حمٚمد زمـ فمٝمًك زمـ فمٌدك ايمُمٝمٔمل أزمق أمحد اجلرصم٣مين )صمر 

 (.4/496)وم٣ميمف ازمـ يقٞمس:مل ي٘مـ زمًمء( )يم٣ًمن  حمٚمد زمـ فمٝمًك زمـ فمٝمًك زمـ متٝمؿ

 (.0135حمٚمد زمـ فمٝمًك زمـ نم٣مٞمؿ زمـ فمٌد اهلل ايمٕم٣ًمين أزمق فمٌد إٞمدرر.. )صف/

حمٚمد زمـ فمٝمًك زمـ همرج زمـ أيب فم٣ٌمس ايمتٚمٝمٚمل اظمٖم٣مَمل اظمٗمرئ أزمق فمٌد اهلل ايمْمٙمٝمْمقم )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من فم٣مظم٣ًم 

 (.0665( )صف/385ا ديـ وهمّمؾ( )تزم٣ميمٗمراءات ووصمقهٜم٣م و٣مزمْم٣ًم هل٣م إَم٣مَم٣مً ذ

 (.6/316حمٚمد زمـ فمٝمًك زمـ همّمؾ أزمق صمٔمٖمر ايمٔم٣مومقرم)طمط 

 (.2/494حمٚمد زمـ فمٝمًك زمـ ىم٣ًمن اهلالرم )َمٛم٘مر احلدي٧م وم٣ميمف ايمٌخ٣مري وايمٖمالس( )يم٣ًمن 

 (.794( ) أشمٛمك فمٙمٝمف احل٣مىمؿ( )ٞمٝم٣ًمزمقر/433حمٚمد زمـ فمٝمًك زمـ حمٚمد اخلراؽم٣مين أزمق ص٣ميما )ت

 (.55/29ٚمد زمـ زمٗم٣مء أزمقفمٌد اهلل إٞمديمز إٞمِم٣مري )فم٣ًمىمر حمٚمد زمـ فمٝمًك زمـ حم

( )وم٣مل احل٣مىمؿ: و٣مفم٦م ؽمامفم٣مسمف َمـ ازمـ 428حمٚمد زمـ فمٝمًك زمـ حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ أزمق أمحد اجلٙمقدي صقدم )ت

 (6( )صمز 795( )ٞمٝم٣ًمزمقر/02/410ؽمٖمٝم٣من همٛمًخٜم٣م َمـ ٞمًخ٥م مل ي٘مـ يمف همٝمٜم٣م ؽمامع( )ؽمغم

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من ؾمٝمخ٣مً 335ك إَمقي اظم٘مت٤م اظمٔمٚمر أزمق فمٌد اهلل اإلؾمٌٝمقم )تحمٚمد زمـ فمٝمًك زمـ حمٚمد زمـ فمٝمً

ص٣محل٣ًم ضمدث فمٛمف اخلقٓين ووم٣مل ازمـ طمزرج: ىم٣من ؾمٝمخ٣ًم هم٣مواًل ورفم٣مً َمـ أهؾ ايمٗمرآن ذا ضمظ ص٣ميما َمـ فمٙمؿ احلدي٧م 

 (.0022ومديؿ ايمٔمٛم٣مي٥م زمْمٙمٌف شمٗم٥م شمٌت٣ًم( )صف/

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣مٞم٦م يمف فمٛم٣مي٥م ىمثغمة 492ل أزمق فمٌد اهلل ايمٗمرؿمٌل )تحمٚمد زمـ فمٝمًك زمـ حمٚمد زمـ َمٔمعم احليَم

 (.0134زمًامع ايمٔمٙمؿ وسمٗمٝمٝمده وروايتف وىم٣من رصمالً ص٣محل٣ًم شمٗم٥م ضمًـ اخلط صمٝمد ايمّمٌط..( )صف/
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 (6/499حمٚمد زمـ فمٝمًك زمـ َمقؽمك إصٌٜم٣مين )طمط 

 (6/311ه٣مرون أزمق زم٘مر ايمدري )جمٜمقل ضم٣مل ( )طمط  زمـ حمٚمد زمـ فمٝمًك

 (2/494( )يم٣ًمن 4/310زمـ فمٝمًك زمـ ه٣مرون أزمق صمٔمٖمر اجل٣ًمر )اهتٚمف ايمذهٌل ( )طمط  حمٚمد

 (6/316حمٚمد زمـ فمٝمًك زمـ ويمٝمد أزمق ٞمٌم ايمت٣مصمر ايمٔم٘مػمي )جمٜمقل ضم٣مل ( )طمط 

( )اصٌٜم٣من 0409حمٚمد زمـ فمٝمًك زمـ يزيد أزمق زم٘مر ايمْمرؽمقد ايمًٔمدي )رَم٣مه ازمـ فمدي زمنومف احلدي٧م( )ذىمر 

 (04/023)ؽمغم ( 55/71( )فم٣ًمىمر 4/012

 (8/47حمٚمد زمـ فمٝمًك فمـ ضمًـ ايمٌٌمي )ٓ فمرهمف وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( )ضم٣مسمؿ 

 (8/54حمٚمد زمـ فمٝمُمقن احلراين )ضم٣مسمؿ 

 (2/494( )يم٣ًمن 0388ووشمٗمف ايمٔمجقم ( )فم٨م ، حمٚمد زمـ فمٝمٝمٛم٥م اهلالرم )وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ : ٓ حيت٨م زمف يمف َمٛم٣مىمغم

  .٣ممتحمٚمد زمـ نم٣ميم٤م أزمق صمٔمٖمر ايمدوم٣مق هق مت

 (.8/55( )ضم٣مسمؿ 0172( )ومط 5/6691نم٣ميم٤م إٞمْم٣مىمل )فمٛمف مجع( )ضم٣ٌمن  حمٚمد زمـ

 (4/032( )طمط 689حمٚمد زمـ نم٣ميم٤م زمـ أيب ومٝمس أزمق ضمًـ )ت 

حمٚمد زمـ نم٣ميم٤م زمـ ضمرب أزمقصمٔمٖمر )متت٣مم(احل٣مهمظ )شمٗم٥م َمٟمَمقن وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل إٓأٞمف ىم٣من خيْمئ وىم٣من وهؿ دم أضم٣مدي٧م 

( 9( )ؽمٜمؿ2/493( )يم٣ًمن4/034( )طمط ، ووم٣مل احل٣مهمظ: همٝمف َمٗم٣ملديٛم٣ماظمووم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن :َمتٗمـ وسم٘مٙمؿ فمٙمٝمف ازمـ 

 (.0056)حتٖم٥م/ (8/55)ضم٣مسمؿ

 (2/493حمٚمد زمـ نم٣مٞمؿ زمـ أزرق ايمتٛمقطمل )ٓ يدري َمـ هق وم٣ميمف ايمذهٌل ( )يم٣ًمن 

 (02/331( )ؽمغم 4/037حمٚمد زمـ نمري٤م زمـ فمٌد اهلل أزمق زم٘مر ايمٌٕمدادي )وشمٗمف ايمػموم٣مين ونمغمه ( )طمط 

 (4/037( )طمط 454ق زم٘مر ايمِمٖم٣مر )ت حمٚمد زمـ نمزال أزم

 (8/53( )ضم٣مسمؿ 2/493حمٚمد زمـ نمزوان ايمدَمُمٗمل )َمٛم٘مر احلدي٧م وم٣ميمف أزمق زرفم٥م ( ) يم٣ًمن 

 (643حمٚمد زمـ نمِمـ ايمْمػمي )شمٗم٥م وم٣ميمف أزمق داود( )آصمري 

 (8/53حمٚمد زمـ نمٝم٣مث أزمق يمٌٝمد ايمنطمز )ؾمٝمخ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( ) ضم٣مسمؿ 

 (0543أزمق ص٣ميما ايمٔمٗمٝمقم إصٌٜم٣مين )ذىمر حمٚمد زمـ نمٝم٣مث زمـ إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ 

 (2/495حمٚمد زمـ هم٣مرس ايمٌٙمخل )ٓ ئمرف وم٣ميمف ايمذهٌل ( )يم٣ًمن 
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( )وم٣مل ازمـ همرات :يمٝمس زمثٗم٥م وٓ َمٟمَمقن ووم٣مل 420حمٚمد زمـ هم٣مرس ايمٔمْمز )ايمٔمْمًم( اظمٔمٌد ي أزمق زم٘مر زمـ َمٔمٌد )ت 

( 2/495ايمذهٌل: راهميض نمغم شمٗم٥م( )يم٣ًمن أزمق ٞمٔمٝمؿ: ىم٣من راهمّمٝم٣ًم نم٣ميمٝم٣مً دم ايمرهمض ؤمٝمٖم٣مً دم احلدي٧م، ووم٣مل 

 (. 387)ايمديمٝمؾ/

 (6/027( )شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ( )طمط 441حمٚمد زمـ همتا أزمق زم٘مر ايمٗمالٞمز )ت 

 (55/72حمٚمد زمـ همتا أزمق ضمًـ ايمِمٝمداوي )جمٜمقل ضم٣مل ( )فم٣ًمىمر 

 (804( )ٞمٝم٣ًمزمقر/05حمٚمد زمـ همتا أزمق فم٣ٌمس إٞمامؿمل اظمٔمدل )صدوق همٝمف نمٖمٙم٥م ( )س 

 (.5/6693همتا ايمٔم٣مئذي ايمًٚم٣ًمر ايمًٚمرومٛمدي )ضم٣ٌمن  حمٚمد زمـ

حمٚمد زمـ همتحقن زمـ َم٘مرم ايمتجٝمٌل ايمٛمحقي أزمق فمٌد اهلل ايمٗمرؿمٌل فمٛمف حمٚمد زمـ هُم٣مم اظمِمحٖمل، )ووم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: 

 (.0046ىم٣من فمعم هدى واٞمٗم٣ٌمض وفمٖم٥م( )صف/

٣مين زم٣ميمٛم٣ٌمه٥م واظمٔمرهم٥م واإلسمٗم٣من وايمتديـ حمٚمد زمـ همتقح زمـ فمٌد اهلل إزدي أزمق فمٌد اهلل احلٚمٝمدي )وصٖمف أزمق فمقم ايمٕمً

، ووم٣مل وايمقرع، ووم٣مل ازمـ َم٣مىمقٓ: َمـ أهؾ ايمٔمٙمؿ وايمٖمّمؾ وايمتٝمٗمظ مل أر َمثٙمف دم فمٖمتف وٞمزاهتف وورفمف وسمُم٣منمٙمف زم٣ميمٔمٙمؿ

 .(0054)حتٖم٥م/ (0641( )صف/388( )ت احل٣مهمظ: َمـ أئٚم٥م احلدي٧م شمٗم٥م

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من فم٣مظم٣ًم زم٣ميمرأي 398ٕٞمديمز )تحمٚمد زمـ همتقح زمـ فمقم زمـ ويمٝمد إٞمِم٣مري أزمق فمٌد اهلل ا

 (.04( )همٜمرس/0630وايمقشم٣مئؼ َمتٗمدَم٣ًم دم فمٙمؿ إضم٘م٣مم...ووم٣مل ازمـ فمْمٝم٥م: ايمٖمٗمٝمف ايم٘مٌغم( )صف/

 (4/021حمٚمد زمـ همرج ) زمـ ؿم٣ٌمخ ( َمـ أهؾ ه َمـ رأى ايم٣ًمَمري  )طمط 

 (.6( )َمٌم 475حمٚمد زمـ همرج إصٖمر ايمٗمزاز أزمق زم٘مر )ت 

 همرج اجلٛمدي٣ًمزمقري: صقازمف: حمٚمد زمـ ٞمقح.حمٚمد زمـ 

 (4/021حمٚمد زمـ همرج ايمدزم٣مغ أزمق فمٌد اهلل ايمٌٕمدادي )طمط 

 (.316حمٚمد زمـ همرج ايمِمغمدم )َمٌم 

 (0479( )ذىمر 4/049حمٚمد زمـ همرج ايمٖمٗمٝمف أزمق صمٔمٖمر )اصٌٜم٣من 

همٗمٝمٜم٣ًم فم٣مظم٣ًم ضم٣مهمٓم٣ًم يمٙمٖمٗمف  ( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من397حمٚمد زمـ همرج ايمٗمرؿمٌل َمقلم ايمٌ٘مري أزمق فمٌد اهلل ازمـ ؿمالع )ت

( 4ضم٣مذوم٣ًم زم٣ميمٖمتقى.. وىم٣مٞم٦م ايمرضمٙم٥م إيمٝمف دم وومتف... ووم٣مل ازمـ فمْمٝم٥م َمـ أهؾ ايمٖمّمؾ وايمِمالح( )همٜمرس/

 (.0649)صف/
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 (2/497حمٚمد زمـ همرج اظمٌمي )أيت زمخػم َمٛم٘مر ( )يم٣ًمن )

 (55/86حمٚمد زمـ همرج زمـ وح٣مك أزمق فمٌد اهلل ايمٖمردي )فم٣ًمىمر 

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من رصماًل 351رم إٞمِم٣مري ايمِمّقاف أزمق فمٌد اهلل ايمْمٙمٝمْمقم )ت زمٔمدحمٚمد زمـ همرج زمـ فمٌد ايمق

 (. 0084ص٣محل٣ًم َم٘مثرًا شمٗم٥م و٣مزمْم٣ًم..( )صف/

 (4/021( )طمط 307حمٚمد زمـ همرج زمـ فمقم أزمق زم٘مر ايمٌزاز ازمـ فمتٝمؼ )صدوق شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ( )ت 

 (4/057 حمٚمد زمـ همرج زمـ همّم٣ميم٥م أزمق فمٌد اهلل ايمتٛمقطمل ؾم٣مَمل )طمط

 (55/84حمٚمد زمـ همرج زمـ ئمٗمقب أزمق زم٘مر ايمرؾمٝمدي )جمٜمقل ضم٣مل ( )فم٣ًمىمر 

 (4/025حمٚمد زمـ همرح ايمٕم٣ًمين )شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ( )طمط 

 (4/025( )طمط 2/498حمٚمد زمـ همرخ ايمٌٕمدادي )جمٜمقل وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ( )يم٣ًمن 

 (0586حمٚمد زمـ همرطم٣من زمـ أزم٣من آصٌٜم٣مين )ذىمر 

 (.591اين َمـ أهؾ هومًْم٥م حمدث )نمرزم٣مء/حمٚمد زمـ همرومد زمـ فمقن ايمٔمدو

 (4/022حمٚمد زمـ همروة أزمق زم٘مر اظمًتٚمقم )طمط 

 (2/498حمٚمد زمـ همروخ ايمٌٕمدادي )سم٘مٙمؿ همٝمف ( )يم٣ًمن 

 (8/52حمٚمد زمـ همّم٣ميم٥م إٞمِم٣مري اظمديٛمل )ؾمٝمخ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( )ضم٣مسمؿ 

 حمٚمد زمـ همّم٣ميم٥م اجلقهري: صقازمف: حمٚمد زمـ ومّم٣مء.

 (8/52سمؿ حمٚمد زمـ همّم٣ميم٥م ايمٔمٌز )ضم٣م

 (55/83( )فم٣ًمىمر 2/498حمٚمد زمـ همّم٣ميم٥م زمـ صٗمر )همٝمف ٞمٓمر وم٣ميمف أزمق أمحد احل٣مىمؿ ( )يم٣ًمن 

 (8/55حمٚمد زمـ همّم٣ميم٥م فمٛمف ازمٛمف يقٞمس )ضم٣مسمؿ 

 (.278حمٚمد زمـ همّمؾ أزمق ضمًـ اظمحٚمدازم٣مذي ايمٛمٝم٣ًمزمقري روى فمٛمف اإلؽمامفمٝمقم وازمـ فمدي )صمر 

 (2/427( )يم٣ًمن حمٚمد زمـ همّمؾ ايمٌخ٣مري ايمقافمظ )روى طمػمَا َمقوقفم٣ًم 

 (4/055حمٚمد زمـ همّمؾ ايمٌزار احلريب )طمط 

 (.796حمٚمد زمـ همّمؾ اظمًدي أزمق فمٌد اهلل اإلؽمؼمازم٣مذي )جمٜمقل ضم٣مل( )صمر 

 (4/056( )طمط 625حمٚمد زمـ همّمؾ ايمٛم٣ًمئل )ت 
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 (4/053حمٚمد زمـ همّمؾ زمـ إؽمح٣مق أزمق زم٘مر )طمط 

 (.987حمٚمد زمـ همّمؾ زمـ أؽمقد ايمٌٌمي ) إرؾم٣مد/

( )طمط 688صم٣مزمر زمـ ؾم٣مذان ايمًٗمْمل أزمق صمٔمٖمر )صدوق وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل ووشمٗمف اخلْمٝم٤م( )ت حمٚمد زمـ همّمؾ زمـ 

4/054) 

 (4/057( )طمط 305حمٚمد زمـ همّمؾ زمـ صمٔمٖمر زمـ حمٚمد أزمق زم٘مر ايمٗمرر ايمٔم٣ٌمداين )صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )ت 

 ( 0350حمٚمد زمـ همّمؾ زمـ مح٣مد إصٌٜم٣مين )ذىمر 

 (0593حمٚمد زمـ همّمؾ زمـ طمِمٝم٤م إصٌٜم٣مين ) ذىمر 

 (0555( )ذىمر 3/038حمٚمد زمـ همّمؾ زمـ طمْم٣مب )وشمٗمف أزمق ٞمٔمٝمؿ وأزمق ايمُمٝمخ ونمغممه٣م ( )اصٌٜم٣من 

 (4/054( )وشمٗمف اخلْمٝم٤م ( )طمط 690حمٚمد زمـ همّمؾ زمـ ؽمٙمٚم٥م أزمق فمٚمر ايمقصٝمٖمل )ت 

 (.991حمٚمد زمـ همّمؾ زمـ ؾم٣مذويف إصٌٜم٣مين أزمق َمًٙمؿ )جمٜمقل ضم٣مل( ) إرؾم٣مد/

 (4/056)طمط حمٚمد زمـ همّمؾ زمـ ص٣ميما زمـ ؾمٝمخ إؽمدي 

 (2/498حمٚمد زمـ همّمؾ زمـ فم٣ٌمس )ؤمٖمف ازمـ ؿمرطم٣من صمدًا ووم٣مل ايمدارومْمٛمل :ؤمٝمػ ( )يم٣ًمن 

 (4/053حمٚمد زمـ همّمؾ زمـ فم٣ٌمس أزمق صمٔمٖمر )جمٜمقل ضم٣مل ( )طمط 

 (.818حمٚمد زمـ همّمؾ زمـ فم٣ٌمس ايمُم٣مهمٔمل أزمق همّمؾ ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ٞمٝم٣ًمزمقر/ 

( )فمٛمف مج٣مفم٥م وأشمٛمك فمٙمٝمف ايمًٜمٚمل ووم٣مل: رضمؾ ٣463مين )ت حمٚمد زمـ همّمؾ زمـ فمٌد اهلل زمـ خمٙمد أزمق ذر ايمتٚمٝمٚمل اجلرصم

 (.749وىمت٤م احلدي٧م ايم٘مثغم( )صمر 

 (55/91حمٚمد زمـ همّمؾ زمـ فمٌد اهلل زمـ خمٙمد أزمق ذر اجلرصم٣مين ايمتٚمٝمٚمل )جمٜمقل ضم٣مل ( )فم٣ًمىمر 

 (.731( )صمر 441حمٚمد زمـ همّمؾ زمـ فمٌد اهلل زمـ خمٙمد أزمق فمامرة ايمتٚمٝمٚمل )ت 

 (8/58زمـ راهمع زمـ طمدي٨م أزمق فمٌد اهلل )ضم٣مسمؿ  حمٚمد زمـ همّمؾ زمـ فمٌٝمد اهلل

حمٚمد زمـ همّمؾ زمـ فمٌٝمداهلل زمـ وُمثؿ ايمٗمرر ايمٔم٣ٌمد أزمق ه٣مؾمؿ ايمٌٕمدادي )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من صحٝما ايمٔمٗمؾ ضمًـ 

 (.0404اخلٙمؼ َمـ أهؾ ايمٖمّمؾ وايمثٗم٥م وىم٣من واؽمع ايمرواي٥م..( )صف/

 (.0053ٖمف احل٣مهمظ زم٣مإلَم٣مم( )حتٖم٥م/( )وص539حمٚمد زمـ همّمؾ زمـ فمقم ايمٖمٗمٝمف أزمق ايمٖمتا اظم٣مرؾم٘مل )ت

حمٚمد زمـ همّمؾ زمـ فمقم زمـ فم٣ٌمس أزمق ضمًـ ايمٛم٣مومد احلريب )وشمٗمف إزهري، ووم٣مل ايمٔمتٝمٗمل: ىم٣من شمٗم٥م َمٟمَمقٞم٣ًم( 
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 (.389( )ايمديمٝمؾ/4/075)طمط

( )ىم٣من َمـ ايمرضم٣ميمكم دم ؿمٙم٤م احلدي٧م: وم٣ميمف احل٣مىمؿ( 481حمٚمد زمـ همّمؾ زمـ يم٠ميم٠م احلٙمقاين أزمق ضمًكم )ت زمٔمد

 (.806)ٞمٝم٣ًمزمقر/

 (4/052حمٚمد زمـ همّمؾ زمـ َم٣ميمؽ أزمق ٞمٌم ايمٌٙمخل )جمٜمقل ضم٣مل ( )طمط 

 (.801( )أشمٛمك فمٙمٝمف احل٣مىمؿ( )ٞمٝم٣ًمزمقر/489حمٚمد زمـ همّمؾ زمـ حمٚمد إدي٤م ايمٌٙمخل أزمق رزمٝمع )ت

 :اٞمٗمٙم٤م  زمـ حمٚمد حمٚمد زمـ همّمؾ زمـ حمٚمد ايمزي٣مت :هق همّمؾ

 (67( )خم٤م حمٚمد زمـ همّمؾ زمـ حمٚمد زمـ أمحد أزمق همّمؾ اظمروزي )وشمٗم٥م ايمٖم٣مرد 

حمٚمد زمـ همّمؾ زمـ حمٚمد زمـ أمحد أزمقأمحد ايمٛمٝم٣ًمزمقري ايمقراق ايم٘مرازمٝمز )وم٣مل احل٣مىمؿ: َمـ اظمٔمروهمكم زمْمٙم٤م احلدي٧م دم 

 (55/96( )فم٣ًمىمر 812( )ٞمٝم٣ًمزمقر/438ايمممق وايمٕمرب( )ت

 (.791( )صمر 817( )ٞمٝم٣ًمزمقر/426حمٚمد زمـ همّمؾ زمـ حمٚمد زمـ إؽمح٣مق اظمذىمر أزمق ؽمٔمٝمد اظمٗمرئ ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ت

)سم٘مٙمؿ همٝمف إلطمتالؿمف ووم٣مل احل٣مىمؿ: ذه٦ٌم أصقيمف وَمد يده إلم  اخلراؽم٣مين حمٚمد زمـ همّمؾ زمـ حمٚمد زمـ إؽمح٣مق زمـ طمزيٚم٥م

 (2/498( ) يم٣ًمن 819ىمت٤م نمغمه همٗمرأ َمٛمٜم٣م شمؿ سمٕمغم زمزوال فمٗمٙمف ومٌؾ َمقسمف زمثالث ؽمٛمقات( )ٞمٝم٣ًمزمقر/

 (33حمٚمد زمـ همّمؾ زمـ حمٚمد زمـ حمٚمد أزمق زم٘مر ايمُم٣مهمٔمل )خم٤م 

 ( 85حمٚمد زمـ همّمؾ زمـ حمٚمد زمـ حمٚمد أزمقفمعم اهلروي احل٣مهمظ )خم٤م 

 (4/056حمٚمد زمـ همّمؾ زمـ َمقد ايمرازي هق ايمذي زمٔمده /ايمٗمًْم٣مين )طمط 

 (8/21حمٚمد زمـ همّمؾ زمـ َمقؽمك ايمٗمًْم٣مين أزمق زم٘مر )صدوق وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( )ضم٣مسمؿ 

 (4/052ل ( )طمط ( )جمٜمقل ضم٣م441حمٚمد زمـ همّمؾ زمـ َمٝمٚمقن أزمق فمٌد اهلل ايمٖم٣مَمل ايمُم٣مهد )ت 

( )روى فمٛمف مجع و وم٣مل ايمذهٌل: ايمُمٝمخ ايمٔم٣ممل اظمًٛمد، ووم٣مل 340)ت أزمق فمٌد اهلل حمٚمد زمـ همّمؾ زمـ ٞمٓمٝمػ اظمٌمي ايمٖمراء

( 4/639( )ؾمذرات9/506( )سم٣مريخ اإلؽمالم029ازمـ سمٕمري: ايمٖمراء َمًٛمد ايمدي٣مر اظمٌمي٥م دم زَم٣مٞمف..( )إحت٣مف/

 (.681)َمٌم (07/372( )ؽمغم 78، 5/40)ايمٛمجقم ايمزاهرات

 (8/58حمٚمد زمـ همّمٝمؾ ايمٌزار )شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ فم٣ٌمس ( ضم٣مسمؿ 

 (0182حمٚمد زمـ همّمٝمؾ ايمٌٙمخل )ومط 

 (4/023 )جمٜمقل ضم٣مل ( )طمط ينحمٚمد زمـ همّمٝمؾ اخلراؽم٣م
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 (9/064حمٚمد زمـ همّمٝمؾ زمـ فم٣ٌمس ايمٔم٣مزمد )ضم٤م 

 (8/58حمٚمد زمـ همّمٝمؾ زمـ فمٝم٣مض زمـ َمًٔمقد أزمق زم٘مر ايمتٚمٝمٚمل )ضم٣مسمؿ 

( )زاهد َمـ أهؾ احلدي٧م وايمٖمٜمؿ واحلٖمظ وم٣ميمف ازمـ 409ٌغمي )تيمأزمق فمٌد اهلل ايمٕم٣مهمٗمل إ حمٚمد زمـ همْمٝمس زمـ واصؾ

 (.590يقٞمس( )نمرزم٣مء/

 ( 8/59حمٚمد زمـ هم٘مٜم٥م فمـ ضمٝم٣من )ضم٣مسمؿ 

 (.0653( )يقٞمس 640حمٚمد زمـ همٙمٝما زمـ ؽمٙمٝمامن ايمرفمٝمٛمل َمٌمي )ت 

( )يقٞمس 441ووم٣مل )ىم٣من رصماًل ص٣محل٣ًم( )ت حمٚمد زمـ همٙمٝما زمـ ٞمٔمامن زمـ ؾمٌٝم٤م اظمٌمي أزمق زم٘مر اظم٠مدب فمٛمف ازمـ يقٞمس 

0655.) 

 (.0052)حتٖم٥م/ (2/498)يم٣ًمن  ايمٔمت٘مل ) ٓ ئمرف ضم٣ميمف وم٣ميمف احل٣مهمظ( حمٚمد زمـ همٜمد زمـ مجٝمؾ زمـ أيب ىمريؿ

 (2/499)يم٣ًمن  -يٛمٓمر –حمٚمد زمـ همٜمد وايمد ضمًكم 

 (2/498وؾمٝمخف ( )يم٣ًمن هذا أ ٥مهمحمٚمد زمـ همقز زمـ فمٌد اهلل زمـ َمٜمدي )ذىمر طمػمًا َمقوقفم٣ًم ووم٣مل ايمذهٌل:هم٣مٔ

 (4/022حمٚمد زمـ همغموز أزمق صمٔمٖمر )شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ( )طمط 

 (55/92( )فمٛمف مجع ( )فم٣ًمىمر 405حمٚمد زمـ همٝمض زمـ حمٚمد ايمٕم٣ًمين )ت 

 (.0040حمٚمد زمـ وم٣مزمؾ زمـ إزراق إٞمديمز أزمق فمٌد اهلل ؽم٣مىمـ ايمٗمغموان ضمدث فمٛمف ازمـ فمٌد ايمًالم احل٣مهمظ )صف/

 (0/672)طمط  –سمٗمدم –ازمـ إؽمح٣مق حمٚمد زمـ وم٣مدر زم٣مهلل :هق

 (2/310حمٚمد زمـ وم٣مؽمؿ أزمق ايمٔمٝمٛم٣مء فمـ أيب فم٣مصؿ )يمٝمس زم٣ميمٗمقى وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل ( )يم٣ًمن 

 (4/029حمٚمد زمـ وم٣مؽمؿ أزمق ضمًـ َم٣مئل اظمقؽمقس )طمط 

 (.074حمٚمد زمـ وم٣مؽمؿ إدَمل )َمٌم 

 (4/087حمٚمد زمـ وم٣مؽمؿ ايمٌٕمدادي ايمِم٣مزمقين ) طمط 

 (2/314ضم٣ٌمن دم ضمدي٧م رواه :ٓ حيؾ ذىمره ( )يم٣ًمن حمٚمد زمـ وم٣مؽمؿ ايمٌٙمخل )وم٣مل ازمـ 

 ( 8/25( ) ضم٣مسمؿ 2/492جمٜمقل ( )يم٣ًمن  :حمٚمد زمـ وم٣مؽمؿ اجلٜمٛمل )وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ

 (5/6693( )ضم٣ٌمن8/22( )صدوق وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( )ضم٣مسمؿ 644)ت –ؽمحٝمؿ  -حمٚمد زمـ وم٣مؽمؿ احلراين 

 (8/23)ضم٣مسمؿ ( 0517حمٚمد زمـ وم٣مؽمؿ احلٚميص ايمُم٣مَمل ايمْم٣مئل )جمٜمقل ضم٣مل ( )ك 
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 (8/25حمٚمد زمـ وم٣مؽمؿ اظمرادي أزمق فمٝمًك )ضم٣مسمؿ 

 (.062حمٚمد زمـ وم٣مؽمؿ اظمْمرز )َمٌم 

 (.0419( )صف/368حمٚمد زمـ وم٣مؽمؿ زمـ أيب احل٣مج ايمٗمروي أزمق فمٌد اهلل )ت

 (7/485حمٚمد زمـ وم٣مؽمؿ زمـ أيب ايمرازي َمقلم ايمٗمرر )ضم٤م 

 (.0631زمُم٘مقال: همٗمٝمف َمُمٜمقر دم وومتف..( )صف/حمٚمد زمـ وم٣مؽمؿ زمـ أيب محرا ايمٌْمٙمٝمقد أزمق فمٌد اهلل )وم٣مل ازمـ 

 (0275حمٚمد زمـ وم٣مؽمؿ زمـ أمحد أزمق فمٌد اهلل ايمُم٣مهمٔمل )ذىمر 

( )وم٣مل ايمدراومْمٛمل: ايمُمٝمخ ايمِم٣ميما( 676حمٚمد زمـ وم٣مؽمؿ زمـ أمحد ايمِمقدم أزمق زم٘مر اظمٌمي )ايمٌٌمي( )ت 

 (0187( )ومط 391)ايمديمٝمؾ/

ؾمٝمخ يمٙمٌٝمٜمٗمل ونمغمه )وم٣مل  -ايمٗمٙمقس -اظمت٘مٙمؿ ظم٣مورديحمٚمد زمـ وم٣مؽمؿ زمـ أمحد ايمٖم٣مرد أزمق ضمًـ ايمٛمٝم٣ًمزمقري ا

ايمٖم٣مرد: اظمِمٛمػ إؽمت٣مذ ص٣مضم٤م ىمت٣مب اظمِم٣ٌمح وايمتِم٣مٞمٝمػ اظمُمٜمقرة ايمٖمٗمٝمف إصقرم اظمٖمن ؽمٚمع ايم٘مثغم ومجع 

( 9/480( )سم٣مريخ اإلؽمالم34إزمقاب، ووم٣مل ايمذهٌل: إؽمت٣مذ ىم٣من همٗمٝمٜم٣مً َمت٘مٙماًم وافمٓم٣مً َمِمٛمٖم٣ًم( )خم٤م/

 (.3/630قادم( )ايم071)إحت٣مف/

 (4/079حمٚمد زمـ وم٣مؽمؿ زمـ إؽمح٣مق زمـ إؽمامفمٝمؾ أزمق ؽمٔمد ايمًٚم٣ًمر ايمٌٙمخل )طمط 

 (02/365حمٚمد زمـ وم٣مؽمؿ زمـ اصٌٜم٣مين )ؽمغم 

( 407حمٚمد زمـ وم٣مؽمؿ زمـ صمٔمٖمر زمـ حمٚمد ايم٘مقىمٌل ايمٌٕمدادي )شمٗم٥م: وم٣ميمف اخلْمٝم٤م وايمًٚمٔم٣مين وايمذهٌل( )ت

 (.390( )ايمديمٝمؾ/4/080)طمط

 ( 4/079٘مر ايمًٚمٛم٣مين ) طمط حمٚمد زمـ وم٣مؽمؿ زمـ ضم٣مسمؿ أزمق زم

 (9/032حمٚمد زمـ وم٣مؽمؿ زمـ ضمٌٝم٤م )ضم٤م 

 (08/347( )َمُمٜمقر( )ؽمغم 328حمٚمد زمـ وم٣مؽمؿ زمـ ضمٌٝم٤م زمـ فمٌدوس ايمٛمٝم٣ًمزمقري أزمق زم٘مر ايمُم٣مهمٔمل ايمِمٖم٣مر )ت 

 .(012)خم٤م

 (2/310حمٚمد زمـ وم٣مؽمؿ زمـ ضمًـ ايمػمزاؿمل )ىمذزمف ايمُمغمازي ( )يم٣ًمن 

 (٠4/088مدب )طمط حمٚمد زمـ وم٣مؽمؿ زمـ ضمًـ زمـ زيد أزمق زم٘مر اظم

 (0576حمٚمد زمـ وم٣مؽمؿ زمـ ضمًـ زمـ َمٜمران اظمديٛمل ) ذىمر 
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 .(4/087( )طمط 469حمٚمد زمـ وم٣مؽمؿ زمـ محدون أزمق فمٌد اهلل ايمٔمْم٣مر )ت 

 (.4/071حمٚمد زمـ وم٣مؽمؿ زمـ طمالد زمـ ي٣مه ايميير )طمط

 (2/316( )يم٣ًمن 29)ؽمٜمؿ حمٚمد زمـ وم٣مؽمؿ زمـ زىمري٣م اظمح٣مريب ايمًقداين )يمٝمس زمُمكء وم٣ميمف أزمق ضمًـ زمـ مح٣مد احل٣مهمظ ( 

 (.0652( )يقٞمس 405حمٚمد زمـ وم٣مؽمؿ زمـ ؽمٔمٝمد زمـ صمٔمٖمر ايمتجٌٝمٌل أزمق زم٘مر )ت 

( 4/087( )َم٣مىم٣من زمًمء وم٣ميمف ايمدار ومْمٛمل ( ) طمط 432حمٚمد زمـ وم٣مؽمؿ زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ فمٌد ايم٘مريؿ أزمق زم٘مر اظم٠مدب )ت 

 (2/316)يم٣ًمن 

 (.829( )صمر 288صمر رصم٣مين فمٛمف ازمـ فمدي )اجلحمٚمد زمـ وم٣مؽمؿ زمـ ذيا أزمق ؽمٔمٝمد 

 (02/78( )ؽمغم 2/313( )وه٣مه ازمـ ضمزم ( )يم٣ًمن 455حمٚمد زمـ وم٣مؽمؿ زمـ ؾمٔم٣ٌمن أزمق إؽمح٣مق اظمٌمي )ت 

 (4/080حمٚمد زمـ وم٣مؽمؿ زمـ ؿمٜمامن ايمٛمٝم٣ًمزمقري ) طمط 

 (55/99حمٚمد زمـ وم٣مؽمؿ زمـ فمٌد اخل٣ميمؼ زمـ يزيد أزمق ضمٖمص ايم٘مٛمدي اظم٠مذن ) فمٛمف مج٣مفم٥م ( )فم٣ًمىمر 

( )وم٣مل احل٣مىمؿ: ؾمٝمخ َمتٝمٗمظ همٜمؿ صدوق صحٝما 432ايمرمحـ زمـ وم٣مؽمؿ ايمٔمت٘مل ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ت حمٚمد زمـ وم٣مؽمؿ زمـ فمٌد 

( )طمط 803( )ٞمٝم٣ًمزمقر/05/569إصقل صمٝمد ايمٗمراءة ووم٣مل ايمذهٌل: اإلَم٣مم اظمحدث أىمثر فمٛمف احل٣مىمؿ شمٗم٥م( )ايمًغم

 (.394( )ايمديمٝمؾ/4/80

 ( 028حمٚمد زمـ وم٣مؽمؿ زمـ فمٌد اهلل ايمٗمرر ) ؤمٖمف احل٣مىمؿ ( ) ذيؾ 

 (55/99حمٚمد زمـ وم٣مؽمؿ زمـ همّم٣ميم٥م أزمق زم٘مر ايمِمقدم اجلٝمًم )فم٣ًمىمر 

 (.44حمٚمد زمـ وم٣مؽمؿ زمـ همٜمد )َمٌم 

، ووم٣مل حمٚمد زمـ وم٣مؽمؿ زمـ جمٚمع ايمْم٣مي٘م٣مين )وم٣مل احل٣مىمؿ :يّمع احلدي٧م ووم٣مل اجلقزصم٣مين ىم٣من يّمع احلدي٧م وي٘مذب

 (.0057)حتٖم٥م/ (2/499( )يم٣ًمن  احل٣مهمظ: َمؼموك رَمقه زم٣ميمقوع

 (4/082( )طمط 469حمٚمد أزمق فمٌد اهلل إزدي )شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ( )ت حمٚمد زمـ وم٣مؽمؿ زمـ 

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمـ أهؾ ايمٔمٙمؿ 314)ت-اجل٣ميمْمل -حمٚمد زمـ وم٣مؽمؿ زمـ حمٚمد إَمقي ايمٗمرؿمٌل أزمق فمٌد اهلل

فمٛمل زم٣ميمٔمٙمؿ  وإدب وايمدراي٥م وايمرواي٥م واحلٖمظ واظمٔمرهم٥م إلم ايمديـ وايمِمالح وىم٣من ضم٣مهمٓم٣ًم يمٙمٖمٗمف..، ووم٣مل اخلقٓين:

 (.0121وؾمٜمر زم٣ميمٖمٜمؿ..( )صف/

 (4/079حمٚمد زمـ وم٣مؽمؿ زمـ حمٚمد اظمدائٛمل )طمط 
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حمٚمد زمـ وم٣مؽمؿ زمـ حمٚمد زمـ زمُم٣مر أزمق زم٘مر إٞم٣ٌمري احل٣مهمظ اظمُمٜمقر )وم٣مل أزمق فمقم ايمٗم٣مرم: ىم٣من شمٗم٥م صدووم٣ًم، ووم٣مل ايمتٚمٝمٚمل: 

ـ سمٗمدم َمـ ايم٘مقهمٝمكم، ووم٣مل ايمذهٌل: اإلَم٣مم َم٣م رأيٛم٣م أضمٖمظ َمٛمف، ووم٣مل ايمززمٝمدي: ىم٣من شمٗم٥م ديٛم٣ًم صدووم٣ًم وىم٣من أضمٖمظ َم

 (4/080( )طمط 01/673( )ايمًغم393احل٣مهمظ ايمٙمٕمقي َمع ايمِمدق وايمديـ وؽمٔم٥م احلٖمظ...( )ايمديمٝمؾ/

 (.802حمٚمد زمـ وم٣مؽمؿ زمـ حمٚمد زمـ زممم ايمٖم٣مرد أزمق زم٘مر )ٞمٝم٣ًمزمقر/

 (.805حمٚمد زمـ وم٣مؽمؿ زمـ حمٚمد زمـ ضمًكم ايم٘مرازمٝمز ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ٞمٝم٣ًمزمقر/

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من يمف ضمظ دم ايمٖمٗمف ٣376مؽمؿ زمـ حمٚمد زمـ ؽمٙمٝمامن ايمٗمٝمز أزمق فمٌد اهلل ايمْمٙمٝمْمقم )تحمٚمد زمـ وم

 (. 0617وأشم٣مر وأداب...( )صف/

 (0261حمٚمد زمـ وم٣مؽمؿ زمـ حمٚمد زمـ ؽمٝم٣مه أزمقزم٘مر ايمٔم٣ًمل )ذىمر 

 (8/25حمٚمد زمـ وم٣مؽمؿ زمـ حمٚمد زمـ ذيا َمقلم ايمٔمْم٣مء زمـ ي٣ًمر )ضم٣مسمؿ 

 (.596( )نمرزم٣مء/468حمٚمد زمـ وم٣مؽمؿ أزمق فمٌد اهلل ايمٗمرؿمٌل )ت حمٚمد زمـ وم٣مؽمؿ زمـ

 (05/653( )شمٗم٥م وم٣ميمف ايمذهٌل ( )ؽمغم 467حمٚمد زمـ وم٣مؽمؿ زمـ حمٚمد زمـ وم٣مؽمؿ أزمق فمٌٝمد اهلل ايمٌٝم٣مين ) ت 

 (0599حمٚمد زمـ وم٣مؽمؿ زمـ حمٚمد زمـ ىمقدم ايمٕمزارم )ذىمر 

 (0582حمٚمد زمـ وم٣مؽمؿ زمـ حمٚمد زمـ حيٝمك ايمِمح٣مف )ذىمر

 (4/080حمٚمقد اظمٗمرئ )طمط  حمٚمد زمـ وم٣مؽمؿ زمـ

( )ىم٣من َمـ أهؾ ايمٔمٛم٣مي٥م زم٣ميمٔمٙمؿ وايمٖمٗمف وايمٖمتٝم٣م..( 322حمٚمد زمـ وم٣مؽمؿ زمـ َمًٔمقد ايمٗمٝمز أزمق فمٌد اهلل ايمْمٙمٝمْمقم )ت

 (.0098)صف/

 (4/088حمٚمد زمـ وم٣مؽمؿ زمـ َمٜمدي زمـ ه٣مرون أزمق زم٘مر اظم٠مدب ) روى أضم٣مدي٧م َمًتٗمٝمٚم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ( )طمط 

 (.407زة )َمٌم حمٚمد زمـ وم٣مؽمؿ زمـ َمٝمٚمقن زمـ مح

 (.0657)شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( )يقٞمس  -زم٘مغم  -حمٚمد زمـ وم٣مؽمؿ زمـ ه٣مرون اخل٣ٌمز أزمق زم٘مر َمٌمي 

( )طمط 415حمٚمد زمـ وم٣مؽمؿ زمـ ه٣مؾمؿ زمـ ؽمٔمٝمد أزمق زم٘مر ايمًٚم٣ًمر )شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ووم٣مل ايمدارومْمٛمل :ٓ زمٟمس زمف ( )ت 

4/081) 

 (.594)نمرزم٣مء/( 690حمٚمد زمـ وم٣مؽمؿ زمـ هالل زمـ يزيد ايمٗمٝمز )ت

 (4/071حمٚمد زمـ وم٣مؽمؿ زمـ ي٣مه ) هق ازمـ وم٣مؽمؿ زمـ طمالد زمـ ي٣مه ايميير ( )طمط 
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 (.0070حمٚمد زمـ وم٣مؽمؿ زمـ ئمٗمقب زمـ يقؽمػ أزمق صمٔمٖمر اجلرصم٣مين )صمر 

 ( 8/25حمٚمد زمـ وم٣مؽمؿ فمـ أزمٝمف )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( هق اجلٜمٛمل اظمتٗمدم  )ضم٣مسمؿ 

 (8/25)ضم٣مسمؿ حمٚمد زمـ وم٣مؽمؿ فمـ فمٌد اهلل زمـ ضمٛمٓمٙم٥م 

 (8/25حمٚمد زمـ وم٣مؽمؿ َمقلم ومريش فمـ ضمًـ ) ضم٣مسمؿ 

 (55/015حمٚمد زمـ ومٌٝمِم٥م زمـ فمٌد اهلل أزمق زم٘مر ايمٛمٝم٣ًمزمقري )فمٛمف مج٣مفم٥م ( )فم٣ًمىمر 

 (.0658( )يقٞمس 466حمٚمد زمـ ومرة زمـ حمٚمد زمـ محٝمد ايمرفمٝمٛمل احلجري اظمٌمي أزمق طمٙمٝمٖم٥م )ت 

 ( 2/369حمٚمد زمـ ومْم٣من ) َمؼموك وم٣ميمف ايمدار ومْمٛمل ( )يم٣ًمن 

 ( 55/012حمٚمد زمـ ومْمـ إذين )فمٛمف مج٣مفم٥م ( )فم٣ًمىمر 

 (2/315حمٚمد زمـ ومٝمس إٞمِم٣مري اظمديٛمل ) ٓئمرف وم٣ميمف ايمذهٌل ( )يم٣ًمن 

 (4/091حمٚمد زمـ ومٝمس ايمٌٕمدادي )طمط 

 (7/491)ضم٤م  –يٟميت  –حمٚمد زمـ ومٝمس ايمزي٣مت هق ايمراوى فمـ ؽمٔمٝمد زمـ َمًٝم٤م 

 (8/23سمؿ ( )ضم٣مسمؿ حمٚمد زمـ ومٝمس ايمٗمٝمز )ٓ أفمرهمف وم٣ميمف أزمق ضم٣م

 (55/018حمٚمد زمـ ومٝمس اظمدائٛمل )روى فمٛمف مج٣مفم٥م ( ) فم٣ًمىمر 

 (8/23حمٚمد زمـ ومٝمس اظم٘مل )ٓ أفمرهمف وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( )ضم٣مسمؿ 

 (2/26( )ضم٣مسمؿ 2/315حمٚمد زمـ ومٝمس ايمٛمخٔمل )خيْمئ وخي٣ميمػ وم٣ميمف ازمـ ضم٣ٌمن ( )يم٣ًمن 

  -يٟميت  –ؽمؿ صمده ىمٔم٤م ا( 9/44ضمٛمػ )ضم٤م أحمٚمد زمـ ومٝمس زمـ 

 .(2/312)يم٣ًمن  ) وم٣مل احل٣مهمظ: هق ايمذي أهمًد ضمدي٧م أزمٝمف(زمـ ومٝمس زمـ رزمٝمع إؽمدي  حمٚمد

 (8/23حمٚمد زمـ ومٝمس زمـ ىمٔم٤م زمـ أضمٛمػ ايمٛمخٔمل )ضم٣مسمؿ 

 (8/23حمٚمد زمـ ومٝمس فمـ صم٣مزمر )ضم٣مسمؿ 

( 8/24ىمثر همٜمق جمٜمقل ضم٣مل( )ضم٣مسمؿ أ حمٚمد زمـ ومٝمس فمـ ؽمٔمٝمد زمـ َمًٝم٤م )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ، وروى فمٛمف شمالشم٥م أو

 (٣ً2/315من )يم

 (8/26حمٚمد زمـ ومٝمس فمـ وم٣مؽمؿ )ضم٣مسمؿ 

 (8/23حمٚمد زمـ ومٝمس فمـ َمًٙمؿ زمـ فمْمٝم٥م )شمٗم٥م وم٣ميمف أمحد ( )ضم٣مسمؿ 
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 (8/26حمٚمد زمـ ومٝمس َمقلم ؽمٜمؾ زمـ ضمٛمٝمػ )جمٜمقل ضم٣مل ( ) ضم٣مسمؿ 

 (.807حمٚمد زمـ ىم٣مهمقر َمقلم أمحد زمـ ضمذيٖم٥م )ٞمٝم٣ًمزمقر/

 (55/002)فم٣ًمىمر حمٚمد زمـ ىم٣مَمؾ زمـ ديًؿ اظمٗمدد )سم٘مٙمؿ همٝمف ازمـ فم٣ًمىمر ( 

 (2/317يمٝمس زم٣ميمٗمقى ( يم٣ًمن  :حمٚمد زمـ ىم٣مَمؾ زمـ َمٝمٚمقن ايمزي٣مت )وم٣مل ايمدارومْمٛمل

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من ٞمٌٝمٜم٣ًم صمٙمٝمالً أطمذ ايمٛم٣مس فمٛمف أداب( 375حمٚمد زمـ ىمثغم ايمٗمرر أزمقضم٣مسمؿ اظمخزوَمل )ت 

 (.0600)صف/

 (55/007)فم٣ًمىمر حمٚمد زمـ ىمثغم زمـ إؽمامفمٝمؾ اخلقٓين ايم٘مقدم )جمٜمقل ضم٣مل ( 

( )يم٣ًمن 4/093حمٚمد زمـ ىمثغم زمـ ؽمٜمؾ ايمرازي )وم٣مل اخلْمٝم٤م :روى نمرائ٤م /ووم٣مل ايمذهٌل :ٓ ئمرف ( )طمط 

2/319) 

 .(8/71حمٚمد زمـ ىمثغم زمـ ؽمٝمًـ )ضم٣مسمؿ 

 (.0059حمٚمد زمـ ىمثغم زمـ َم٣ميمؽ زمـ ديٛم٣مر )جمٜمقل وم٣ميمف احل٣مهمظ( )حتٖم٥م/

 (2/319حمٚمد زمـ ىمدير )جمٜمقل وم٣ميمف ازمـ ضمزم ( )يم٣ًمن 

، ووم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن: ىم٣من فم٣مزمدًا زاهدًا إٓ أٞمف )ؽم٣مومط احلدي٧م وم٣ميمف ايمذهٌل إَم٣مم ايم٘مراَمٝم٥م اظمٌتدع حمٚمد زمـ ىمرام ايمًجًت٣مين

 (2/319( )يم٣ًمن 55/067( ) فم٣ًمىمر  طُمذل هم٣ميمتٗمط َمـ اظمذاه٤م أرده٣م وَمـ إضم٣مدي٧م أوه٣مه٣م

 (8/27( )ضم٣مسمؿ 9/43زمٝمف )جمٜمقل ضم٣مل ( )ضم٤م أحمٚمد زمـ ىمردوس فمـ 

 (4/095زمـ ىمردي أزمق ٞمٌم )طمط حمٚمد 

 حمٚمد زمـ ىمروان اجلريري: هق ازمـ زم٘مر زمـ ىمروان.

 (8/27حمٚمد زمـ ىمٔم٤م ايمْمٖم٣موي )ضم٣مسمؿ 

 (55/053حمٚمد زمـ ىمٔم٤م زمـ يمٗمامن أزمق ضمًـ )فم٣ًمىمر 

 (8/27حمٚمد زمـ ىمٙمٝم٤م زمـ صم٣مزمر )شمٗم٥م وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( )ضم٣مسمؿ 

 (4/095د)شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ( )طمط حمٚمد زمـ ىمٙمٝم٤م زمـ يزيد زمـ ؽمٛم٣من أزمق فمٌد اهلل زمٌمي ؽم٘مـ زمٕمدا

 (.32حمٚمد زمـ يمْمٝم٤م ايمٌزاز )َمٌم 

 (8/71حمٚمد زمـ يمقط زمـ َمٕمغمة زمـ ٞمقهمؾ زمـ ضم٣مرث ازمـ فمٌد اظمْمٙم٤م )ضم٣مسمؿ 
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 (.0/202حمٚمد زمـ يمٝم٧م أزمق ص٣ٌمح اهلدادي )دفم٣مء 

 (.593( )نمرزم٣مء/468حمٚمد زمـ يمٝم٧م اإلؽمتجل حمدث )ت

 (4/092)شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ( )طمط  (699حمٚمد زمـ يمٝم٧م زمـ حمٚمد زمـ يزيد اجلقهري )ت 

 (2/306ووم٣مل ايمًٙمٝمامين :همٝمف ٞمٓمر ( )يم٣ًمن  ،حمٚمد زمـ يمٝم٧م زمـ َمًٙمؿ ايمزٞمجل )ٓ يدري َمـ هق وم٣ميمف ايمذهٌل

 (.52/89حمٚمد زمـ َم٠مَمؾ زمـ أمحد زمـ ضم٣مرث ازمق صمٔمٖمر ايمٔمدوي )فمٛمف مج٣مفم٥م( )فم٣ًمىمر

 (.0556( )ك876( )ٞمٝم٣ًمزمقر/451حمٚمد زمـ َم٠مَمؾ زمـ ضمًـ زمـ فمٝمًك أزمق زم٘مر ايمٛمٝم٣ًمزمقري)جمٜمقل ضم٣مل( )ت

 (.4/406( )ؽمامفمف صحٝما وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )طمط343حمٚمد زمـ َم٠مَمؾ زمـ صٗمر أزمق زم٘مر ايمقراق نمالم إهبري )ت

 (0465حمٚمد زمـ َم٣ميمؽ إؾمٔمري ) ذىمر 

 (2/306حمٚمد زمـ َم٣ميمؽ إٞمْم٣مىمل )ٓ رء ( )يم٣ًمن 

 (0194حمٚمد زمـ َم٣ميمؽ ايمٌٌمي )ومط 

 (2/306حمٚمد زمـ َم٣ميمؽ ايمٗمٝمز )يم٣ًمن 

 ( 496حمٚمد زمـ َم٣ميمؽ زمـ ضمًـ زمـ َم٣ميمؽ أزمق صخر ايمًٔمدي )سم٘مٙمؿ همٝمف ( )ؽمٜمؿ ( 

 ( 4/417حمٚمد زمـ َم٣ميمؽ زمـ داود أزمق زم٘مر ايمُمٔمغمي )جمٜمقل ضم٣مل ( )طمط 

 حمٚمد زمـ َم٣ميمؽ زمـ داود ايمُمٔمغمي: صقازمف: ازمـ داود زمـ َم٣ميمؽ.

 (8/88حمٚمد زمـ َم٣ميمؽ زمـ ززمٝمد اهلٚمداين )ضم٣مسمؿ 

 (5/470)ضم٤م حمٚمد زمـ َم٣ميمؽ زمـ َمٛمتٌم 

 ( 042حمٚمد زمـ َمٟمَمقن زمـ فمقم أزمق زم٘مر إيٌقردي )خم٤م 

 (2/304حمٚمد زمـ َم٣مه٣من أزمق صمٔمٖمر ايمدزم٣مغ )يمٝمس زم٣ميمٗمقى وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل ( )يم٣ًمن 

 (.996حمٚمد زمـ َم٣مه٣من إزمقم فمٛمف ايمْمػماين ونمغمه ) إرؾم٣مد/

( )طمط 8/015( )ضم٣مسمؿ 658ت حمٚمد زمـ َم٣مه٣من ايمًٚم٣ًمر زمٕمدادي )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ووشمٗمف ايمدارومْمٛمل ( )

4/694) 

 ( 2/306( )يم٣ًمن 8/015حمٚمد زمـ َم٣مه٣من ايمٗمِم٣ٌمين )جمٜمقل ضم٣مل ( ) ضم٣مسمؿ 

 (.55/662حمٚمد زمـ َم٣ٌمرك ايمٌٌمي )فم٣ًمىمر 
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( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من همٗمٝمٜم٣مً أطمذ فمٛمف ازمـ َمْم٣مهر وأيب حمٚمد 372)ت -ازمـ ص٣مئغ -حمٚمد زمـ َم٣ٌمرك ايمداين أزمق فمٌد اهلل

 (.0604/زمـ أيب صمٔمٖمر( )صف

 (.0020حمٚمد زمـ َم٣ٌمرك ايمٖمالس أزمق فمٌد اهلل )وم٣مل احل٣مهمظ: ىم٣من َمٔمتٛمٝم٣ًم زم٣ميمرواي٥م َمع َمُم٣مرىم٥م دم إدب( )حتٖم٥م/

حمٚمد زمـ َم٣ٌمرك زمـ فمٌد ايمرمحـ احلريب )ؽمامفمف صحٝما يم٘مـ ؿمريٗمتف ٓسمٔمجٌٛمل ذىمر رم أؾمٝم٣مء مل أصمد هل٣م أصاًل/وم٣ميمف ازمـ 

 (.2/304ٞمٗمْم٥م( يم٣ًمن 

 (.0659ظمٙمؽ اظمٔم٣مهمري )يقٞمس حمٚمد زمـ َم٣ٌمرك زمـ فمٌد ا

 (.0026حمٚمد زمـ َمتٝمؿ ايمراهميض اظمدزمر )حتٖم٥م/

 (.4/682( )طمط 621حمٚمد زمـ َمثٛمك زمـ زي٣مد أزمق صمٔمٖمر ايمًٚم٣ًمر )صدوق وم٣ميمف ازمـ أيب ضم٣مسمؿ ( )ت

 (.0319حمٚمد زمـ جم٣مؾمع أزمق فم٣ٌمس )ذىمر 

 (.8/012حمٚمد زمـ جم٣مهد زمـ صمٜمقر أزمق فمٌد اهلل ايمٌزاز )صدوق وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.2/304حمٚمد زمـ حم٤ٌم اظمِمٝميص )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )يم٣ًمن 

 (.8/016حمٚمد زمـ حمٌقب أزمق فمٌد اهلل ايمٌٌمي )ضم٣مسمؿ 

 (613حمٚمد زمـ حمٌقب ايمزفمٖمراين )ىمؼ

 (.0111حمٚمد زمـ حمٌقب ايمٔمً٘مري ايمزفمٖمراين محل ) إرؾم٣مد/

 (.9/58حمٚمد زمـ حمرز ايمّمٌل )ضم٤م

 ـ فمٌٝمد زمـ فمٚمغم سمٗمدم.حمٚمد زمـ حمرم : هق ازمـ فمٌد اهلل زم

 (.4/404( )طمط353حمٚمد زمـ حمًـ زمـ ومريش أزمق ايمػمىم٣من ايمزي٣مت )صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )ت

 (.2/304حمٚمد زمـ حمِمـ احلراين )ؤمٝمػ ايمٕم٣ميم٤م فمعم ضمديثف ايمقهؿ( )يم٣ًمن

 (.4/419حمٚمد زمـ حمٖمقظ أزمق صمٔمٖمر اظمخرَمل )طمط

 (.4/610صمده زمـ فمٝمًك زمـ فمٌد ايمرمحـ )طمط حمٚمد زمـ حمٚمد أزمق ضمًـ ضمًٌم زمـ أيب ايمقرد ايمزاهد واؽمؿ 

 (.4/617حمٚمد زمـ حمٚمد أزمق ضمًكم ايمِمقدم ايمٛمقري )طمط 

 (.850( )صمر 408حمٚمد زمـ حمٚمد أزمق فمٚمرو اإلؽمؼمازم٣مذي ايمٖمٗمٝمف )ت 

 (.822حمٚمد زمـ حمٚمد أزمق همّمؾ ايمٛم٣مذي ايمٖمٗمٝمف )روى فمٛمف مج٣مفم٥م وم٣ميمف ايمًٜمٚمل( )صمر 
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 (.2/303حمٚمد زمـ حمٚمد ايمتامر ايمٌٌمي )يم٣ًمن 

 (.871حمٚمد زمـ حمٚمد ايمرازي أزمق فمٚمرو )ٞمٝم٣ًمزمقر/

 (.0460حمٚمد زمـ حمٚمد ايمزفمٝمٚمل ايمٌٕمدادي أزمقؽمٔمد ىم٣من ذا أدب وٞمٌؾ وؾمٔمر )صف/

 (.53حمٚمد زمـ حمٚمد ايمناج )َمٌم 

 (.0567حمٚمد زمـ حمٚمد ايمُمٔمغمي أزمق ؿمٝم٤م )ك 

 (.0299حمٚمد زمـ حمٚمد ايمّمٌل )ذىمر 

 (.851حمٚمد زمـ حمٚمد ايمْمػمي ايمٖمٗمٝمف )صمر 

 حمٚمد زمـ حمٚمد ايمْمقد: هق ازمـ زم٘مر زمـ حمٚمد زمـ أمحد ايمًٙمٝمامين.

 حمٚمد زمـ حمٚمد ايمٖمٗمٝمف: هق حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ ضمؿ اإلؽمٖمرايٝمٛمل.

 (.276حمٚمد زمـ حمٚمد اظمروزي ايمُمٔمراين أزمق ضمًـ اظمروزي فمٛمف ازمـ فمدي )صمر 

 حمٚمد زمـ حمٚمد ايمٛمخٔمل: اؽمؿ صمده: فمٌد اهلل زمـ ٞمقح.

 (.896ق رزمٝمٔم٥م اجلرصم٣مين )صمر حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ أزم

 (.0711حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ ايمْمرؽمقد )ذىمر/

 (.0036( أشمٛمك فمٙمٝمف ازمـ زمُم٘مقال )صف/346حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ ؽمٔمٝمد ايمٗمٝمز أزمق زم٘مر ايمٗمرؿمٌل )ت

( 487حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ ؽمٝمٚمجقر أزمق فمقم َمٓمٖمر إَمغم ) أشمٛمك فمٙمٝمف احل٣مىمؿ وفمعم إسمٗم٣مٞمف( )ت

 (.827)ٞمٝم٣ًمزمقر/

، ووم٣مل احل٣مهمظ )صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ايمٌٕمدادي ايمٌزاز اهلٚمداين )أو ؿم٣ميم٤م( حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ نمٝمالن أزمق ؿم٣مهر

 .(0028)حتٖم٥م/ (4/643( )طمط438( )تدم ؽمٛمد هذا همٝمف: رصم٣ميمف شمٗم٣مت

 حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ أيب ايمٗم٣مؽمؿ: اؽمؿ صمده: فمٌد ايمرمحـ زمـ حمٚمد ايمٕمٖم٣مري.

 ( .4/644أيب اظمقهمؼ )طمط ضمًكم حمٚمد زمـ أيب اظمقهمؼ ايمٛمٝم٣ًمزمقري : اؽمؿ صمده حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ

 (.8/87يب زممم اظمٔمقرم )ضم٣مسمؿأحمٚمد زمـ حمٚمد زمـ 

 (.0029( )حتٖم٥م/227حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ أيب زم٘مر ايم٘مقدم أزمق ايمٖمتا إزمٝمقردي )وم٣مل احل٣مهمظ: اظمحدث اظم٘مثر( )ت

 (.0302طمرؾمف أزمق فمٌد اهلل )ذىمر/زمـ  -ؾمغماز -حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ أيب ؽمٜمؾ 
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 (.063حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ أمحد أزمق صمٔمٖمر ايمُم٣مَم٣مين )خم٤م 

 (.4/660حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ أمحد ازمق صمٔمٖمر اظمٗمرئ )شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )طمط

 (.873حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ أمحد اإلؽمؼمازم٣مذي أزمق زرفم٥م )صمر 

 (.777)صمر حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ أمحد اخلُم٣مب أزمق حمٚمد اجلرصم٣مين )جمٜمقل ضم٣مل( 

 (.839حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ أمحد ايمٖمٗمٝمف أزمق ؽمٔمٝمد اظمْمقفمل ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ٞمٝم٣ًمزمقر/

 (.825حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ أمحد اظمروزي أزمق همّمؾ ايمروضمل )ٞمٝم٣ًمزمقر/

 (.852حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ أمحد اظمٔمدل ايمنج أزمق زم٘مر ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ٞمٝم٣ًمزمقر/

 (.4/647( )طمط٣351مؾمٚمل )صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )تحمٚمد زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ إزمراهٝمؿ أزمق فمٌد اهلل اهل

 (.4/640حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ إزمراهٝمؿ أزمق فمقم ايمروزهب٣من إٞمامؿمل )جمٜمقل ضم٣مل( )طمط

ٛمج٣مر: رأيتٜمؿ جمٚمٔمكم فمعم سمرىمف وىم٣من ىمذازم٣مً ُ( ايم اظمٙمٝما أزمق فمٌد اهلل احلريب )وم٣مل ازمـ يبحمٚمد زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ أ

 (.2/361)يم٣ًمن

( 08/2( )ؽمغم 638ٚمد زمـ أمحد زمـ أيب زم٘مر أزمق َمٛمِمقر ايمٛمقوم٣مين )شمٗم٥م هم٣موؾ َم٘مثر وم٣ميمف ايمًٚمٔم٣مين( )ت حمٚمد زمـ حم

 (.20)خم٤م

حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ إؽمح٣مق ايمٛمٝم٣ًمزمقري ايم٘مرازمٝمز أزمق أمحد احل٣مىمؿ )وم٣مل احل٣مىمؿ أزمق فمٌد اهلل: إَم٣مم فمٌمه دم 

ووم٣مل ايمذهٌل: اإلَم٣مم احل٣مهمظ ايمٔمالَم٥م ايمث٦ٌم وىم٣من َمـ زمحقر ايمِمٛمٔم٥م، وىم٣من َمـ ايمِم٣محلكم ايمث٣مزمتكم فمعم ؽمٛمـ ايمًٙمػ..، 

 (.826( )ٞمٝم٣ًمزمقر/0500( )ك2/307( )يم٣ًمن55/053( )فم٣ًمىمر02/471( )ؽمغم 841ايمٔمٙمؿ( )ٞمٝم٣ًمزمقر/

 (.08( )صمز4/666حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ إؽمامفمٝمؾ أزمق فمٚمر ايمٛمٝم٣ًمزمقري ايمٖم٣مَمل )طمط

 (.4/646( )طمط361يمِمغمدم ايمٗمديز )تحمٚمد زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ صمٔمٖمر أزمق فمٌد اهلل ا

 (.4/643( )طمط347حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ ضمًـ أزمق ؿم٣مهر زمـ أيب همرج زمـ ؽمٚمٝم٘م٥م )صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )ت

حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ ضمًكم أزمق َمٛمِمقر ايمٔم٘مػمي )صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م وسم٘مٙمؿ همٝمف ازمـ طمغمون ورد فمٙمٝمف 

 (.2/361( )يم٣ًمن4/649ايمًٚمٔم٣مين( )طمط

( )وم٣مل ايمٖم٣مرد: ؾمٝمخ هم٣موؾ 305ٚمد زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ رصم٣مء أزمق زم٘مر ايمُمح٣مم إدي٤م ايمرصم٣مئل ايمٛمٝم٣ًمزمقري )تحم

 (.06( )خم٤م9/623( )سم٣مريخ اإلؽمالم070شمٗم٥م ومديؿ( )إحت٣مف/
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 (.4/640( )طمط308حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ روزهب٣من أزمق ضمًـ )صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )ت

احلٚمغمي أزمق زيد اإلؾمٌٝمقم )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من همٗمٝمٜم٣مً َمُم٣مورًا زمحيسمف فم٣ميمٝم٣ًم دم حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ فم٣مَمر 

 (.0664روايتف( )صف/

حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ فمٌد اهلل ايمًٙمٚمل احلٛمٖمل أزمق همّمؾ احل٣مىمؿ ايمُمٜمٝمد )وم٣مل احل٣مىمؿ: َم٣م رأي٦م همٝمٚمـ ىمت٦ٌم فمٛمٜمؿ 

 (.0506( )ك864( )ٞمٝم٣ًمزمقر/443َمـ أصح٣مب أيب ضمٛمٝمٖم٥م أضمٖمظ يمٙمحدي٧م َمٛمف( )ت

 (.820حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ فمٌد اهلل ايمًٙمٚمل ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ٞمٝم٣ًمزمقر/

حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ فمثامن أزمق زم٘مر ايمٌٕمدادي )ذاه٤م احلدي٧م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ووم٣مل احل٣مىمؿ: طم٣ميمػ إئٚم٥م دم آطمر 

 (.2/308( )يم٣ًمن850فمٚمره دم أضم٣مدي٧م ضمدث هب٣م َمـ ضمٖمٓمف..( )ٞمٝم٣ًمزمقر/

)روى َمٛم٣مىمغم وأزم٣مؿمٝمؾ وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( ) ت  -هق ايمذي ومٌٙمف -زمـ أمحد زمـ فمثامن أزمق زم٘مر اظمٗمرئ ايمْمرازيحمٚمد زمـ حمٚمد 

 (.4/665( )طمط485

 (.31حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ فمقم أزمق زم٘مر اظمقيمٗم٣مزم٣مذي )وشمٗمف ايمٖم٣مرد( )خم٤م

 (.٣821مىمؿ( )ٞمٝم٣ًمزمقر/( ) أشمٛمك فمٙمٝمف احل486حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ فمقم ايمٌمام أزمق ٞمٌم ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ت

( )شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ووشمٗمف ازمـ أيب ايمٖمقارس وازمـ همرات 456حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ َم٣ميمؽ أزمق زم٘مر اإلؽم٘م٣مدم )ت

 (.392( )ايمديمٝمؾ/4/609وايمًٚمٔم٣مين( )طمط

 (.72حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ حمٚمد أزمق زم٘مر ايمُمح٣مم )وشمٗمف ايمٖم٣مرد( )خم٤م 

 (.4/642( )طمط334زمـ طمٙمػ ايمُم٣مفمر أزمق ضمًـ ايمٌٌموي )تحمٚمد زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ حمٚمد 

 (.2/308( )يم٣ًمن4/618حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ َمٜمران أزمق أمحد اظمْمرز )يمٝمس زم٣ميمٗمقي وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل( )طمط

 (.041( ) خم٤م 55/059حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ مهٝمامه أزمق ٞمٌم ايمٛمٝم٣ًمزمقري )فمٛمف مج٣مفم٥م( )فم٣ًمىمر

 (.4/608( )وىم٣من َمـ ايمِم٣محلكم )طمط437جم٣مهد أزمق زم٘مر ايمٌٙمخل ايمٖمٗمٝمف )ت حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ أضمٝمد زمـ

 (.4/097حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ إدريس ايمُم٣مهمٔمل )طمط

 (.4/602( )طمط430حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ أزهر زمـ زهغم إؾمٔمري )ت

(  862( )ٞمٝم٣ًمزمقر/446حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ إؽمح٣مق أزمق ضمًـ احلريب )وم٣مل احل٣مىمؿ: ؽمٚمع احلدي٧م ايم٘مثغم( )ت

 (.4/667)طمط
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 (.2/304ٌٌمي )وم٣مل ايمذهٌل : ٓ ئمرف( )يم٣ًمنايمحمٚمد زمـ حمٚمد زمـ إؽمح٣مق 

 (.768( )صمر 834ج ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ٞمٝم٣ًمزمقر/احمٚمد زمـ حمٚمد زمـ إؽمح٣مق ايمثٗمٖمل أزمق فمٚمرو ايمن

 (.853حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ إؽمح٣مق ايمًٔمدي أزمق أمحد اهلروي )ٞمٝم٣ًمزمقر/

 (.4/605( )طمط447ٛمٓمقم )شمٗم٥م فم٣ممل وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )تحمٚمد زمـ حمٚمد زمـ إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ أزمق ؿمٝم٤م احل

 (.843حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ إؽمح٣مق زمـ ٞمٔمامن ايمٔمدل أزمق أمحد ايمِمٖم٣مر ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ٞمٝم٣ًمزمقر/

 (.890حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ إهاهمٝمؾ ايمٕمراوي أزمق ؿم٣مهر )صمر 

 .(824( )ٞمٝم٣ًمزمقر/429حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ إؽمامفمٝمؾ ايمزاهد أزمق ٞمٌم ايم٘مرازمٝمز ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ت

 (.4/645( )طمط336حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ إزمراهٝمؿ أزمق زم٘مر ايمْم٣مهري )شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )ت

( )وشمٗمف اخلْمٝم٤م ووم٣مل 690حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ ؾمداد أزمق فمٌد اهلل إٞمِم٣مري اخلدوفمل)اجلذوفمل( )ت

وم٣مل ازمـ ىمثغم: ىم٣من َمـ ايمثٗم٣مت إَمٛم٣مء( ايمًٚمٔم٣مين: ىم٣من فم٣مظم٣ًم هم٣موالً شمٗم٥م ومقًٓ يمٙمحؼ. ووم٣مل ازمـ اجلقزي: ىم٣من شمٗم٥م. و

 (.994( )إرؾم٣مد/4/602)طمط

 (.847حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ َمٛمِمقر ايمٖم٣مَمل أزمق زم٘مر ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ٞمٝم٣ًمزمقر/

 (.2/307حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ أؾمٔم٧م أزمق ضمًـ ايم٘مقدم )يّمع احلدي٧م وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل( )يم٣ًمن

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من هم٣مواًل ديٛم٣مً َمتقاؤم٣ًم جمقدًا 377ايمٗمرؿمٌل )تحمٚمد زمـ حمٚمد زمـ أصٌغ إزدي أزمق فمٌد اهلل 

 (.0603يمٙمٗمرآن ىمثغم ايمٔمٛم٣مي٥م زمًامع ايمٔمٙمؿ ٓ أفمٙمٚمف ضمدث( )صف/

 (.006حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ صمػميؾ ايمٔمجٝمٖمل )َمٌم 

 (.4/669( )َمُمٜمقر( )طمط496دوم٣مق )تايمحمٚمد زمـ حمٚمد زمـ صمٔمٖمر أزمق زم٘مر ايمٖمٗمٝمف ايمُم٣مهمٔمل زمـ 

 (.775( )فمٛمف مج٣مفم٥م( )صمر 423زمـ صمٔمٖمر ايمناج أزمق ضمًـ ايمُمٝم٣ٌمين )ت حمٚمد زمـ حمٚمد 

 (.066حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ صمٔمٖمر ايمٛم٣مصحل أزمق احلًـ )وشمٗمف ايمٖم٣مرد( )خم٤م/

( 481-450( ]سم٣مريخ اإلؽمالم )867( )ٞمٝم٣ًمزمقر/471حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ صمٔمٖمر ايمٛمٝم٣ًمزمقري أزمق زم٘مر )سم٘مٙمؿ همٝمف( )ت

 [.339ص

 (.869( )ٞمٝم٣ًمزمقر/06( )ؤمٝمػ( )صمز/472ْمر اظمٔمدل أزمق أمحد ايمٛمٝم٣ًمزمقري )تحمٚمد زمـ حمٚمد زمـ صمٔمٖمر زمـ َم

 (.065حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ ضم٣ممتل أزمق همّمؾ اجلقيٛمل )وشمٗمف ايمٖم٣مرد( )خم٤م
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 (.2/365حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ ضم٣مرث أزمق زمالل إؾمٔمري )جمٜمقل( )يم٣ًمن

 (.384)إحت٣مف/صحمٚمد زمـ حمٚمد زمـ ضم٣مرث احل٣مهمظ ؾمٝمخ يمٙمٌٝمٜمٗمل: صقازمف: أمحد زمـ حمٚمد.. 

 (.4/608( )طمط432حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ ضم٣مَمد زمـ حمٚمد أزمق ٞمٌم ايمؼمَمذي ايمزاهد )شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )ت

حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ ضم٣ٌمن ايمتامر أزمق صمٔمٖمر ايمٌٌمي )وم٣مل ايمدارومْمٛمل: ٓ زمٟمس زمف. ووم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن: رزمام أطمْمٟم( ) 

 (.993إرؾم٣مد/

 (.736( )فمٛمف مج٣مفم٥م( )صمر 444 )ت حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ ضمًـ أزمق ضم٣مصم٤م اجلٜمٛمل اجلرصم٣مين

 (.0080حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ ضمًـ ايمززمٝمدي أزمق ويمٝمد اإلؾمٌٝمقم )جمٜمقل ضم٣مل( )صف/

 (.861( )ٞمٝم٣ًمزمقر/438حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ ضمًـ ايمُمٝم٣ٌمين أزمق أمحد ايمٛمٝم٣ًمزمقري )صحٝما ايمًامع: وم٣ميمف احل٣مىمؿ( )ت

( 432ايمًامع َمٗمٌقًٓ دم ايمرواي٥م..( )ت حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ ضمًـ ايم٘م٣مرزي أزمق ضمًـ )وم٣مل احل٣مىمؿ: ىم٣من صحٝما

 (.844)ٞمٝم٣ًمزمقر/

)ىم٣من حيٖمظ وئمٙمؿ ىمت٤م ايم٘مثغم.....ويٗمع دم ضمديثف  ايمرؾمٝمدي حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ فم٣ٌمس أزمق فم٣ٌمس اهل٣مؾمٚمل

 .(2/361)يم٣ًمن (4/661( )طمط457اخلْمٝم٤م( )ت وم٣ميمف نمرائ٤م

( ) أشمٛمك فمٙمٝمف احل٣مىمؿ( 471ايمٛمٝم٣ًمزمقري )تحمٚمد زمـ حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ فمقم ايمٖمٗمٝمف أزمق ضمًكم ايمِمٖم٣مر احل٣مىمؿ 

 (.835)ٞمٝم٣ًمزمقر/

 (.0029حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ ضمًكم اإلؽمؼمازم٣مذي أزمق زرفم٥م )صمر 

 (.858حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ ضمًكم ايم٘مرازمٝمز أزمق فمٌد اهلل اخل٣ميمدي )ٞمٝم٣ًمزمقر/

 (.55/020حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ ضمًكم زمـ أيب ضمًـ أزمق فمٌد اهلل ايمْمقد )جمٜمقل ضم٣مل( )فم٣ًمىمر

 (.28زمـ حمٚمد زمـ ضمًكم زمـ صمٔمٖمر أزمق ؽمٔمد ايمُمٔمري )وشمٗمف ايمٖم٣مرد( )خم٤م حمٚمد

 (.4/669حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ ضمًكم زمـ ضمًـ أزمق ٞمٌم ايمٌخ٣مري )طمط

 (.4/613حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ ضمًكم زمـ ضمًـ زمـ فمزوان ازمق ؽمٔمٝمد اجلقهري )ٓ زمٟمس زمف وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل( )طمط

 (.4/607زمقري )جمٜمقل( )طمطحمٚمد زمـ حمٚمد زمـ ضمًكم زمـ َمٛمِمقر أزمق فمٚمرو ايمٛمٝم٣ًم

 (.872حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ ضمٖمص اجلرصم٣مين )صمر 

 (.2/309حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ ضم٘مٝمؿ اظمٗمقم )ؤمٖمف محزة ايمًٜمٚمل( )يم٣ًمن
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( )سم٣مريخ 076( )إحت٣مف/57حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ ضمؿ أزمق ضمًـ اإلؽمٖمرايٛمل ايمٖمٗمٝمف اظمٜمرصم٣مين )وشمٗمف ايمٖم٣مرد( )خم٤م

 (.8/409اإلؽمالم

 (.99أزمق زم٘مر ايمًٙمٚمل )وشمٗمف ايمٖم٣مرد( )خم٤م حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ محدون

 حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ محٝمؿ: صقازمف: ضمؿ.

 (.995حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ طمالد ايم٣ٌمهقم ايمٌٌمي ) إرؾم٣مد/

 (.234حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ مخغم اجلرصم٣مين )صمر 

 (.4/618حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ داود أزمق أمحد ايمُمْمقي )شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )طمط

 (.830( )أشمٛمك فمٙمٝمف احل٣مىمؿ( )ٞمٝم٣ًمزمقر/426ايمٔمدل أزمق زم٘مر )ت حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ داود ايمًجزي

 (.4/661حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ داود ايمًجًت٣مين )جمٜمقل ضم٣مل( )طمط

 (.408حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ رزمٝمع زمـ ؽمٙمٝمامن اظمرادي )ت 

 (.855حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ رصم٣مء إَمكم أزمق ٞمٌم ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ٞمٝم٣ًمزمقر/

( 8/87( )ضم٣مسمؿ55/026احلٛمٓمقم  )صدوق وم٣ميمف زمـ أيب ضم٣مسمؿ( )فم٣ًمىمر حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ رصم٣مء زمـ ؽمٛمدي أزمق زم٘مر

 (.254)صمر 

 .-هق إول: ازمـ رصم٣مء –حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ رضم٣مء 

 (.0023حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ رداد )جمٜمقل وم٣ميمف احل٣مهمظ( )حتٖم٥م/

( 55/023رزمـ فم٣ًمىمر ووم٣مل ايمذهٌل : جمٜمقل ( )فم٣ًمىماحمٚمد زمـ حمٚمد زمـ زىمري٣م أزمق نم٣مٞمؿ ايمٛمجدي ايمٝمامَمل )ؤمٖمف 

 /........(.2)يم٣ًمن

 (.4/602حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ زىمري٣م زمـ حيٝمك ازمق صمٔمٖمر إزدي ايمُم٣مر )طمط

 (.000حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ زيد أزمق ضمًـ ايمٔمٙمقي )وشمٗمف ايمٖم٣مرد( )خم٤م

فمٙمٝمف( ًٝمٛمل ايمٌٕمدادي )اإلَم٣مم اظمجقد احل٣مهمظ وم٣ميمف ايمذهٌل، وأشمٛمقا احلحمٚمد زمـ حمٚمد زمـ زيد زمـ فمقم أزمق اظمٔم٣مرم ايمٔمٙمقي 

 (.08/561( )ؽمغم 381َم٣مت َمٓمٙمقَم٣ًم فم٣مم )

 (.4/607حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ ؽمٔمد زمـ أيقب أزمق ضمًكم ايمٛمٝم٣ًمزمقري )طمط

 (.854حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ ؽمٔمٝمد إٞمامؿمل ايمٛمٝم٣ًمزمقري أزمق ضمًكم اظمدين )ٞمٝم٣ًمزمقر/
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 (.2/360حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ ؽمٔمٝمد اظم٠مدب )ٓ أفمرهمف وم٣ميمف ايمذهٌل( )يم٣ًمن

 (.856د اظمٔمدل أزمق ؿم٣مهر ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ٞمٝم٣ًمزمقر/حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ ؽمٔمٝم

 (.4/641( )شمٗم٥م َمٟمَمقن وم٣ميمف ايمٔمتٝمٗمل( )طمط497حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ ؽمٙمامن زمـ صمٔمٖمر أزمق ضمًـ ايمٔمٌد ي )ت

 (.0180( فمٛمف ازمـ ؽمٚمٝمؼ )صف/332حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ ؽمٙمٚم٥م ايمٗمُمغمي أزمق زم٘مر ايمٗمرؿمٌل )ت

 (.2/309زي( )يم٣ًمنحمٚمد زمـ حمٚمد زمـ ؽمٙمٝمامن اظمٔمداين )اهتٚمف ازمـ اجلق

ؽمٌؼ َمٛمًقزم٣م إلم  (وشمٗمف زمٔمّمٜمؿ وؤمٖمف آطمرون )أزمق زم٘مر ايم٣ٌمنمٛمدي احل٣مهمظ  زمـ ضم٣مرث حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ ؽمٙمٝمامن

 .(0025)حتٖم٥م/ (4/619( )طمط55/029( )فم٣ًمىمر2/305صمده)يم٣ًمن

 (.4/604أطمق أيب زم٘مر ايم٣ٌمنمٛمدي )طمط –حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ ضم٣مرث أزمق فمٌد اهلل إزدي 

 (.4/609ـ حمٚمد زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ ومريش أزمق زم٘مر ايمٛمًٖمل ايمٛمخُمٌل )جمٜمقل ضم٣مل( )طمطحمٚمد زم

 (.851( )ٞمٝم٣ًمزمقر/486حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ ؽمٚمٔم٣من احلغمي أزمق َمٛمِمقر اظمذىمر ايمٛمٝم٣ًمزمقري )أشمٛمك فمٙمٝمف احل٣مىمؿ( )ت

 (.4/667( )َمُمٜمقر( )طمط488حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ ؽمٜمؾ زمـ إزمراهٝمؿ أزمق ٞمٌم ايمٛمٝم٣ًمزمقري ايمٗم٣م  )ت

 (.0071( )صمر 874)صمر  -ايمٔمٛم٣ميب  -زمـ حمٚمد زمـ ؽمٜمؾ زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ أمحد اإلؽمؼمازم٣مذي أزمق زرفم٥م  حمٚمد

 (.832( )ٞمٝم٣ًمزمقر/476حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ ؾم٣مدة ايمزاهد أزمق طمغم ايم٘مرازمٝمز ايمٛمٝم٣ًمزمقري )جمٜمقل ضم٣مل( )ت

 (.4/611حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ ؾم٣مىمر فمـ حيٝمك زمـ ؽمٙمٝمؿ )طمط

 (.02/468( )ؽمغم477سم٤م أزمق فمٚمرو ايمٌخ٣مري )جمٜمقل ضم٣مل( )تحمٚمد زمـ حمٚمد زمـ ص٣مزمر زمـ ىم٣م

 (.60حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ ص٣ميما ايمناج )َمٌم 

 (.2/366حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ ص٣ميما زمـ محزة ايمٔم٣ٌمد أزمق ئمعم ايمِمٜم٣ٌمري)ٓرء( )يم٣ًمن

 (.0424( )ذىمر4/68( )أصٌٜم٣من628حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ صخر زمـ ؽمدوس أزمق صمٔمٖمر ايمتٛمٚمٝم٥م )ت

 (.4/615صديؼ أزمق ضم٣مَمد ايمٌٙمخل )طمط حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ

 (.55/073حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ ؿم٣مهر أزمق زم٘مر ايمٌٕمدادي ايمت٣مصمر )فم٣ًمىمر

 (.55/080حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ فمٌد احلٚمٝمد زمـ طم٣ميمد أزمق فمقم ايمٖمزاري )فم٣ًمىمر

 (.870حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ ايمٛمٝم٣ًمزمقري أزمق زم٘مر )ٞمٝم٣ًمزمقر/

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من ضم٣مهمٓم٣ًم يمٙمٖمٗمف، َمتٖمٛمٛم٣ًم دم 536ٕمحر أزمق فمٌد اهلل )تحمٚمد زمـ حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ أمحد ا



1764 
 

 (.0695اظمٔم٣مرف وايمٔمٙمقم( )صف/

حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ مج٣مهر احَلجري أزمق زم٘مر ايمْمٙمٝمْمقم )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمٔمتٛمٝم٣ًم زم٣مجلٚمع واإلىمث٣مر 

 (.0640وايمرواي٥م َمـ ايمُمٝمقخ ٓ ىمٌغم فمٙمؿ فمٛمده( )صف/

ٚمد زمـ حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ ضمًكم اخلُم٣مب أزمق همتا ايمثٔمٙمٌل )ىم٣من ييب زمف اظمثؾ دم ايم٘مذب وم٣ميمف ازمـ ايمًٚمٔم٣مين ( حم

 (.2/303)يم٣ًمن 

حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ حمٚمد ايمٕمٖم٣مري أزمق ذر اظمذىمر ايمٛمٝم٣ًمزمقري )وم٣مل فمقم زمـ زيد ايمٌٝمٜمٗمل: اإلَم٣مم أزمق ذر( 

 (.313خ زمٝمٜمؼ/ص( )سم٣مري042ؾمٝمخ يمٙمٌٝمٜمٗمل. )إحت٣مف/

 (.55/084حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ فمٌد ايمرضمٝمؿ زمـ محد ايمٗمٝمناين )جمٜمقل ضم٣مل( )فم٣ًمىمر

 (.885حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل أزمق ضمًكم اجلرصم٣مين ايمِمقدم إؾمٗمر )صمر 

 (.0566حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل ايمزجم٣مري )ك 

 (.836حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل اظمزين أزمق ضمًكم اهلروي )ٞمٝم٣ًمزمقر/

 (.859( ) أشمٛمك فمٙمٝمف احل٣مىمؿ( )ٞمٝم٣ًمزمقر/483حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل اظمْمقفمل أزمقَمٛمِمقر ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ت

 (.42حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ أمحد أزمق فمٌد اهلل ايمثٗمٖمل )وشمٗمف ايمٖم٣مرد ( )خم٤م

 (.875( )صمر 477حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ إدريس أزمق فمٌد اهلل اإلؽمؼمازم٣مذي )ت 

 (.829( )جمٜمقل ضم٣مل( )ٞمٝم٣ًمزمقر/477د زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ إدريس اإلؽمؼمازم٣مذي أزمق فمٌد اهلل )تحمٚم

 (4/663( )طمط483ٌٝم٣مع )تايمحمٚمد زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ إؽمامفمٝمؾ أزمق َمٛمِمقر ايمقافمظ زمـ 

( 301ٔمٝمد ايمٌٕمدادي )تحمٚمد زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ صمٔمٖمر ايمٔمْم٣مر أزمق زم٘مر ايمقراق احلٛمٝمٖمل احلغمي أزمق زم٘مر زمـ أيب ؽم

 (.21( )خم٤م/074)وم٣مل ايمٖم٣مرد: هم٣موؾ ديِّـ ـمريػ َمٙمٝما ايمُمامئؾ( )إحت٣مف/

( 4/607( )طمط435حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ مجٝمؾ أزمق صمٔمٖمر ايمٌٕمدادي )وشمٗمف اخلْمٝم٤م( )ت

 (.55/077)فم٣ًمىمر

 (.07/673روى فمٛمف مجع( )ؽمغمحمٚمد زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ ضمًكم إزدي أزمق َمٛمِمقر اهلروي ايمٔمالَم٥م اظمحدث )

( )وم٣مل احل٣مىمؿ: حمدث طمراؽم٣من دم 342حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ طم٣ميمد ايمٌٕمدادي أزمق صمٔمٖمر ايمت٣مصمر ايمرازي )ت

 (.808فمٌمه وأشمٌتٜمؿ أصقًٓ وأصحٜمؿ ؽمامفم٣ًم ( )ٞمٝم٣ًمزمقر/
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 (.4/647( )طمط350حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ َم٠مَمؾ أزمق ؿم٣مهر ايمٌزاز إٞم٣ٌمري )صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )ت

 (.55/081حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ حمٚمد أزمق فمٚمرو ايمًٙمٚمل إصٌٜم٣مين )جمٜمقل ضم٣مل( )فم٣ًمىمر

( )وم٣مل ايمزهراوي: مل ي٘مـ دم فمٌمه 491حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ حمٚمد ايمداطمؾ زم٣مٕٞمديمس أزمق زم٘مر ايمٗمرؿمٌل )ت

 (.0184أىمثر رواي٥م َمٛمف وٓ أىمثر دواويـ..( )صف/

 (.857حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ حمٚمد ايمٔمٚمري ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ٞمٝم٣ًمزمقر/ حمٚمد زمـ

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣مٞم٦م يمف فمٛم٣مي٥م زم٣ميمٔمٙمؿ وؽمامفمف ومجٔمف 500حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ حمٚمد ايمٗمرؿمٌل أو فم٣مَمر )ت

 (.0659وَمٔمرهم٥م زم٣مٕدب وايمٙمٕم٥م واخلػم وىم٣من ذا صماليم٥م وٞم٣ٌمه٥م وصٝم٣مٞم٥م( )صف/

 (.73اهلل زمـ حمٚمقد اهلروي )وشمٗمف ايمٖم٣مرد(.)خم٤محمٚمد زمـ حمٚمد زمـ فمٌد 

 (.55/075( )فم٣ًمىمر4/603حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ ٞمٖم٣مح أزمق فم٣ٌمس ايم٣ٌمهقم )ٓ زمٟمس زمف وم٣ميمف ايمػموم٣مين ( )طمط

 (.073)إحت٣مف/ -يٛمٓمر –حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ ٞمقح ايمٛمخٔمل أزمق َمٛمِمقر ؾمٝمخ يمٙمٌٝمٜمٗمل 

 (.4/667زمـ أيب فمِمٚم٥م )جمٜمقل ضم٣مل( )طمطاحمٚمد زمـ حمٚمد زمـ فمٌد ايمقه٣مب زمـ فمِم٣مم أزمق زرفم٥م ايمٗم٣م  

 (.846( ) أشمٛمك فمٙمٝمف احل٣مىمؿ( )ٞمٝم٣ًمزمقر/455حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ فمٌدان ايمٛمٝم٣ًمزمقري أزمق ؽمٜمؾ زمـ أيب فمٌد اهلل صقدم )ت

 (.845)ٞمٝم٣ًمزمقر/حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ فمٌدوس اظمٗمرئ أزمق فمٚمرو ايمزاهد إٞمامؿمل ايمٛمٝم٣ًمزمقري 

 (.0233( )ذىمر3/412حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ فمٌٝمد اهلل زمـ فمٚمرو أزمق ضمًـ اجلرصم٣مين )وشمٗمف أزمق ايمُمٝمخ( )أصٌٜم٣من

 (.732)صمر  -يمٔمٙمف إول -(443حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ فمٌٝمد اهلل زمـ فمٚمرو أزمق فمٌد اهلل اجلرصم٣مين ايمقافمظ )ت 

( 397وىم٣من يمف يم٣ًمن ؿمقيؾ وأذى ؾمديد( )ايمديمٝمؾ/ حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ فمتٝم٥ٌم اظمٔمٝمْمل)وم٣مل فمٌد ايمٕمٛمل: ؽمٚمٔمٛم٣م َمٛمف

 (.071( ) ذيؾ 0197)ومط

 (.4/616زمـ أيب ضمٛمٝمٖم٥م )جمٜمقل ضم٣مل( )طمطاحمٚمد زمـ حمٚمد زمـ فمثامن أزمق صمٔمٖمر ايمٌٕمدادي 

 (.07/266( )ؽمغم 4/645( )طمط331حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ فمثامن أزمق َمٛمِمقر ايمٌٕمدادي ازمـ ؽمقق )وشمٗمف اخلْمٝم٤م( )ت

 (.997إهقازي )فمٛمف مج٣مفم٥م( ) إرؾم٣مد/حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ فمرزة 

 (.828حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ فمزيز زمـ حمٚمد أزمق ضمًـ دوؽم٦م )ٞمٝم٣ًمزمقر/

 (.4/617حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ فمِمٚم٥م زمـ ؾمٝم٣ٌمن أزمق فم٣ٌمس ايمٌٙمخل )طمط

 .(0560)ذىمر (3/49حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ فمْم٣مء ايمٗم٣ٌمب )أصٌٜم٣من 
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 (.0027رضم٣مل وم٣مايمف ازمـ ضمجر( )حتٖم٥م/حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ فمْم٣مف اهلٚمداين أزمق ايمٖمّمؾ اظمقصقم )ضم٣مهمظ 

( )فمٛمف مج٣مفم٥م، ووم٣مل ايمذهٌل: اإلَم٣مم إوضمد ىم٣من ىمٌغم ايمُمٟمن 419حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ فمٗم٥ٌم ايمُمٝم٣ٌمين أزمق صمٔمٖمر ايم٘مقدم )ت

 (.03/661( )ؽمغم 0564( )ك998( )إرؾم٣مد/419شمٗم٥م ٞم٣مهمذ ايم٘مٙمٚم٥م ىمثغم ايمٛمٖمع..( )ت

 (.٣011مرد( )خم٤محمٚمد زمـ حمٚمد زمـ فمقم أزمق ؽمٔمد احلٛمٝمٖمل )وشمٗمف ايمٖم

 (.4/602حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ فمقم أزمق فمٌد اهلل اظم٣مه٣مين )طمط

 (.2/361)يم٣ًمن-يٛمٓمر–حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ فمقم ايممميػ أزمق ؿم٣ميم٤م ايمٔمٙمقي 

 (.863( )جمٜمقل ضم٣مل( )ٞمٝم٣ًمزمقر/457حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ فمقم ايمٔمْم٣مر أزمق ؽمٔمٝمد ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ت

 (.849)ٞمٝم٣ًمزمقر/ حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ فمقم ايمٛمًقي أزمق أمحد ايمٌٕمدادي

( 350حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ فمقم زمـ أيب مت٣مم أزمق َمٛمِمقر اهل٣مؾمٚمل ايمزيٛمٌل )ؽمامع صحٝما وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( ) ت 

 (.4/647)طمط

 (.4/641( )صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )طمط301حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ فمقم زمـ ضمٌٝمش أزمق فمٚمر ايمتامر إفمقر )ت

 (.4/668يمف اخلْمٝم٤م( )طمطحمٚمد زمـ حمٚمد زمـ فمقم زمـ ضمًـ أزمق ايمٌ٘مر ايم٘مرطمل )شمٗم٥م وم٣م

 (.838حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ فمقم زمـ ضمًـ زمـ ومتٝم٥ٌم ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ٞمٝم٣ًمزمقر/

 (.2/365( )يم٣ًمن4/648حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ فمقم زمـ فمٌد اهلل أزمق ضمًكم ايممموؿمل )سم٣ميمػ( )طمط

 (.2/305( )يم٣ًمن556حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ فمقم زمـ حمٚمد أزمق زم٘مر اظم٘مل ايمقىمٝمؾ )ىمذاب وم٣ميمف اخلٖم٣مف( )ت

 (.075زمـ حمٚمد زمـ فمقم زمـ َمٗم٣مسمؾ اهل٣مؾمٚمل أزمق ٞمٌم ايمٖمروي )إحت٣مف/حمٚمد 

 (.4/602حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ فمامر أزمق همّمؾ اهلروي )طمط

 (.4/668حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ فمٚمر زمـ أمحد أزمق أمحد ايمٌٕمدادي )شمٗم٥م وم٣ميمف ايمٔمتٝمٗمل( )طمط

 (.4/641حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ فمٚمر زمـ أمحد أزمق همتا ازمـ أيب فمٚمِمغم )شمٗم٥م وم٣ميمف ايمٔمتٝمٗمل( )طمط

 (.4/614( )طمط628حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ فمٚمر زمـ ضم٘مؿ أزمق ضمًـ زمـ فمْم٣مر) شمٗم٥م أَمكم وم٣ميمف فمٌد اهلل زمـ أمحد( )ت

 (.4/092حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ فمٚمر زمـ واومد ايمقاومدي)طمط

 (.55/088حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ فمٚمرو أزمق ٞمٌم ايمٛمٝم٣ًمزمقري )فمٛمف مج٣مفم٥م( )فم٣ًمىمر

ضمًـ ايمٌٌمي )روى أضم٣مدي٧م َمًتٗمٝمٚم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ فمٚمرو زمـ ضمٌٝم٤م اجل٣مرودي أزمق 
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 (.4/403)طمط

 (.55/090محد أزمق زم٘مر اجلٜمٛمل وَمقٓهؿ )جمٜمقل ضم٣مل( )فم٣ًمىمرأحمٚمد زمـ حمٚمد زمـ فمٚمغم زمـ 

 (.4/098( ) طمط639حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ فمقن وهق ازمـ أيب فمقن )َمـ ايمثٗم٣مت وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل( )ت

 (.٤89محمٚمد زمـ حمٚمد زمـ فمٝمًك أزمق همّمؾ ايمراهمٔمل )خم

 (.810حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ هم٣مدار اإلؽمؼمازم٣مذي أزمق فمٚمرو )صمر 

 (.827( )ٞمٝم٣ًمزمقر/457حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ همّمؾ اخلٖم٣مف أزمق فمٚمرو ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ت

 (.0560( )ذىمر3/49حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ همقرك زمـ فمْم٣مء زمـ ؽمٚمرة ايمٗم٣ٌمب وسمٗمدم دم ازمـ حمٚمد زمـ فمْم٣مء )أصٌٜم٣من

 (.55/094( )جمٜمقل ضم٣مل( )فم٣ًمىمر446)ت حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ وم٣مؽمؿ أزمق فمقم دَمُمٗمل

 (.785( )جمٜمقل ضم٣مل( )صمر 453)ت  -ازمـ ؽمٝم٣مه  -حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ وم٣مؽمؿ زمـ ص٣ميما أزمق ضمًكم ايمٙمح٣مدم 

 (.4/661حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ َم٣مؽمـ أزمق فم٣ٌمس اهلروي )شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )طمط

 (.894( )صمر 303)ت  -اظمٟمَمقين  -حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ َمٟمَمقن أزمق ٞمٔمٝمؿ 

 (.4/640( )طمط309زمـ حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ أزمق ضمًـ ايمٌزار )صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )ت حمٚمد

 (.4/441حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ أيب ايمْمكم أزمق همّمؾ ايمقاؽمْمل )طمط

 (.55/092حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ أمحد أزمق ايمٕمٛم٣مئؿ ايمٌٌمي )فمٛمف مج٣مفم٥م( )فم٣ًمىمر

 (.4/609ٖمٗمٝمف ايم٣ٌمرودي )طمطحمٚمد زمـ حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ إؽمح٣مق أزمق ؽمٜمؾ ايم

 (.55/095( )فم٣ًمىمر4/644( )فمٛمف مج٣مفم٥م( )طمط369حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ ضمًكم أزمق اظمقهمؼ ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ت

 (.55/098حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ أزمق فمٌد اهلل ايمْم٣ميمٗم٣مين )فمٛمف مج٣مفم٥م( )فم٣ًمىمر

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من هم٣مواًل هي٣مً ديٛم٣ًم َمتِم٣موٞم٣ًم...( 535حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل ايمٗمرؿمٌل أزمق زم٘مر )ت

 (.0411)صف/

( )وم٣مل ايمٖم٣مرد: اإلَم٣مم، إَم٣مم أصح٣مب أهؾ 301حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ حَمِْٚمش زمـ فمقم أزمق ؿم٣مهر ايمٛمٝم٣ًمزمقري ايمزي٣مدي )ت

وة ؾمٝمخ طمراؽم٣من، ووم٣مل احلدي٧م زمخراؽم٣من وهمٗمٝمٜمٜمؿ وَمٖمتٝمٜمؿ زم٣مٓسمٖم٣مق زمال َمداهمٔم٥م، ووم٣مل ايمذهٌل: ايمٖمٗمٝمف ايمٔمالَم٥م ايمٗمد

ايمًٌ٘مل: ايمٖمٗمٝمف ايمُمٝمخ إَم٣مم اظمحدشمكم وايمٖمٗمٜم٣مء زمٛمٝم٣ًمزمقر دم زَم٣مٞمف..ووم٣مل ازمـ ايمٔمامد : فم٣ممل ٞمٝم٣ًمزمقر وَمًٛمده٣م. وأشمٛمك فمٙمٝمف 

( 3/098( )ؿمٌٗم٣مت ايمُم٣مهمٔمٝم٥م9/057( )سم٣مريخ اإلؽمالم4/096( )ؾمذرات072احل٣مىمؿ ونمغمه..( )إحت٣مف/
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 (.4( )خم٤م07/672)ؽمغم

 (.08/300ٙمد إزدي ايمقاؽمْمل أزمق ضمًـ ايمٌزار )شمٗم٥م صمٝمد إصقل وم٣ميمف مخٝمس احل٣مهمظ( )ؽمغم حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ خم

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال:ىم٣مٞم٦م يمف فمٛم٣مي٥م 490)ت -احلذاء -حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ َمنور إَمقي ايمِمٝمدٓين أزمق وم٣مؽمؿ ايمٗمرؿمٌل

 (.0149ورواي٥م، ضمدث فمٛمف ازمـ ؾمٛمٓمغم( )صف/

 (.4/642( )طمط338أزمق ضمًكم ايمدوم٣مق زمـ هاج )صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )تحمٚمد زمـ حمٚمد زمـ َمٓمٖمر زمـ فمٌد اهلل 

 (.4/663زمـ ؾم٣مذان )شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )طمطاحمٚمد زمـ حمٚمد زمـ َمٔم٣مذ زمـ َمٟمَمقن أزمق زم٘مر اظمٗمرئ 

 (.4/607حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ َمٔمروف زمـ َمٔمٌد أزمق زم٘مر ايمُم٣مر )طمط

، ووم٣مل احل٣مهمظ: حمدث ( )وم٣مل اخلٖم٣مف: مل ي٘مـ زمثٗم٥م زمؾ ىم٣من ىمذازم٣مً 331أزمق ايمٌٗم٣مء )ت دحمٚمد زمـ حمٚمد زمـ َمٔمٚمر زمـ ؿمػمز

 .(0022)حتٖم٥م/ (2/306( )يم٣ًمنَمُمٜمقر

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمـ صمٙم٥م ايمٖمٗمٜم٣مء وىم٣ٌمر 333حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ َمٕمٝم٧م زمـ أمحد ايمِمددم أزمق زم٘مر ايمْمٙمٝمْمقم )ت

 (.0025ايمٔمٙمامء..( )صف/

 (.893( )صمر 319)ت  -َم٘مل  -زمق فمٌد اهلل حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ َمٕمغمة أ

( 4/666حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ َم٘مل زمـ يقؽمػ اجلرصم٣مين ايمٗم٣م  )ؤمٝمػ ( وؽمٝمٟميت همٝمٚمـ صمده يقؽمػ زمـ َم٘مل )طمط

 (.825( )صمر 2/308)يم٣ًمن

 (.919حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ َمٛمِمقر أزمق ٞمٌم ايمٌ٘مرازم٣مذي ايمٖمٗمٝمف )صمر 

 ( .2/365سمٕمغم زمآطمره( )يم٣ًمن ( )552حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ َمقاه٤م أزمق ايمٔمز ايمٌٕمدادي )ت

 ( .059حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ َمقؽمك زمـ أمحد أزمق فمقم ايمٛمٔمٝمٚمل )وشمٗمف ايمٖم٣مرد( )خم٤م

 (.2/364( )يم٣ًمن4/640( )سم٣ميمػ( )طمط304حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ ٞمٔمامن أزمق فمٌد اهلل اظمٔمٙمؿ )ت

، ووم٣مل احل٣مهمظ: َمؼموك( ) حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ ٞمٔمامن زمـ ؾمٌؾ أزمق ؾمٌٝمؾ ايم٣ٌمهقم ايمٌٌمي ) ؿمٔمـ همٝمف ايمدارومْمٛمل واهتٚمف

 (.2/364( ) ايمٙم٣ًمن999إرؾم٣مد/

 (.78حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ حيٝمك ايمٔمٙمقي )خم٤م 

 (.4/646حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ حيٝمك زمـ ضمًـ أزمق فمٌد اهلل ايمٛمٝم٣ًمزمقري )َم٣م فمٙمٚم٦م َمـ ضم٣ميمف إٕطمغمًا وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )طمط 

 (23حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ حيٝمك زمـ ضمًـ اخلقري ) وشمٗمف ايمٖم٣مرد ( ) خم٤م 
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 (.4/618ٚمد زمـ حمٚمد زمـ حيٝمك زمـ ؽمٙمٝمامن أزمق زم٘مر إزدي اظمٗمرئ )طمط حم

( )صمر 831( ) أشمٛمك فمٙمٝمف احل٣مىمؿ( )ٞمٝم٣ًمزمقر/435حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ حيٝمك زمـ فم٣مَمر ايمٖمٗمٝمف أزمق ضمًكم اإلؽمٖمرايٝمٛمل )ت

0083.) 

 (.799/0023حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ يزداد زمـ ؽم٣ممل أزمق ايمٖمٗمٝمف )جمٜمقل ضم٣مل( )صمر /

 (.4/602يزيد اظمٗمرئ ايمٛمٜمرواين )جمٜمقل ضم٣مل( )طمط  حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ

حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ ئمٗمقب زمـ اؽمامفمٝمؾ ازمق ضمًكم ايمٛمٝم٣ًمزمقري احل٣مهمظ )وشمٗمف ازمـ فم٣ًمىمر واخلْمٝم٤م و وم٣مل احل٣مىمؿ: ايمٔمٌد 

 (.55/606( )فم٣ًمىمر 4/664( )طمط 842ايمِم٣ميما ايمِمدوق ايمث٦ٌم( )ٞمٝم٣ًمزمقر/

( )ؽمغم 809( )أشمٛمك فمٙمٝمف احل٣مىمؿ ىمثغمًا ( )ٞمٝم٣ًمزمقر/433)تحمٚمد زمـ حمٚمد زمـ يقؽمػ ايمْمقد أزمق ٞمي اإلَم٣مم 

05/391.) 

 (.2/305حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ يقؽمػ اظمٗمرئ أزمق زم٘مر ايمٌخ٣مري )َمت٘مٙمؿ همٝمف( )يم٣ًمن 

 (.727( )صمر 473حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ يقؽمػ اظم٘مل أزمق أمحد اجلرصم٣مين )ت 

 (.5/6692( )ضم٣ٌمن4/618فم٥م( )طمط/حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ يقؽمػ زمـ ضم٘مؿ ايمٔمدوي أزمق ذر ايمٗم٣م  )روى فمٛمف مج٣م

 (.5/6698( ) ضم٣ٌمن764حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ يقؽمػ زمـ مح٣مد أزمق فمٚمر آؽمؼمازم٣مذي فمٛمف ازمـ فمدي )صمر /

 (.903حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ يقؽمػ زمـ همّمؾ أزمق همرج اخلْمٝم٤م )صمر 

 (.0246( )ذىمر 2/308حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ يقؽمػ زمـ َم٘مل اجلرصم٣مين وسمٗمدم همٝمٚمـ صمده َم٘مل. )ؤمٝمػ( )يم٣ًمن 

 (.2/304( )يم٣ًمن 8/88حمٚمد زمـ حمٚمد فمـ ٞم٣مهمع )ٓ أفمرهمف: وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.774( )صمر 421حمٚمد زمـ حمٚمد َمٔمروف أزمق فم٣ٌمس اخلْمٝم٤م اجلرصم٣مين )ت 

 (.4/620حمٚمد زمـ حمٚمقد إٞم٣ٌمري )طمط

 (.0569حمٚمد زمـ حمٚمقد احل٣مهمظ )ك

 حمٚمد زمـ حمٚمقد ايمقاؽمْمل: هق ازمـ فمقم زمـ حمٚمد ايمزفمٖمراين.

 (.6/620( )طمط21د زمـ حمٚمقد زمـ إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ أزمق زم٘مر ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ؤمٝمػ( )صمز/ حمٚم

 (.9/010حمٚمد زمـ حمٚمقد زمـ فمٌد اهلل زمـ َمًٙمٚم٥م إٞمِم٣مري )ضم٣مسمؿ

َمًتٗمٝمٚم٥م(  فحمٚمد زمـ حمٚمقد زمـ فمدي زمـ طم٣ميمد أزمق فمٚمرو اظمروزي ايمٛمًقي )روى فمٛمف مج٣مفم٥م ، ووم٣مل اخلْمٝم٤م : أضم٣مديث
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 (.5/6699( )ضم٣ٌمن4/621)طمط

 (.4/620حمٚمد زمـ حمٚمقد زمـ حمٚمد زمـ َمٛمذر زمـ شمامَم٥م أزمق زم٘مر ايمناج إؿمروش )ٓزمٟمس زمف وم٣ميمف إزمٛمدوي( )طمط

 (.511حمٚمد زمـ حمٚمقد زمـ حمٚمد زمـ َمٛمقيف أزمق ضمًـ ايمقاؽمْمل )شمٗم٥م: وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل( )ايمديمٝمؾ/

 (.0110حمٚمد زمـ حمٚمقيف اجلقهري إهقازي ) إرؾم٣مد/

 (.2/368زمخػم زم٣مؿمؾ )يم٣ًمنحمٚمد زمـ حمٚمقيف فمـ أزمٝمف 

 (.2/369)يم٣ًمن-يٟميت-تػحمٚمد زمـ حمٛمػ: صقازمف خم

 (.2/368ؼ(.)يم٣ًمنحمٚمد زمـ حمغميز )خمتٙمَ 

 (.8/99حمٚمد زمـ خمتػ )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ

 (.2/369حمٚمد زمـ خمٙمد أزمق أؽمٙمؿ ايمرفمٝمٛمل احلٚميص )َمؼموك وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل( )يم٣ًمن

 (.8/94ؿحمٚمد زمـ خمٙمد أزمق زم٘مر احلراين )ضم٣مسم

 (.2/668حمٚمد زمـ خمٙمد إصٌٜم٣مين )وم٣ميمف َمًٙمٚم٥م ( )يم٣ًمن

 (.9/53( )ضم٤م8/94حمٚمد زمـ خمٙمد احليَمل )ٓ أفمرهمف وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ

( )وم٣مل اخلْمٝم٤م: ىم٣من أضمد أهؾ ايمٖمٜمؿ وشمقوم٣ًم زمف دم ايمٔمٙمؿ 440حمٚمد زمـ خمٙمد زمـ ضمٖمص أزمق فمٌد اهلل ايمدوري ايمٔمْم٣مر )ت

٥م َمقصقهم٣ًم زم٣مَٕم٣مٞم٥م ووم٣مل ايمدارومْمٛمل: شمٗم٥م َمٟمَمقن، ووم٣مل ايمٔمْم٣مر: َمـ أفمٝم٣من ايمرواة وٞمٌالء َمتًع ايمرواي٥مَمُمٜمقرًا زم٣ميمدي٣مٞم

ايمثٗم٣مت، ووم٣مل ازمـ فمٌد اهل٣مدي: ايمثٗم٥م اإلَم٣مم َمًٛمد زمٕمدادي، ووم٣مل ايمذهٌل: اإلَم٣مم احل٣مهمظ ايمثٗم٥م، ووم٣مل ازمـ ىمثغم: ىم٣من شمٗم٥م 

( 4/401( )طمط05/652( )ايمًغم، ووم٣مل احل٣مهمظ: شمٗم٥م شمٗم٥م شمٗم٥م َمُمٜمقر وىم٣من ص٣محل٣ًم ويمف سمِم٣مٞمٝمػهمٜماًم..

 .(0071)حتٖم٥م/ (510)ايمديمٝمؾ/

 (.8/94حمٚمد زمـ خمٙمد فمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ صمٔمٖمر )ٓ أفمرهمف وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ

 (.0408حمٚمد زمـ خمٙمقف ايمٖم٣مد ) أشمٛمك فمٙمٝمف ازمـ فمت٣مب وىمت٤م فمٛمف َمع ؾمٝمخف أيب فمثامن( )صف/

 حمٚمد زمـ َمديٛمل همًتٗم٥م: هق ازمـ فمقم زمـ همّمؾ .

 (.8/98فمـ ازمـ ززمغم )شمٗم٥م وم٣ميمف أمحد( )ضم٣مسمؿ حمٚمد زمـ َمرسمٖمع

 (.0116حمٚمد زمـ َمرداس زمـ همّمؾ ايمُمغمازي ) إرؾم٣مد/

 (.4/367( )أصٌٜم٣من0345أو رؽمتف)ذىمر -حمٚمد زمـ َمردة زمـ رؽمتؿ



1771 
 

 (.0114حمٚمد زمـ َمرززم٣من إدَمل ايمُمغمازي ) إرؾم٣مد/

 (.0616اهلقزين ونمغمه )صف/حمٚمد زمـ َُمرزوم٣من اظمٜمدي أزمق فمٌد اهلل اإلؾمٌٝمقم ضمدث فمٛمف ضمًـ زمـ فمٚمرو 

 (.205حمٚمد زمـ َمرزوق زمـ زم٘مغم ) إرؾم٣مد/ص

 (.403حمٚمد زمـ َمرزوق زمـ ٞمٔمامن ايمٌٌمي فمٛمف أهؾ ايمٔمراق)ؿمػمي

 ( 8/82حمٚمد زمـ َمروان ايم٣ٌمهقم ) ضم٣مسمؿ 

 ( 9/25حمٚمد زمـ َمروان ايمٔمجقم ) ضم٤م 

 (7/367حمٚمد زمـ َمروان ايمٔمٗمٝمقم ) ضم٤م 

 ( 7/319حمٚمد زمـ َمروان اهلذرم ) ضم٤م 

 ( 2/362( ) يم٣ًمن 8/87ٚمد زمـ َمروان ايمقاؽمْمل ) ضم٣مسمؿ حم

، وم٣مل احل٣مهمظ: ئمٛمل جمٜمقل ايمٔمدايم٥م وإٓ همٛمًٌف حمٚمد زمـ َمروان زمـ ضم٘مؿ زمـ أيب ايمٔم٣مص ايمٗمرر )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ

 .(2/362( )يم٣ًمن0070)حتٖم٥م/ (2/369( )يم٣ًمن8/85( )ضم٣مسمؿَمٔمروف وىم٣من َمـ طمغم إَمراء

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من همٗمٝمٜم٣ًم ضم٣مهمٓم٣ًم يمٙمرأي ضم٣مذوم٣مً زم٣ميمٖمتقى 366أزمق زم٘مر اإلؾمٌٝمقم )ت حمٚمد زمـ َمروان زمـ زهر إي٣مدي

فم٣مظم٣ًم زم٣محلدي٧م وايمرأي واومٖم٣ًم فمعم اظم٣ًمئؾ َمٔمتٛمٝم٣ًم زمْمٙم٤م ايمٔمٙمؿ ومديام، واؽمع ايمرواي٥م فمـ فمٙمامء إٞمديمس، ووم٣مل أزمق َمْمرف 

 (.٣0066ًم دم ايمٔمٙمقم..( )صف/ايمْمٙمٝمْمقم: ىم٣من ؾمٝمخ٣مً وؽمٝماًم هم٣مواًل فم٣مظم٣ًم زم٣مظم٣ًمئؾ وأشم٣مر َمتٖمٛمٛم

 (.4/694( )طمط693حمٚمد زمـ َمروان زمـ فمٚمرو زمـ َمروان أزمق فمٚمر إَمقي )ت

)ىم٣من ومديؿ ايمْمٙم٤م ٞم٣مهمذًا دم فمٙمقم فمدة..(  -ازمـ ؾمٗم٣مق -حمٚمد زمـ َمروان زمـ فمٝمًك زمـ فمٌد اهلل إَمقي أزمق زم٘مر ايمٗمرؿمٌل

 (.0034( )صف/346)ت

 (4/418( )طمط حمٚمد زمـ َمزرع زمـ يٚمقت ايمٔمٌد ي ) فمٛمف مج٣مفم٥م 

 (.4/478حمٚمد زمـ َمزيد زمـ أيب رصم٣مء أزمق صمٔمٖمر ايمٗمرر )جمٜمقل ضم٣مل( )طمط

حمٚمد زمـ َمزيد زمـ حمٚمقد أزمق زم٘مر اخلزافمل زمـ ايب إزهري )نمغم شمٗم٥م يّمع احلدي٧م فمعم ايمثٗم٣مت وم٣ميمف اخلْمٝم٤م وؤمٖمف 

 .(0076)حتٖم٥م/ (4/488( )طمط، ووم٣مل احل٣مهمظ: أطم٣ٌمر ي ؤمٝمػ َمُمٜمقرايمدارومْمٛمل ونمغمه

 (.8/010( )ضم٣مسمؿ7/361زمـ َم٣ًمضمؼ زمـ فم٣مَمر)ضم٤م حمٚمد

 (.8/98حمٚمد زمـ َم٣ًمهمع زمـ َم٣ًمور )ضم٣مسمؿ
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 (.0032حمٚمد زمـ َم٣ًمور زمـ أمحد زمـ ؿمٖمٝمؾ ايمٗمرؿمٌل أزمق زم٘مر ) أشمٛمك فمٙمٝمف ازمـ زمُم٘مقال( )صف/

 (.4/69( )طمط2/344حمٚمد زمـ َمًتٛمغم ومْمرب )ٓرء( )يم٣ًمن

 (.0/208حمٚمد زمـ َمنع )دفم٣مء 

 (.5/6411ٕرنمٝم٣مين )ضم٣ٌمن حمٚمد زمـ َمنور زمـ ؽمٝم٣مر ا

 (.832حمٚمد زمـ َمنوق أزمق ضم٣مَمد اإلؽمٌٝمحل )صمر 

 (.8/013( )ضم٣مسمؿ2/346( )يم٣ًمن55/635حمٚمد زمـ َمنوق ايم٘مٛمدي ايم٘مقدم وم٣م  َمٌم )فمٛمف مج٣مفم٥م( )فم٣ًمىمر

 (.2/344حمٚمد زمـ َمنوق فمـ إؽمح٣مق زمـ همرات )ٓئمرهمف وم٣ميمف ايمذهٌل( )يم٣ًمن

 (.55/639حمٚمد زمـ َمًٔمدة ايمٌزار )فم٣ًمىمر

 حمٚمد زمـ َمًٔمدة: هق زمـ فمٚمرون َمًٔمدة سمٗمدم .

 (.4/699حمٚمد زمـ َمًٔمر ايمٌٌمي أزمق ؽمٖمٝم٣من ايمتٚمٝمٚمل )روى فمٛمف مج٣مفم٥م( )طمط

 (.2/644حمٚمد زمـ َمًٔمر ايمٖمدىمل )يم٣ًمن

 (.2/343حمٚمد زمـ َمًٔمر فمـ حمٚمد زمـ َمٛم٘مدر )يم٣ًمن 

 (.0584حمٚمد زمـ َمًٔمقد أزمق زم٘مر إصٌٜم٣مين )ذىمر

ايمٕم٣مهمٗمل أزمق فمٌد اهلل )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: َمٖمخرة وومتف ومج٣مل مج٣مفمتف، وىم٣من َمتٖمٛمٛم٣ًم دم حمٚمد زمـ َمًٔمقد زمـ أيب اخلِم٣مل 

 (.0693( )صف/531ايمٔمٙمقم َمًتٌحرًا دم أداب وايمٙمٕم٣مت فم٣مظم٣ًم زم٣مٕطم٣ٌمر وَمٔم٣مين احلدي٧م وأشم٣مر..( )ت

٣من زم٣مرفم٣ًم دم إدب، ( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم340حمٚمد زمـ َمًٔمقد زمـ حيٝمك زمـ ؽمٔمٝمد إَمقي أزمق فمٌد اهلل إٞمديمز )ت

 (.0030َمْمٌقفم٣مً فمعم ايمُمٔمر( )صف/

 (.0074حمٚمد زمـ َمً٘مكم ايمُمٗمري اظم٠مذن )ؤمٝمػ وم٣ميمف احل٣مهمظ( )حتٖم٥م/

 (.205حمٚمد زمـ َمً٘مكم ايمٝمامَمل ) إرؾم٣مد/ص

 (.8/77حمٚمد زمـ َمًٙمؿ أزمق شمامَم٥م ايمٌٌمي )ضم٣مسمؿ 

 (.8/79 )ضم٣مسمؿ (حمٚمد زمـ َمًٙمؿ أزمق دفمثؿ فمـ حيٝمك زمـ أؽم٣مَم٥م )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ

 (.8/79( )ضم٣مسمؿ 2/345حمٚمد زمـ َمًٙمؿ أزمق هٝمثؿ ؾمٝمخ يمٙمقاومدي )جمٜمقل: وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )يم٣ًمن 

 (.4/655حمٚمد زمـ َمًٙمؿ إزدي )طمط 
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 (.7/489حمٚمد زمـ َمًٙمؿ اجلقؽمؼ )ضم٤م 

 (.4/621حمٚمد زمـ َمًٙمؿ ايمدوم٣مق )طمط 

 (.7/49حمٚمد زمـ َمًٙمؿ ايمْم٣مئٖمل )ضم٤م 

 (.2/343دي( )يم٣ًمن حمٚمد زمـ َمًٙمؿ ايمٔمٛمزي )جمٜمقل: وم٣ميمف إز

 (.8/79ضم٣مديثف َمًتٗمٝمٚم٥م: وم٣ميمف أزمق زرفم٥م( )ضم٣مسمؿ أديٛمل )اظمحمٚمد زمـ َمًٙمؿ 

 (.8/79حمٚمد زمـ َمًٙمؿ زمـ صم٣مضمؾ ايمِمددم )ضم٣مسمؿ

 (.8/78حمٚمد زمـ َمًٙمؿ زمـ مج٣مز أزمق فمٌد اهلل )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ

 (.55/694حمٚمد زمـ َمًٙمؿ زمـ ؽمٚمط زمـ َمًٙمؿ أزمق زم٘مر ايمٗمرر )فمٛمف مج٣مفم٥م( )فم٣ًمىمر 

 (.7/488حمٚمد زمـ َمًٙمؿ زمـ فم٣مئد اظمدين )ضم٤م 

 (.4/652( َمـ أهؾ ايمِمالح وايمٖمّمؾ )طمط 621حمٚمد زمـ َمًٙمؿ زمـ فمٌد ايمرمحـ أزمقزم٘مر ايمٗمٛمْمري ايمزاهد )ت 

 ( .204( )ؿم٤م 0353حمٚمد زمـ َمًٙمؿ زمـ فمٌد ايمٔمزيز إؾمٔمري )ذىمر 

 (.0113حمٚمد زمـ َمًٙمؿ زمـ فمٌد اهلل زمـ َمًٙمؿ اجلٛمدي٣ًمزمقري ) إرؾم٣مد/

 (.4/654حمٚمد زمـ َمًٙمؿ زمـ َمثٛمك أزمق ؽمٔمٝمد اجلزري اظم٠مدب )شمٗم٥م: وم٣ميمف أمحد ونمغمه( )طمط 

 (.8/79حمٚمد زمـ َمًٙمؿ زمـ َمرة زمـ فمٚمرو اجلٜمٛمل )ضم٣مسمؿ 

 (.0716حمٚمد زمـ َمًٙمؿ زمـ َمٝمٚمقن زمـ راؾمد إصٌٜم٣مين )ذىمر 

 (.9/51حمٚمد زمـ َمًٙمؿ زمـ وارة ايمرازي )ضم٤م 

 (.0112إرؾم٣مد/حمٚمد زمـ َمًٙمؿ زمـ يامن اجلٌقم ) 

 (.2/345حمٚمد زمـ َمًٙمؿ ؾمٝمخ ٓزمـ إؽمح٣مق )جمٜمقل( )يم٣ًمن 

 (.2/345حمٚمد زمـ َمًٙمٚم٥م إٞمِم٣مري )ٓ ئمرف وم٣ميمف ايمذهٌل( )يم٣ًمن 

 (.0544حمٚمد زمـ َمًٙمٚم٥م ايم٘مقدم )ك 

 (.2/342)يم٣ًمن  –اؽمؿ صمده ويمٝمد  –حمٚمد زمـ َمًٙمٚم٥م ايمقاؽمْمل )اهتٚمف ايمذهٌل وؤمٖمف ايماليم٘م٣مئل( 

 (.55/651يمد أزمق فمٌد اهلل إٞمِم٣مري )صح٣ميب( )فم٣ًمىمر حمٚمد زمـ َمًٙمٚم٥م زمـ طم٣م

 (.0624)يقٞمس  )صح٣ميب( -هق إول- ٣مرشملاحلحمٚمد زمـ َمًٙمٚم٥م زمـ ؽمٙمٚم٥م زمـ طم٣ميمد إٞمِم٣مري 
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 (.8/70حمٚمد زمـ َمًٙمٚم٥م زمـ حمٚمد زمـ هُم٣مم أزمق هُم٣مم اظمخزوَمل )شمٗم٥م: وم٣ميمف أزمقضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.55/691وَمل اظمدين )روى فمٛمف مج٣مفم٥م( )فم٣ًمىمر حمٚمد زمـ َمًٙمٚم٥م زمـ هُم٣مم زمـ إؽمامفمٝمؾ أزمق هُم٣مم اظمخز

 (.4/415( )طمط 098حمٚمد زمـ َمًٙمٚم٥م زمـ ويمٝمد )صقازمف زمـ َمًٙمؿ( )ىمؼ 

حمٚمد زمـ َمًٙمٚم٥م زمـ ويمٝمد أزمق صمٔمٖمر ايمْمٝم٣ميمز ايمقاؽمْمل )دم ضمديثف َمٛم٣مىمغم زمٟمؽم٣مٞمٝمد واوح٥م ووم٣مل ايمدارومْمٛمل: ٓ زمٟمس زمف، 

( )طمط ٖمف ايماليم٘م٣مئل، ووم٣مل احل٣مهمظ: ؤمٝمػ صمدًا، ووم٣مل: واه  ، وؤمواهتٚمف ايمذهٌل ونمغمه ، ووم٣مل اخلالل: ؤمٝمػ صمدا

 .(0073)حتٖم٥م/ (2/342( )يم٣ًمن 4/415

 (.2/342)يم٣ًمن  –سمٗمدم  –اؽمؿ صمده هُم٣مم  –حمٚمد زمـ َمًٙمٚم٥م فمـ َم٣ميمؽ 

 (.8/014( )ضم٣مسمؿ 0371حمٚمد زمـ َمًقر زمـ ؾم٘مٝم٤م )ذىمر/

 (.0623( )يقٞمس 447حمٚمد زمـ َمًٝم٤م أزمق ضمًـ )ت 

( )روى فمٛمف مجع نمٖمغم صمدًا ووم٣مل احل٣مىمؿ ونمغمه : 405ايمزاهد أزمق فمٌد اهلل ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ت  حمٚمد زمـ َمًٝم٤م زمـ إؽمح٣مق

ىم٣من َمـ اجلقايمكم دم ؿمٙم٤م احلدي٧م َمع ايمِمدق وايمقرع ، ووم٣مل ايمذهٌل : احل٣مهمظ اإلَم٣مم ؾمٝمخ اإلؽمالم ...( )فم٣ًمىمر 

55/693.) 

 (.4/697حمٚمد زمـ َمًٝم٤م زمـ زهغم أزمق فمٌد اهلل ايمّمٌل )طمط 

 (.5/6407ن أزمق فمٌد اهلل إٞمْم٣مىمل )ضم٣ٌمن حمٚمد زمـ َمُم٘م٣م

 (.5/6405( )ضم٣ٌمن9/067( )ضم٤م 0542( )ك 659حمٚمد زمـ َمُم٘م٣من ايمنطمز )فمٛمف مج٣مفم٥م( )ت

 (.770حمٚمد زمـ َمِمٔم٤م اجلرصم٣مين )صمر 

 (.0/261)دفم٣مء  -وضمًم  -حمٚمد زمـ َمِمٔم٤م ايمِمقري 

 (.0075ٝمف: رصم٣ميمف شمٗم٣مت( )حتٖم٥م/حمٚمد زمـ َمِمٖمك زمـ هبٙمقل أزمق فمٌد اهلل ايمٗمرر ) وم٣مل احل٣مهمظ دم ؽمٛمد هذا هم

 (.9/99حمٚمد زمـ َمّم٣مرب ايم٣ٌمهقم )ضم٤م 

 (.2/342حمٚمد زمـ َميس زمـ َمٔمـ إٞمامؿمل )اهتٚمف ايمذهٌل( )يم٣ًمن 

حمٚمد زمـ َم٢م ايمٛمحقي أزمق فمٌد اهلل ايمٗمرؿمٌل )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمـ رؤؽم٣مء ايمٛمحقيكم وىم٣ٌمر اظمتٟمدزمكم( 

 (.0006)صف/

 (.2/347حمٚمد زمـ َمْمٙم٤م )جمٜمقل( )يم٣ًمن 
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 (.547حمٚمد زمـ َمْمٜمر زمـ ه٣مرون زمـ زم٣مر إؽمدي إٞمامؿمل: )فمٙمامء 

 (.8/99حمٚمد زمـ َمْمغم فمـ أزمٝمف )ضم٣مسمؿ  

 (.2/347( )يم٣ًمن 4/626حمٚمد زمـ َمٓمٖمر احل٣مهمظ )وشمٗمف ايمدارومْمٛمل وايمٔمتٝمٗمل ونمغممه٣م( اؽمؿ صمده َمقد )يٟميت( )طمط 

 (.4/625( )طمط 360)ت  حمٚمد زمـ َمٓمٖمر زمـ إزمراهٝمؿ أزمق همتا اخلٝم٣مط )صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م(

 (.4/623( )طمط 302حمٚمد زمـ َمٓمٖمر زمـ فمٌد اهلل ازمق ضمًـ اظمٔمدل ازمـ هاج )ت 

 (.4/625( )طمط 305حمٚمد زمـ َمٓمٖمر زمـ فمقم زمـ ضمرب أزمق زم٘مر اظمٗمري ايمديٛمقري )صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )ت

: شمٗم٥م َمٟمَمقن، ووم٣مل ازمـ أيب حمٚمد زمـ َمٓمٖمر زمـ َمقؽمك زمـ فمٝمًك أزمق ضمًكم احل٣مهمظ ايمٛمٝم٣ًمزمقري ايمٌزار )وم٣مل ايمدارومْمٛمل

ايمٖمقارس: ىم٣من شمٗم٥م أَمٝمٛم٣ًم ضمًـ احلٖمظ اٞمتٜمك إيمٝمف احلدي٧م وضمٖمٓمف وفمٙمٚمف، ووم٣مل ايمٔمتٝمٗمل: ىم٣من شمٗم٥م َمٟمَمقٞم٣ًم ضمًـ احلٖمظ، 

ووم٣مل احل٣مىمؿ وأزمق ٞمٔمٝمؿ: ضم٣مهمظ شمٗم٥م َمٟمَمقن، ووم٣مل ايم٣ٌمصمل: ضم٣مهمظ ضمًـ احلدي٧م ىم٣من همٝمف سمُمٝمع، وم٣مل ايمدارومْمٛمل: ومٙمٝمؾ ٓ 

 (.514( )ايمديمٝمؾ/52/4( )فم٣ًمىمر 2/347( )يم٣ًمن 4/626ط يي إن ؾم٣مء اهلل( )طم

 (.8/92حمٚمد زمـ َمٔم٣مذ ايمدَمُمٗمل ايمُم٣مَمل )ٓ أفمرهمف: وم٣ميمف أزمقضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.2/348)يم٣ًمن  –همٝمف ٞمٓمر  –حمٚمد زمـ َمٔم٣مذ ايمُمٔمراين ايمٛمٜم٣موٞمدي احل٣مهمظ 

 (.4/693حمٚمد زمـ َمٔم٣مذ ايمُمٔمغمي )طمط 

 (.04/542( )ؽمغم0548م اظمحدث ايمِمدوق وم٣ميمف ايمذهٌل( )ك اإلَم٣م)حمٚمد زمـ َمٔم٣مذ زمـ ؽمٖمٝم٣من أزمق زم٘مر ايمٔمٛمزي 

ان -ايمٌٌمي احلٙمٌل -أو أزمق فمقم -حمٚمد زمـ َمٔم٣مذ زمـ ؽمٖمٝم٣من زمـ َمًتٜمؾ أزمق زم٘مر )فمٛمف مج٣مفم٥م، ووم٣مل ايمذهٌل: اإلَم٣مم  -درَّ

 (.0117( ) إرؾم٣مد/04/542( )ؽمغم693اظمحدث اظمٔمٚمر ايمِمدوق( )ت

 (.52/01)فمٛمف مج٣مفم٥م( )فم٣ًمىمر حمٚمد زمـ َمٔم٣مذ زمـ فمٌد احلٚمٝمد ايمٗمرر َمقٓهؿ 

 (.4/695حمٚمد زمـ َمٔم٣مذ زمـ فمٝمًك زمـ رضار اهل٣مؾمٚمل )جمٜمقل ضم٣مل( )طمط 

 (.0486حمٚمد زمـ َمٔم٣مذ زمـ همٜمد )ذىمر 

 (.40حمٚمد زمـ َمٔم٣مذ زمـ حمٚمد )خم٤م 

 (.9/054حمٚمد زمـ َمٔم٣مذ زمـ َمًتٜمؾ ايمٌٌمي )ضم٤م 

٣مرث زمـ حمٚمد احلفم٣ًمىمر ووشمٗمف ازمـ َمٗمري ووشمٗمف حمٚمد زمـ َمٔم٣مذم زمـ أيب ضمٛمٓمٙم٥م أزمق فمٌد اهلل ايمِمٝمداوي )صدوق وم٣ميمف ازمـ 

 (.0119( )إرؾم٣مد/5/6409( )ضم٣ٌمن52/06( )فم٣ًمىمر 83( )ؽمٜمؿ 401وازمـ ضم٣ٌمن وايمذهٌل( )ت
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 (.0195( َمٗمرئ َمُمٜمقر )صف/301حمٚمد زمـ َمٔم٣مذم زمـ ُصٚمٝمؾ اجلٝم٣مين أزمق فمٌد اهلل )ت

 (.211حمٚمد زمـ َمٔم٣موي٥م اهلُم٣مَمل)نمرزم٣مء/

ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ىم٣مٞمقا يتٜمٚمقٞمف وم٣ميمف أزمق فم٣ٌمس زمـ ؽمٔمٝمد، ووم٣مل ايمدراومْمٛمل: ىم٣من يّمع  حمٚمد زمـ َمٔم٣موي٥م زمـ أفمكم أزمق فمقم

 (.4/671احلدي٧م( )طمط 

 (.4/673)طمط  –يٟميت  –حمٚمد زمـ َمٔم٣موي٥م زمـ زيد: صقازمف يزيد 

 (.6/072( )أصٌٜم٣من 0480حمٚمد زمـ َمٔم٣موي٥م زمـ ؿم٣ميم٤م ايمٔمت٘مل )ذىمر 

 (.9/006حمٚمد زمـ َمٔم٣موي٥م زمـ فمٌد ايمرمحـ ايمزي٣مدي )ضم٤م 

 (.0625( )يقٞمس 670ٚمد زمـ َمٔم٣موي٥م زمـ فمٌد اهلل إَمقي َمقٓهؿ إؽمقاين أزمق فمٌد اهلل )ت حم

 (.2/349)همٝمف ٞمٓمر وم٣ميمف ايمٌخ٣مري ووم٣ميمف ازمـ فمدى: ٓ ئمرف( )يم٣ًمن  ةحمٚمد زمـ َمٔم٣موي٥م فمـ صمقير

 (.8/016حمٚمد زمـ َمٔمٌد فمٛمف ٞمقح زمـ ومٝمس )ضم٣مسمؿ 

 (.9/040حمٚمد زمـ َمٔمتٚمر ايمًجزي )ضم٤م 

 (.9/033احلراين )ضم٤م حمٚمد زمـ َمٔمدان 

 (.8/016حمٚمد زمـ َمٔمدان فمٛمف َمقؽمك زمـ اؽمامفمٝمؾ )ضم٣مسمؿ 

 (.2/349حمٚمد زمـ َمٔمروف زمـ َمقؽمك إهبري )يمٝمس زمٚمٔمروف وم٣ميمف ايمٌٝمٜمٗمل( )يم٣ًمن 

 (.0450( )ذىمر 6/687حمٚمد زمـ َمٔمروف زمـ يزيد زمـ فمٌد ايمرمحـ ايمٗمرر )أصٌٜم٣من 

 ايمُمقٞمٝمزي فمٛمف ايمدارومْمٛمل ومج٣مفم٥م )وم٣مل ازمـ ؾم٣مذان: ايمُمٝمخ حمٚمد زمـ َمٔمعم زمـ ضمًـ زمـ ؿم٣ميم٤م ايمٌٕمدادي أزمق فمٌد اهلل

 (.4/419( )طمط 513ايمثٗم٥م، ووم٣مل أزمٛمدوين: ٓ زمٟمس زمف، ووم٣مل ازمـ صمزري: َمٗمرئ حمٗمؼ َمٔمروف( )ايمديمٝمؾ/

 (.52/02حمٚمد زمـ َمٔمٚمر أزمق زم٘مر اهلالرم )جمٜمقل ضم٣مل( )فم٣ًمىمر 

 (.0072حمٚمد زمـ َمٔمٚمر ايمٗمٝمز ؾمٝمخ يمٙمٌزار )صحا يمف احل٣مهمظ( )حتٖم٥م/

 (.4/413حمٚمد زمـ َمٔمٚمر زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل ايم٣ًمَمل )طمط 

 (.0208حمٚمد زمـ َمٔمٚمر زمـ ٞم٣مصا أزمق َمًٙمؿ ايمذهقم إدي٤م )ذىمر 

 . -يٟميت  –(هق ازمـ َمٔمكم 7/306حمٚمد زمـ َمٔمـ زمـ ٞمّمٙم٥م ايمٕمٖم٣مري )ضم٤م 

 (.4/400( )طمط 435حمٚمد زمـ َمٔمـ زمـ هُم٣مم أزمق زم٘مر ايمٖم٣مرد )وشمٗمف اخلْمٝم٤م( )ت 
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 (.8/99زمـ حمٚمد زمـ ٞمّمٙم٥م ايمٕمٖم٣مري )ضم٣مسمؿ  حمٚمد زمـ َمٔمكم

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من ضم٣مهمٓم٣ًم يمٙمٖمٗمف َمٗمدَم٣ًم دم اظمٔمرهم٥م 350حمٚمد زمـ َمٕمٝم٧م زمـ حمٚمد زمـ يقٞمس ايمٗمرؿمٌل أزمق ويمٝمد )ت

 (.0076وايمذىم٣مء وايمٖمٜمؿ( )صف/

 (.8/011حمٚمد زمـ َمٕمٝم٧م فمـ حمٚمد ايمٗمرـمل )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.8/96( )ضم٣مسمؿ 0747 ايمًٌقاين )ذىمر حمٚمد زمـ َمٕمغمة إصٌٜم٣مين

 (.2/331زمـ فمدي: ىم٣من ينق احلدي٧م وهق فمٛمدي ممـ يّمع احلدي٧م( )يم٣ًمن احمٚمد زمـ َمٕمغمة ايمُمٜمرزوري )وم٣مل 

 (.52/60حمٚمد زمـ َمٕمغمة اظمخزوَمل )فم٣ًمىمر 

 ( .4/684حمٚمد زمـ َمٕمغمة اظمٗمريء )طمط 

 (.2/331حمٚمد زمـ َمٕمغمة ايمٝمُم٘مري )همٝمف ٞمٓمر وم٣ميمف ايمًٙمٝمامين( )يم٣ًمن 

 (.8/90حمٚمد زمـ َمٕمغمة زمـ أطمٛمس )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.2/331حمٚمد زمـ َمٕمغمة زمـ زم٣ًمم )ئمتػم ضمديثف وم٣ميمف ازمـ ضم٣ٌمن( )يم٣ًمن 

 (.0434( )ذىمر 4/666حمٚمد زمـ َمٕمغمة زمـ ؽمٙمؿ زمـ فمٌد اهلل زمـ َمٕمغمة إَمقي )أصٌٜم٣من 

 (.4/684حمٚمد زمـ َمٕمغمة زمـ ؾمٔمٝم٤م ايمدوم٣مق )طمط 

 (.9/051ة زمـ فمٌد ايمرمحـ احلراين )ضم٤م حمٚمد زمـ َمٕمغم

حمٚمد زمـ َمٕمغمة زمـ فمٌد اظمٙمؽ زمـ َمٕمغمة ايمٗمرر أزمق زم٘مر ايمٗمرؿمٌل )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمـ أهؾ ايمٔمٙمؿ زم٣محلدي٧م 

 (.0067( )صف/365وايمرأي ورضوب إدب َمتٗمدَم٣ًم دم ايمٖمٜمؿ َمٔمروهم٣ًم زم٣ميمثٗم٥م واخلغم ومديؿ ايمْمٙم٤م يمٙمٔمٙمؿ( )ت

 (.2/331َمًٝم٤م )جمٜمقل: وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )يم٣ًمن حمٚمد زمـ َمٕمغمة فمـ ؽمٔمٝمد زمـ 

 (2/330وم٣ميمف ازمـ ايمٖمر  ( ) يم٣ًمن  سُمركحمٚمد زمـ َمٖمرج ايمٗمرؿمٌل ) 

 (2/331حمٚمد زمـ َمٖمرج اظمٗمرى ) ىمذزمف ازمـ زمُم٘مقال ( )يم٣ًمن 

 (.0647( )صف/393حمٚمد زمـ َمٖمرج زمـ إزمراهٝمؿ اظمٗمرئ أزمق فمٌد اهلل ايمٌْمٙمٝمقد )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من ي٘مذب( )ت

 (.207حمٚمد زمـ َمٖمّمؾ اجلٛمدي ) إرؾم٣مد/ص

 (4/418( )طمط 418حمٚمد زمـ َمٖمّمؾ زمـ ؽمٙمٚم٥م أزمق ؿمٝم٤م ايمٖمٗمٝمف ايمُم٣مهمٔمل )ت 

 (.675حمٚمد زمـ َمٖمٙمس زمـ صمٔمٖمر )َمٌم 
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 (7/5حمٚمد زمـ َمٗم٣مسمؾ أزمق زم٘مر : يٟميت دم ايم٘مٛمك )يم٣ًمن 

 (7/348حمٚمد زمـ َمٗمًؿ اظمدين )ضم٤م 

 (.256حمٚمد زمـ َمٗمالص اجلرصم٣مين )صمر 

 (7/2فمـ ؽمحٛمقن )وم٣مل اخلْمٝم٤م : همٝمف صمٜم٣ميم٥م ( )يم٣ًمن حمٚمد زمـ َم٘مرم 

 ( 7/7حمٚمد زمـ َم٘مل أزمق صمٔمٖمر ايم٣ًموي )وم٣مل ايمٖم٣مرد : ص٣ميما ( ) يم٣ًمن 

 (4/419حمٚمد زمـ َم٘مل احلريب )طمط 

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من يمف ضمظ واهمر َمـ 373حمٚمد زمـ َم٘مل زمـ أيب ؿم٣ميم٤م زمـ حمٚمد ايمٗمٝمز أزمق ؿم٣ميم٤م ايمٗمرؿمٌل )ت

 (.0601صمٝمد ايمتٗمٝمٝمد( )صف/  إدب وىم٣من ضمًـ اخلط

( )ؽمغم 320حمٚمد زمـ َم٘مل زمـ فمثامن أزمق ضمًكم إزدي اظمٌمي )اظمحدث اظمًٛمد وم٣ميمف ايمذهٌل. ووشمٗمف ايم٘مت٣مين( )ت 

 (.55/34( )فم٣ًمىمر 08/654

 (7/7حمٚمد زمـ َم٘مل ؾمٝمخ جلٔمٖمر اظمًتٕمٖمري )يم٣ًمن 

 (.0081حمٚمد زمـ َمالن زمـ حمٚمد أزمق صمٔمٖمر اظمٔمٙمؿ ىم٣من ؾمٝمخ٣مً ص٣محل٣ًم )صمر 

 (4/623( )اصٌٜم٣من 0316حمٚمد زمـ ممُم٣مذ زمـ طمزيٚم٥م إصٌٜم٣مين )ذىمر 

 (0253حمٚمد زمـ ممُم٣مذ زمـ فمٌد اهلل زمـ طم٣ميمد أزمق فمٌد اهلل )ذىمر 

 (0554حمٚمد زمـ ممؽ آصٌٜم٣مين )ذىمر 

 (.6/627( )ذىمر 0101حمٚمد زمـ ممٙمؽ إصٌٜم٣مين ) إرؾم٣مد/

 حمٚمد زمـ ممقس:هق حمٚمد زمـ ٞمٌم زمـ فمٌد ايمرمحـ ممقس.

 (7/7َمٛم٣مذر فمـ ؾمٔم٥ٌم )سم٣ميمػ ( )يم٣ًمن  حمٚمد زمـ

 (0311( )ذىمر 8/017( )ضم٣مسمؿ 4/413حمٚمد زمـ َمٛمده إصٌٜم٣مين )مل ي٘مـ زمِمدوق وم٣ميمف ازمـ أيب ضم٣مسمؿ ( )طمط 

 (0372حمٚمد زمـ َمٛمدويف ايمْمقيؾ )ذىمر 

 (0377حمٚمد زمـ َمٛمدويف زمـ ضمج٣مج أزمق فمٌد اهلل )ذىمر 

 (4/411( )طمط 0370حمٚمد زمـ َمٛمذر ايمٌٕمدادي )ذىمر

 ( 0000َمٛمذر ايم٘مقدم )ومط  حمٚمد زمـ
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 (7/00حمٚمد زمـ َمٛمذر زمـ آؽمد اهلروي )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( )يم٣ًمن 

 (7/06( ) يم٣ًمن 52/65حمٚمد زمـ َمٛمذر زمـ ززمغم زمـ فمقام ايمٗمرر )فم٣ًمىمر 

 (0536حمٚمد زمـ َمٛمذر زمـ ؽمٔمٝمد أزمق صمٜمؿ ايمٗم٣مزمقد )ك

احلدي٧م وم٣ميمف ايمدار ومْمٛمل ووم٣مل ايمذهٌل : اإلَم٣مم حمٚمد زمـ َمٛمذر زمـ ؽمٔمٝمد زمـ فمثامن ايمًٙمٚمل اهلروي ـ ؾم٘مرـ )َمـ ضمٖم٣مظ 

 (0534( )ك 52/40( )فم٣ًمىمر 446احل٣مهمظ اظمتٗمـ ايمثٗم٥م( )ت

 (0001( )ومط 7/06)وه٣مه ازمـ ضم٣ٌمن ونمغمه ( )يم٣ًمن  –أو فمٌد اهلل  –حمٚمد زمـ َمٛمذر زمـ فمٌٝمد اهلل 

 (0371حمٚمد زمـ َمٛمذر زمـ يزيد آصٝمٜم٣مين )ذىمر 

 (7/06ٜمقل ( )يم٣ًمن حمٚمد زمـ َمٛمذر فمـ يزيد زمـ ضمِمكم )جم

 (.397حمٚمد زمـ َمٛمِمقر أزمق ؽمٔمٝمد اجلرصم٣مين ؾمٝمخ يمٙمٌٝمٜمٗمل: صقازمف: َمًٔمقد زمـ حمٚمد )إحت٣مف/ص 

 (8/93حمٚمد زمـ َمٛمِمقر اجلٔمٖمل ايميير )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( )ضم٣مسمؿ 

 (8/93حمٚمد زمـ َمٛمِمقر اجلٛمدي أزمق فمٌد اهلل ايمٝمامين )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( )ضم٣مسمؿ 

 (9/002قاز )ضم٤م حمٚمد زمـ َمٛمِمقر اجل

 (4/656حمٚمد زمـ َمٛمِمقر ايمناج )طمط 

 حمٚمد زمـ َمٛمِمقر ايمًٛمل: اؽمؿ صمده: حمٚمد ايمٌٝمٜمٗمل.

 (7/03حمٚمد زمـ َمٛمِمقر ايمْمرؽمقد )اهتٚمف ايمذهٌل ( )يم٣ًمن 

 (4/651حمٚمد زمـ َمٛمِمقر ايمٖمروي )طمط 

 (9/051حمٚمد زمـ َمٛمِمقر ايمٖمٗمٝمف )ضم٤م 

 (8/93وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( )ضم٣مسمؿ  حمٚمد زمـ َمٛمِمقر ايمٗمٜمًت٣مين أزمق فمٌد اهلل زمـ ؿم٣ميمقت )شمٗم٥م

 (52/47حمٚمد زمـ َمٛمِمقر اهل٣مؾمٚمل )فم٣ًمىمر 

 (.444حمٚمد زمـ َمٛمِمقر أو ازمـ أيب َمٛمِمقر أَمقم ايمْمػمي ؾمٝمخ ٓزمـ صمرير)ؿمػمي

 حمٚمد زمـ َمٛمِمقر زمـ أيب صمٜمؿ: هق ازمـ َمٛمِمقر زمـ ٞمي زمـ إؽمامفمٝمؾ.

 (7/04أزمق إؽمح٣مق احل٣ٌمل( )يم٣ًمن حمٚمد زمـ َمٛمِمقر زمـ صمٝم٘م٣من أزمق فمٌد اهلل ايمٗمُمغمي أو )ايمتًؼمي ( )ىمذزمف 

 (4/656حمٚمد زمـ َمٛمِمقر زمـ ضم٣ٌمن أزمق ٞمٌم اهل٣مؾمٚمل )طمط 
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 (.٤8م خم( )882حمٚمد زمـ َمٛمِمقر زمـ ضمًـ زمـ حمٚمد أزمق ؽمٔمد اجلقيم٘مل )صمر 

 (4/651حمٚمد زمـ َمٛمِمقر زمـ ؽمٙمٚم٥م أزمق صمٔمٖمر زمـ أيب ؽمٙمٚم٥م ايمٕمزاين )جمٜمقل ضم٣مل ( )طمط 

 (4/650اهلل ايمرهم٣مء )روى فمٛمف مج٣مفم٥م ( )طمط حمٚمد زمـ َمٛمِمقر زمـ همتا زمـ حمٚمد أزمق فمٌد 

 (52/45حمٚمد زمـ َمٛمِمقر زمـ حمٚمد أزمق ايمٛمجٝم٤م اظمرانمل )فم٣ًمىمر 

ٛمل )وم٣مل ايمٖم٣مرد: ؾمٝمخ هم٣موؾ ىمٌغم، صٛمػ  ًُّ حمٚمد زمـ َمٛمِمقر زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ محٝمد إدي٤م أزمق فمٌد اهلل ايمٌٝمٜمٗمل ايم

-454( )سم٣مريخ زمٝمٜمؼ صـ5/38( )ايمقادم٣077مف/ايمٖمقائد وؽمٚمع احلدي٧م، ويمف رواي٣مت ىمثغمة وَمًٚمقفم٣مت..( )إحت

453.) 

 (4/654حمٚمد زمـ َمٛمِمقر زمـ حمٚمد زمـ ضم٣مسمؿ أزمق ضمًـ ايمٛمقذي )ٓزمٟمس زمف وم٣ميمف ايمدار ومْمٛمل ( )طمط 

حمٚمد زمـ َمٛمِمقر زمـ حمٚمد زمـ همّمؾ احليَمل أزمق فمٌد اهلل ايم٣ًمىمـ زم٣مٕؽم٘مٛمدري٥م )ؾمٝمخ صدق صمٙمٝمؾ: وم٣ميمف ازمـ فمْمٝم٥م( 

 (.03)همٜمرس/

 (7/04( )يم٣ًمن 487)ت  )ىم٣من يٚمٝمؾ إلم آفمتزال( َمٝمٚمقن زمـ ضمًـ زمـ فمٝمًك احلٛمٖمل حمٚمد زمـ َمٛمِمقر زمـ

 (52/42حمٚمد زمـ َمٛمِمقر زمـ ٞمٌم زمـ إزمراهٝمؿ أزمق زم٘مر إؽمقاري )جمٜمقل ضم٣مل ( )فم٣ًمىمر 

حمٚمد زمـ َمٛمِمقر زمـ ٞمي زمـ إؽمامفمٝمؾ أزمق زم٘مر ازمـ أيب صمٜمؿ ايمُمٝمٔمل )شمٗم٥م صدوق وم٣ميمف ايمدار ومْمٛمل ووم٣مل فمٌد ايمِمٚمد 

 (.512( )ايمديمٝمؾ/4/650( )طمط 464: شمٗم٥م َمٟمَمقن، وذىمره ايمٗمقاس دم ؾمٝمقطمف ايمثٗم٣مت( )تاهل٣مؾمٚمل

 (7/06( )يم٣ًمن 022حمٚمد زمـ َمٛمِمقر زمـ يزيد أزمق صمٔمٖمر اظمرادي ) شمٗم٥م وم٣ميمف ايمدار ومْمٛمل ( )ىمؼ 

 (8/93حمٚمد زمـ َمٛمِمقر فمـ صمٔمٖمر ايمّمٌل )ضم٣مسمؿ 

 (7/03حمٚمد زمـ َمٛمٜم٣مل اظمٌمي أزمق زم٘مر )يم٣ًمن 

 (.4/419( )طمط 2/03صٕمغم )وم٣مل ايمدار ومْمٛمل : يمٝمس زم٣مظمُمٜمقر( )يم٣ًمن حمٚمد زمـ َمٛمغم زمـ 

 (.52/70حمٚمد زمـ َمٛمغم زمـ حمٚمد زمـ فمٛم٥ًٌم أزمق صمٔمٖمر اظمٌمي )جمٜمقل ضم٣مل( )فم٣ًمىمر

 حمٚمد زمـ َمٜم٣مصمر أزمق فمٌد اهلل ايمٗم٣م  هق ايمْم٣ميمٗم٣مين.

( 7/03( )يم٣ًمنل، ووم٣مل احل٣مهمظ: حمدث َمُمٜمقر وهمٝمف َمٗم٣محمٚمد زمـ َمٜم٣مصمر ايمْم٣ميمٗم٣مين )وو٣مع وم٣ميمف ايمذهٌل

 .(4/416( )طمط0078)حتٖم٥م/ (4/416)طمط

 (.0483حمٚمد زمـ َمٜمدي إصٌٜم٣مين )ذىمر
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 (.9/066حمٚمد زمـ َمٜمدي إيقم )ضم٤م

 (.7/05حمٚمد زمـ َمٜمدي ايمٌ٘مري )يم٣ًمن

 (.7/05)يم٣ًمن )َم٣م فمرهمتف وم٣ميمف احل٣مهمظ(حمٚمد زمـ َمٜمدي ايمرازي )أو اظمروزي (

 حمٚمد زمـ َمٜمدي زمـ يزيد اإلمخٝمٚمل .

 (.0622زمـ يقٞمس اظمٌمي )يقٞمس  حمٚمد زمـ َمٜمدي

 (.0714حمٚمد زمـ َمٜمران زمـ ىمقؾم٣مذ إصٌٜم٣مين )ذىمر/

 (.8/94حمٚمد زمـ َمٜمران فمـ أزمٝمف )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ

 (.0076حمٚمد زمـ َمٜمزم أزمق فمٚمرو ايمٌٌمي ايمٔمٌد ي )شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم ووم٣مل أزمق داود : يمٝمس زمف زمٟمس( )آصمري

 (.7/02ي٧م وم٣ميمف أزمق فمروزم٥م( )يم٣ًمنحمٚمد زمـ َمٜمٙم٤م احلراين )يّمع احلد

 (.9/046حمٚمد زمـ َمٜمٙم٤م ايمنطمز )ضم٤م

 (.9/23حمٚمد زمـ َمٜمٙم٤م ايم٘مقدم )ضم٤م

 (.210( )نمرزم٣مء/468حمٚمد زمـ َمٜمٙمٜمؾ أٞمديمز حمدث )ت

 حمٚمد زمـ َمقؽمك أزمق ه٣مرون: هق ازمـ ه٣مرون زمـ َمقؽمك.

 (.0108)إرؾم٣مد/ حمٚمد زمـ َمقؽمك آصْمخري أزمق فمٌد اهلل روى فمـ ؾمٔمٝم٤م زمـ فمٚمران طمػمًا َمقوقفم٣ًم..

 (.0/264حمٚمد زمـ َمقؽمك إيقم اظمٖمن )دفم٣مء 

 (.0107حمٚمد زمـ َمقؽمك ايم٣ٌمزمًغمي ايمقاؽمْمل )جمٜمقل ضم٣مل( ) إرؾم٣مد/

 (.8/84حمٚمد زمـ َمقؽمك ايمثٗمٖمل )ضم٣مسمؿ

 (.904( )صمر 366)ت  -ازمـ ؿمػمي  -حمٚمد زمـ َمقؽمك اجلرصم٣مين 

 حمٚمد زمـ َمقؽمك اجلريري سمٗمدم همٝمٚمـ صمده زمزيغ.

 (.7/07( )سم٘مٙمؿ همٝمف وم٣ميمف زمـ يقٞمس( )يم٣ًمن460احليَمل )تحمٚمد زمـ َمقؽمك 

 (.748حمٚمد زمـ َمقؽمك اخلْمٝم٤م أزمق زم٘مر اجلرصم٣مين )صمر 

 (.8/84حمٚمد زمـ َمقؽمك ايمراود )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ

 (.7/07حمٚمد زمـ َمقؽمك ايمًٔمدي )َمٛم٘مر احلدي٧م وم٣ميمف زمـ فمدي( )يم٣ًمن
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 حمٚمد زمـ َمقؽمك ايمِمغمدم: اؽمؿ صمده: همّمؾ زمـ ؾم٣مذان.

 حمٚمد زمـ َمقؽمك ايمْمح٣من: اؽمؿ صمده: فم٣مصؿ.

 (.8/86حمٚمد زمـ َمقؽمك ايمٔمٛمؼمي أزمق َم٣ميمؽ ايم٘مقدم )ؾمٝمخ يدل ضمديثف فمعم ايمِمدق وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ

 (.4/633حمٚمد زمـ َمقؽمك ايمٖمرنم٣مين )طمط

 حمٚمد زمـ َمقؽمك ايمٗم٣م  أزمق نمزي٥م اؽمؿ صمده َمً٘مكم )ؤمٝمػ صمدًا(.

 محـ.حمٚمد زمـ َمقؽمك ايمٗمْم٣من: هق ازمـ ٞمٌم زمـ فمٌد ايمر

 (.7/85حمٚمد زمـ َمقؽمك ايم٘مديٚمل ايمٌٌمي )يمٝمس زمِمدوق وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )يم٣ًمن

 (.8/85حمٚمد زمـ َمقؽمك ايم٘م٣ًمئل ايمرازي )صدوق وم٣ميمف زمـ أيب ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ

 (.7/09)يم٣ًمن-يٛمٓمر–حمٚمد زمـ َمقؽمك اظمروزي ازمق طمغم ايمِمٖم٣مر 

 (.٤208محمٚمد زمـ َمقؽمك ايمٛمٜمرسمغمي )وشمٗمف اخلْمٝم٤م وايمدارومْمٛمل( اؽمؿ صمده أزمق َمقؽمك )ؿم

 (.216( )نمرزم٣مء/461حمٚمد زمـ َمقؽمك ايمقاؽمْمل أزمق فمقم )ت

 (.8/84حمٚمد زمـ َمقؽمك ايمٝمامَمل )ضم٣مسمؿ

( احل٣مهمظحمٚمد زمـ َمقؽمك زمـ إزمراهٝمؿ إصْمخري )جمٜمقل روى طمػمًا َمقوقفم٣ًم فمـ ؾمٔمٝم٤م زمـ فمٚمران وم٣ميمف 

 (.7/61)يم٣ًمن

 (.41حمٚمد زمـ َمقؽمك زمـ أيب زم٘مر ايمٗمٛمْمري )شمٗم٥م وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل( )ؽمٜمؿ

 (.0080زمـ َمقؽمك زمـ أيب زي٣مد إصٌٜم٣مين )ؾمٝمخ جمٜمقل( )حتٖم٥م/حمٚمد 

 (.9/54حمٚمد زمـ َمقؽمك زمـ أيب فمٌد اهلل خمزوَمل )ضم٤م

 (.7/362حمٚمد زمـ َمقؽمك زمـ أيب فمٝم٣مش )ضم٤م

 (.4/630( )طمط689حمٚمد زمـ َمقؽمك زمـ أيب َمقؽمك أزمق فمٌد اهلل ايمٛمٜمرسمغمي )شمٗم٥م هم٣موؾ وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )ت

 (.4/632ايمنطمز )طمطحمٚمد زمـ َمقؽمك زمـ أمحد أزمق صمٔمٖمر 

 (.0710حمٚمد زمـ َمقؽمك زمـ أمحد زمـ ززمروم٣من أزمق زم٘مر )ذىمر

 (.8/85حمٚمد زمـ َمقؽمك زمـ زمزيغ ايمُمٝم٣ٌمين اجلريري أزمق فمٌد اهلل زمٌمي )ؾمٝمخ وم٣ميمف ازمـ أيب ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ

 (.0535حمٚمد زمـ َمقؽمك زمـ ضم٣مسمؿ ايمٗم٣مؾم٣مين اظمروزي )واهـ( )ك
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 (.0532( )ك7/07ؽمقيد )يم٣ًمن حمٚمد زمـ َمقؽمك زمـ ضم٣مرث فمـ أزمٝمف وفمٛمف فم٣مصؿ زمـ

 (.52/76حمٚمد زمـ َمقؽمك زمـ ضمٌُمقن أزمق زم٘مر اظمرانمل )جمٜمقل ضم٣مل( )فم٣ًمىمر

 (.52/74حمٚمد زمـ َمقؽمك زمـ ضمًكم أزمق فم٣ٌمس زمـ ؽمٚم٣ًمر احل٣مهمظ )فم٣ًمىمر

 (.873حمٚمد زمـ َمقؽمك زمـ ضمًكم زمـ صمٔمٖمر ايمثٔمٙمٌل ] أو ايمتٕمٙمٌٝمل[ أزمق ضمًـ ايم٘مقدم ايمُم٣مفمر )ٞمٝم٣ًمزمقر/

 (.4/631ُمٝمش )صقازمف زمـ َمُمٝمش( )طمطحمٚمد زمـ َمقؽمك زمـ ضم

 (.7/07حمٚمد زمـ َمقؽمك زمـ مح٣مد ايمػمزمري )يمٝمس زم٣ميمٗمقي وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل( )يم٣ًمن

 (.0027( )صمر 703حمٚمد زمـ َمقؽمك زمـ طم٣ميمقيف صمرصم٣مين فمٛمف ازمـ فمدي )صمر 

 (.8/85حمٚمد زمـ َمقؽمك زمـ ؽم٣ممل اظمٗمرئ ايمٗم٣مؾم٣مين )صدوق وم٣ميمف زمـ أيب ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ

زمق زم٘مر ايمٔمْم٣مر ايمػمهب٣مري )شمٗم٥م وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل ووم٣مل اخلْمٝم٤م: شمٗم٥م ووم٣مل ايمًٚمٔم٣مين: شمٗم٥م حمٚمد زمـ َمقؽمك زمـ ؽمٜمؾ أ

 (.517( )ايمديمٝمؾ/4/635( )طمط409صدوق، ووم٣مل ايمذهٌل: وشمٗمقه( )ت

 (.4/632حمٚمد زمـ َمقؽمك زمـ ؽمٝمػ أزمق ضمًـ )ايمتٚمٝمٚمل( )طمط

 (.0106مج٣مفم٥م( ) إرؾم٣مد/حمٚمد زمـ َمقؽمك زمـ فم٣مصؿ زمـ ىم٣مَمؾ أزمق فمٌد اهلل ايمْمح٣من ايمٌٙمٗمٝمٛمل اظمٌمي )فمٛمف 

 (.52/72حمٚمد زمـ َمقؽمك زمـ فمٌد ايمرمحـ ايمِمقري )فم٣ًمىمر

 حمٚمد زمـ َمقؽمك زمـ فمٌد ايمرمحـ ايمٝمحٚمدي: هق ازمـ أيب فمٚمران ايمُم٣مهمٔمل.

 (.7/61حمٚمد زمـ َمقؽمك زمـ فمٌد ايمرمحـ فمـ أزمٝمف )جمٜمقل وم٣ميمف اجلقزوم٣مين( )يم٣ًمن

 (.7/08( )سم٘مٙمؿ همٝمف( )يم٣ًمن458)ت َمٔمتزرم حمٚمد زمـ َمقؽمك زمـ فمٌد ايمٔمزيز ايم٘مٛمدي ايمِمغمدم

 (.52/75حمٚمد زمـ َمقؽمك زمـ فمٌد اهلل أزمق فمٌد اهلل احلٛمٖمل )جمٜمقل ضم٣مل( )فم٣ًمىمر

اظمِمٝميص )فمٛمف ايمْمػماين وازمـ ضم٣ٌمن( )ضم٣ٌمن  [ايمتٚمٝمٚمل]زمـ حمٚمد أزمق فمٚمرو ايمتٝمٚمل  حمٚمد زمـ َمقؽمك زمـ فمٌد اهلل

 (.0104( ) إرؾم٣مد/5/6446

 (.8/86( )ضم٣مسمؿ7/643ضم٣مل( )ضم٤م حمٚمد زمـ َمقؽمك زمـ فمٌد اهلل زمـ ي٣ًمر )جمٜمقل

 (.4/635حمٚمد زمـ َمقؽمك زمـ فمقم زمـ فمٝمًك أزمق فم٣ٌمس اخلالل ايمدوٓيب )َمـ ايمثٗم٣مت وم٣ميمف ايمٗمقاس( )طمط

 (.229حمٚمد زمـ َمقؽمك زمـ فمٚمران ايمزاهد اجلرصم٣مين)صمر 

 ( )وم٣مل احل٣مىمؿ: ىم٣من َمٕمٖماًل(456حمٚمد زمـ َمقؽمك زمـ فمٚمران ايمٖمٗمٝمف أزمق ضمًـ اظمٗمرئ اظمٛمٗمري أو اظمٌمي )ت
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 (.7/61( )يم٣ًمن874)ٞمٝم٣ًمزمقر/

 (.875حمٚمد زمـ َمقؽمك زمـ فمٚمران اظم٠مذن أزمق صمٔمٖمر ايمْمقد )ٞمٝم٣ًمزمقر/

 (.96حمٚمد زمـ َمقؽمك زمـ فمٚمران زمـ ضم٣ٌمن إيقم )يمٝمس زمف زمٟمس وم٣ميمف اإلؽمامفمٝمقم( )ؽمٜمؿ

 (.8/85حمٚمد زمـ َمقؽمك زمـ فمٝمًك أزمق صمٔمٖمر احلٙمقاين )صدوق شمٗم٥م وم٣ميمف زمـ أيب ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ

 (.207فمٝمًك احليَمل اظمٌمي )ؿم٤م حمٚمد زمـ َمقؽمك زمـ

 حمٚمد زمـ َمقؽمك زمـ فمٝمًك زمـ حمٚمد أزمق ضمًـ ايمٌزار.

)وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال:ىم٣من فم٣مظم٣ًم زم٣مٔشم٣مر وإطم٣ٌمر  -ازمـ نمراب -حمٚمد زمـ َمقؽمك زمـ همتا إٞمِم٣مري أزمق زم٘مر ايمٌْمٙمٝمقد

( 321ضمقايمف( )تَمتٖمٛمٛم٣ًم دم ؽم٣مئر ايمٔمٙمقم َمـ ايمٙمٕم٣مت وإؾمٔم٣مر وىم٣من َمع ذيمؽ ضمًـ ايمدي٣مٞم٥م شمٗم٥م دم مجٝمع أ

 (.0089)صف/

 (.52/78( )فم٣ًمىمر7/09حمٚمد زمـ َمقؽمك زمـ همّم٣ميم٥م أزمق فمٚمر ايمدَمُمٗمل )سم٘مٙمٚمقا همٝمف وم٣ميمف ايم٘مت٣مين( )يم٣ًمن

حمٚمد زمـ َمقؽمك زمـ همّمؾ زمـ ؾم٣مذان ايمِمغمدم أزمق ضمًـ احلًٛمل )وم٣مل ايمٖم٣مرد: ايمثٗم٥م ايمرو٣م اظمُمٜمقر زم٣ميمِمدق واإلؽمٛم٣مد 

 ايمٗمٙمٝمؾ وىم٣من يروي مم٣م وومع دم أيدي ايمٛم٣مس َمـ أصقل ؽمامفمف وهق ىمثغم ايمٔم٣مرم.. إٓ أن أصقيمف ومد و٣مفم٦م ومل يٌؼ إٓ

( 07/451( )ؽمغم 360)ت(آضمتٝم٣مط، ووم٣مل ايمذهٌل: ايمُمٝمخ ايمثٗم٥م اظمٟمَمقن، ووم٣مل: أضمد ايمثٗم٣مت واظمُم٣مهغم زمٛمٝم٣ًمزمقر

 (.9/429( )سم٣مريخ اإلؽمالم 078( )إحت٣مف/07)خم٤م

 (.872)ٞمٝم٣ًمزمقر/حمٚمد زمـ َمقؽمك زمـ وم٣مؽمؿ إدزم٣مس أزمق ؽمٔمٝمد ايمٛمٝم٣ًمزمقري 

 حمٚمد زمـ َمقؽمك زمـ َم٣ميمؽ )هق َمقؽمك زمـ َم٣ميمؽ(.

 (.4/632( )شمٗمف وم٣ميمف ايمػموم٣مين( )طمط485حمٚمد زمـ َمقؽمك زمـ َمثٛمك أزمق زم٘مر ايمٖمٗمٝمف ايمداودي )ت

 (.4/637( )طمط314حمٚمد زمـ َمقؽمك زمـ حمٚمد أزمق زم٘مر اخلقارزَمل )ت

 (.52/81)فم٣ًمىمرحمٚمد زمـ َمقؽمك زمـ حمٚمد أزمق فمٌد اهلل ايمٖمح٣مم )جمٜمقل ضم٣مل( 

 (.4/637حمٚمد زمـ َمقؽمك زمـ حمٚمد زمـ ه٣مرون أزمق ضمًكم ايمِمقدم)شمٗم٥م وم٣ميمف إزصمل( )طمط

 (.0705حمٚمد زمـ َمقؽمك زمـ َمردويف ازمق فمٌد اهلل )ذىمر 

(. 7/08/02حمٚمد زمـ َمقؽمك زمـ َمً٘مكم أزمق نمزي٥م ايمٗم٣م  )َمٛم٘مر احلدي٧م وم٣ميمف ايمٌخ٣مري ونمغمه( )يم٣ًمن

 (.8/84)ضم٣مسمؿ
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 (.4/631طمطحمٚمد زمـ َمقؽمك زمـ َمُمٝمش )

حمٚمد زمـ َمقؽمك زمـ َمٕمٙمِّس ايمْمٙمٝمْمقم أزمق فمٌد اهلل ايمٗم٣م  )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من همٗمٝمٜم٣مً ص٣محل٣ًم َمـ أهؾ اخلغم وايمْمٜم٣مرة/ 

 (.0017فمٛمف مج٣مفم٥م( )صف/

 (.4/631حمٚمد زمـ َمقؽمك زمـ َمٜم٣مصمر أزمق فمٌد اهلل )طمط

 (.4/634حمٚمد زمـ َمقؽمك زمـ َمٜمدي اظم٠مدب )طمط

 (.0628( )يقٞمس 460ش أزمق فمٌد اهلل اظمٌمي )ت حمٚمد زمـ َمقؽمك زمـ ٞمٔمامن إوؿمرو

 ( 52/80حمٚمد زمـ َمقؽمك زمـ ه٣مرون أزمق زم٘مر ايمٔمً٘مري ) فم٣ًمىمر 

 (.4/33حمٚمد زمـ َمقؽمك زمـ ه٣مرون زمـ فمٚمرو أزمق ٞمٌم ايمْمقد )شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )طمط

 (.7/09حمٚمد زمـ َمقؽمك زمـ هالل ايمْمقيؾ )َمؼموك وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل( )يم٣ًمن

 (.8/83رازي )صدوق وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿحمٚمد زمـ َمقؽمك زمـ واوا ايم

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من هم٣مواًل فمٖمٝمٖم٣ًم َمٔمتٛمٝم٣ًم زم٣ميمٔمٙمؿ..( 549حمٚمد زمـ َمقؽمك زمـ وو٣مح اظمرد أزمق فمٌد اهلل )ت

 (.0696)صف/

 ( 0213حمٚمد زمـ َمقؽمك زمـ حيٝمك زمـ طم٣ميمد ايمٔمٛمػمي ) ذىمر 

 (.4/630حمٚمد زمـ َمقؽمك زمـ يقٞمس أزمق همّمؾ ايمقراق زريؼ )جمٜمقل ضم٣مل( )طمط

 (.7/02حمٚمد زمـ َمقؽمك ؾمٝمخ ٓزمـ أيب همديؽ )جمٜمقل وم٣ميمف أمحد( )يم٣ًمن

 (.8/83حمٚمد زمـ َمقؽمك فمـ فمْم٣مء زمـ ي٣ًمر )ضم٣مسمؿ

( )وم٣مل احلٚمٝمدي: ىم٣من همٗمٝمٜم٣ًم فم٣مظم٣ًم..( ويمف َمٛم٣مىمغم دم 332حمٚمد زمـ َمقه٤م زمـ حمٚمد ايمتجٝمٌل ايمٗمػمي أزمق زم٘مر إٞمديمز )ت

 (.0179فمٙمؿ ايم٘مالم )صف/

 (.8/012إيقم )ضم٣مسمؿحمٚمد زمـ َمٝمزان 

 (.0124( فمٛمف اخلقٓين واخلزرصمل )صف/313)ت -ازمـ ٞمح٣مس –حمٚمد زمـ َمٝمًقر ايمٗمرؿمٌل أزمق فمٌد اهلل 

 (.7/66حمٚمد زمـ َمٝمٚمقن ايم٣ٌميمز )همٝمف ٞمٓمر وم٣ميمف أزمق أمحد احل٣مىمؿ( )يم٣ًمن

 (.9/007حمٚمد زمـ َمٝمٚمقن ايمٌزار )ضم٤م

 (.8/80)ضم٣مسمؿحمٚمد زمـ َمٝمٚمقن اخلٝم٣مط ازمق فمٌد اهلل اظم٘مل )سم٘مٙمؿ همٝمف ( 
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 (.8/80حمٚمد زمـ َمٝمٚمقن ايمًٚمٔم٣مين ايمثٔمٙمٌل )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ

 (.8/81حمٚمد زمـ َمٝمٚمقن ايم٘مٛمدي )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ

 (.608حمٚمد زمـ َمٝمٚمقن زمـ ضمًٛمقن )مح٣مر ايمٔمْم٣مر( )َمٌم 

 (.52/98حمٚمد زمـ َمٝمٚمقن زمـ فمٝم٣مش ايمٕمْمٖم٣مين )فم٣ًمىمر

 (.8/81)جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿحمٚمد زمـ َمٝمٚمقن زمـ ىمٔم٤م زمـ طمزرج 

 (.7/60حمٚمد زمـ َمٝمٚمقن ؾمٝمخ ظمحٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ )جمٜمقل( )يم٣ًمن

 (.8/81حمٚمد زمـ َمٝمٚمقن فمـ زمالل )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ

 (.8/98زمـ فمٚمر )ضم٣مسمؿاحمٚمد زمـ َمٝمٛم٣مء فمـ 

 (.4/463حمٚمد زمـ ٞم٣مصا أزمق فمٌد اهلل )طمط

 (.4/465ضم٣مل( )طمط حمٚمد زمـ ٞم٣مصا ايمناج ايمٔمً٘مري )جمٜمقل

 (.7/66حمٚمد زمـ ٞم٣مهمع أزمق إؽمح٣مق فمـ أيب َمْمر )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق فمٌٝمد ووم٣مل إزدي: َمٛم٘مر احلدي٧م( )يم٣ًمن

 (.52/98حمٚمد زمـ ٞم٣مهمع أزمق زممم ايمدَمُمٗمل )فم٣ًمىمر

 (.7/66( )يم٣ًمن8/018حمٚمد زمـ ٞم٣مهمع أزمق زم٘مر ايمٌٌمي )ؤمٝمػ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ

 (.7/66وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )يم٣ًمنحمٚمد زمـ ٞم٣مهمع ايمْم٣مضمل )ٓ أفمرهمف 

 (.0/265حمٚمد زمـ ٞم٣مهمع ايمْمح٣من اظمٌمي )دفم٣مء 

 (.8/018( )ضم٣مسمؿ7/424حمٚمد زمـ ٞم٣مهمع زمـ صمٌغم زمـ َمْمٔمؿ ايمٗمرر )ضم٤م

 (.8/018حمٚمد زمـ ٞم٣مهمع زمـ فمٚمغم )ضم٣مسمؿ

 (.0/265حمٚمد زمـ ٞم٣ٌمسمف ايمرازي )دفم٣مء 

 (.8/001ني )ضم٣مسمؿايمحمٚمد زمـ ٞم٣ٌمسمف 

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ذىمر أٞمف ؽمٚمع فمعم ضم٣مسمؿ زمـ حمٚمد ىمت٣مب 546اهلل ايمٗمرؿمٌل )ت حمٚمد زمـ ٞمج٣مح إَمقي أزمق فمٌد

اظمٙمخص يمٙمٗم٣مزمز ومل أصمد مل ؽمامفم٣ًم دم ىمت٣مزمف... ورأي٦م سمًٚمٝم٥م َم٣م رواه زمخْمف همرأي٦م ختٙمٝمْم٣ًم ىمثغمًا ُيًؼماب َمٛمف...( 

 (.0686)صف/

 (.7/64حمٚمد زمـ ٞمجٝما فمـ ؽمٜمٝمؾ زمـ أيب ص٣ميما )يمٝمس زمٚمٔمروف وم٣ميمف ايمذهٌل( )يم٣ًمن
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 ( .8/019حمٚمد زمـ ٞمجٝمد زمـ فمٚمران زمـ ضمِمكم )ضم٣مسمؿ

 (.7/64حمٚمد زمـ ٞممم اظمدين )ٓئمرف وم٣ميمف ايمذهٌل( )يم٣ًمن

 (.8/001حمٚمد زمـ ٞمُمٝمط ايمٔم٣مَمري )ضم٣مسمؿ

 (.9/70حمٚمد زمـ ٞمٌم احل٣مرشمل )ضم٤م

 حمٚمد زمـ ٞمٌم ايمِم٣مئغ :اؽمؿ صمده َمٛمِمقر.

 (.878حمٚمد زمـ ٞمٌم ايمْمػمي أزمق فمٌد اهلل ايمٖمٗمٝمف )ٞمٝم٣ًمزمقر/

 (.7/64حمٚمد زمـ ٞمٌم ايمٗمْمٝمٔمل )ىمذزمف اخلْمٝم٤م( اؽمؿ صمده أمحد )يم٣ًمن

 (.52/011حمٚمد زمـ ٞمٌم زمـ إزمراهٝمؿ ازمق فمقم ايمًجزي )فم٣ًمىمر

 (.52/99حمٚمد زمـ ٞمٌم زمـ أمحد أزمق ؿم٣مهر اظمقصقم )فم٣ًمىمر

جل٣ٌمل ووشمٗمف حمٚمد زمـ ٞمٌم زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ َم٘مرم أزمق فم٣ٌمس اظمٔمدل )صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ووم٣مل ايمػموم٣مين: صمٌؾ َمـ ا

 (.4/461( )طمط 475ايمٔمتٝمٗمل( )ت

 (.7/64( )يم٣ًمن4/461زمق ضمًـ ايمٗمْمٝمٔمل )ىمذزمف اخلْمٝم٤م( )طمطأحمٚمد زمـ ٞمٌم زمـ أمحد زمـ ٞمٌم 

 (.4/404حمٚمد زمـ ٞمٌم زمـ ضمًكم اظمروزي )طمط

 (.9/80حمٚمد زمـ ٞمٌم زمـ ضمًكم زمـ فمثامن أزمق فمقم )ضم٤م

 (.4/404حمٚمد زمـ ٞمٌم زمـ مح٣مد ايمقراق )طمط

 (.0161( )إرؾم٣مد/٣4/409ميمف اخلْمٝم٤ٌم( )طمطومحمٚمد زمـ ٞمٌم زمـ محٝمد زمـ وازع ايمٌزاز )شمٗم٥م 

( )ىم٣من شمٗم٥م صحٝما ايم٘مت٣مب وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( 415حمٚمد زمـ ٞمٌم زمـ روح زمـ وم٣مؽمؿ اخلقٓين اظمٌمي اخلقاص )ت 

 (.0629)يقٞمس 

 (.4/404( )طمط674حمٚمد زمـ ٞمٌم زمـ ؽمٙمٝمامن أزمق إطمقص إشمرم اظمخرَمل )شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ( )ت

 (.4/405( )جمٜمقل ضم٣مل( )طمط 682حمٚمد زمـ ٞمٌم زمـ صٜمٝم٤م َمقلم اظمٜمدي ازمق زم٘مر زمـ ؾمج٣مع أدَمل )ت 

حمٚمد زمـ ٞمٌم زمـ فمٌد ايمرمحـ أزمق صمٔمٖمر اهلٚمداين ايمٔمْم٣مر ]ايمٗمْم٣من[ ممقس )فمٛمف مج٣مفم٥م و وم٣مل اخلْمٝم٤م: هق فمٛمدهؿ 

 (.0160( )إرؾم٣مد/52/014( )فم٣ًمىمر 4/633صدوق( )طمط 

 (.4/409 زمـ فمٌد اهلل أزمق زم٘مر ايمِم٣مئغ اظمخرَمل )طمط حمٚمد زمـ ٞمٌم
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 (.0474( )ذىمر 4/004حمٚمد زمـ ٞمٌم زمـ فمٌده اجلرصم٣مين )أصٌٜم٣من 

 (.214( )نمرزم٣مء/405حمٚمد زمـ ٞمٌم زمـ فمٝمًقن ايمٗمٝمز أٞمديمز حمدث )ت

 (.7/63حمٚمد زمـ ٞمٌم زمـ فمٝمًك ايم٣ٌمهقم )ؤمٖمف ايمدارومْمٛمل( )يم٣ًمن 

 (.4/675( )أصٌٜم٣من 0318حمٚمد زمـ ٞمٌم زمـ وم٣مؽمؿ اظمديٛمل )ذىمر 

 (.0517حمٚمد زمـ ٞمٌم زمـ وم٣مؽمؿ اظمٗمرئ )ذىمر 

 (.4/403حمٚمد زمـ ٞمٌم زمـ َمٛمِمقر ايمٔم٣مزمد )طمط 

( )ىمؼ 697حمٚمد زمـ ٞمٌم زمـ َمٛمِمقر زمـ فمٌد ايمرمحـ أزمق صمٖمٔمر ايمِم٣مئغ )صدوق وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل ووشمٗمف ازمـ َمٛم٣مدى( )ت 

 (.4/408( )طمط 614

 (.5/6446اظمروزي )جمٜمقل ضم٣مل( )ضم٣ٌمن حمٚمد زمـ ٞمٌم زمـ ٞمقهمؾ ايمٙمٜمقروم٣مين 

 (.7/64حمٚمد زمـ ٞمٌم زمـ ه٣مرون أزمق زم٘مر ايم٣ًمَمري )ٓ ئمرف وم٣ميمف ايمذهٌل( )يم٣ًمن 

 حمٚمد زمـ ٞمٌمويف زمـ أمحد: هق ازمـ أمحد زمـ فمٌٝمداهلل زمـ فمٚمر احلٖميص ايم٘مُمٚمٝمٜمٛمل. 

 (.877حمٚمد زمـ ٞمٌمويف زمـ فمٝمًك ايمٌٕمدادي أزمق فمٌد اهلل ايمٌزاز )ٞمٝم٣ًمزمقر/

 (.8/001ٞمِمغم أزمق ٞمِمغم )ضم٣مسمؿحمٚمد زمـ 

 (.0432حمٚمد زمـ ٞمِمغم ايمرازي )ذىمر

 (.7/03حمٚمد زمـ ٞمِمغم ايمقاؽمْمل )ؤمٖمف ايمدارومْمٛمل( )يم٣ًمن

 (.0552( )ك0387( )ذىمر415حمٚمد زمـ ٞمِمغم زمـ أزم٣من أزمق فمٌد اهلل اظمديٛمل )وشمٗمف أزمق ٞمٔمٝمؿ( )ت

 حمٚمد زمـ ٞمِمغم زمـ فمٌد اهلل زمـ أزم٣من إصٌٜم٣مين: سمٗمدم اؽمؿ صمده: أزم٣من.

 ( 070(.) ذيؾ 8/001مل ي٘مـ احلدي٧م َمـ ؾمٟمٞمف ( )ضم٣مسمؿ  :حمٚمد زمـ ٞمي أزمق فمٌد ايمرمحـ احل٣مرشمل )وم٣مل أزمق ٞمٔمٝمؿ

 حمٚمد زمـ ٞمي إزدي: هق ازمـ أمحد زمـ ٞمي.

 (.7/65حمٚمد زمـ ٞمي ايمٌ٘مري )مل ي٘مـ زم٣ميمٗمقي وم٣ميمف زمـ َم٣مىمقٓ( )يم٣ًمن

 (.4/465حمٚمد زمـ ٞمي ايمٔمً٘مري )طمط

 (.0552( )ك0301( )ذىمر677ٌٝم٤م ايمززمغمي أزمق ضمًـ )تحمٚمد زمـ ٞمي زمـ أمحد زمـ ضم

 حمٚمد زمـ ٞمي زمـ ضمٌٝم٤م زمـ ززمغم: سمٗمدم همٝمٚمـ صمده أمحد.
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حمٚمد زمـ ٞمي زمـ حمٚمد زمـ ؽمٔمٝمد أزمق ضمًكم ايمٛمخ٣مس اظمقصقم )ىم٣من واهٝم٣مً ُ وم٣ميمف ايمػموم٣مين، ووم٣مل َمرة : يمٝمس زمحج٥م مل ي٘مـ 

 (.7/65( )يم٣ًمن4/465( )طمط479شمٗم٥م ( )ت

 (.52/061زمـ أطمرم ايمدَمُمٗمل )فم٣ًمىمرحمٚمد زمـ ٞمي زمـ َمرة 

 ( هق ازمـ ٞمي زمـ حمٚمد ايم٣ًمزمؼ.7/65حمٚمد زمـ ٞمي زمـ َمٕمغمة ايمٛمخ٣مس )مل ي٘مـ شمٗم٥م وم٣ميمف ايمػموم٣مين ( )يم٣ًمن

 (.8/001حمٚمد زمـ ٞمّمٙم٥م )ضم٣مسمؿ 

 (.8/018حمٚمد زمـ ٞمٔمامن أزمق ايمٝمامن ايمٌٌمي )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ

 (.264حمٚمد زمـ ٞمٔمامن إٞمْم٣مىمل )ؿم٤م

 (.0191أزمق فمٌد اهلل ايمٗمرؿمٌل فمٛمف ازمـ ؽمٚمٝمؼ )صف/ -ازمـ أيب ؽمٔمٝمد -زمـ ٞمٔمامن ايمٕم٣ًمين اإلَم٣ممحمٚمد 

 (.7/62)يم٣ًمن -سمٗمدم –ؾمٝمْم٣من ايمْم٣مق هق ازمـ فمقم زمـ ٞمٔمامن -حمٚمد زمـ ٞمٔمامن ايم٘مقدم

 (.7/65حمٚمد زمـ ٞمٔمامن زمـ ؾمٌؾ ايم٣ٌمهقم سمٗمدم دم ازمـ حمٚمد زمـ ٞمٔمامن )يم٣ًمن

 (.6/600( )أصٌٜم٣من 0430ٝمٚمل )ذىمرحمٚمد زمـ ٞمٔمامن زمـ فمٌد ايمًالم ايمتٚم

 (.8/018حمٚمد زمـ ٞمٔمامن فمـ ؿمٙمح٥م ايمٝم٣مَمل )ؾمٝمخ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ

 (.7/65حمٚمد زمـ ٞمٔمامن فمـ حيٝمك زمـ فمالء )َمؼموك وم٣ميمف زمـ َمٔمكم( )يم٣ًمن

فم٣مظم٣ًم زم٣ميمٔم٣ٌمرة ( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمٔمتٛمٝم٣ًم زم٣ميمٔمٙمؿ 386حمٚمد زمـ ٞمٔمٚم٥م إؽمدي ايمٔم٣مزمر ايمٗمغمواين أزمق زم٘مر ايمٔم٣مَمري )ت

( 7/62ؽمٚمع ايمٛم٣مس َمٛمف وأطمذ فمٛمف مج٣مفم٥م َمـ ؾمٝمقطمٛم٣ًم وضمدشمقٞم٣م فمٛمف وؽمٚمٔم٦م زمٔمّمٜمؿ يّمٔمٖمف..( )يم٣ًمن

 (.0464)صف/

 (8/019حمٚمد زمـ ٞمٔمٝمؿ اجلرَمل )ضم٣مسمؿ 

 (8/019حمٚمد زمـ ٞمٔمٝمؿ اجلقزصم٣مين ايمًٔمدي )ضم٣مسمؿ 

 (7/62وم٣مل أمحد :هذا ىمذب ( )يم٣ًمن  .حمٚمد زمـ ٞمٔمٝمؿ ايمٛمِمٝمٌل )ذىمر ضمدي٧م

( 0558)ك -ؽمٌؼ دم حمٚمد زمـ فمٌد اهلل -زمـ ٞمٔمٝمؿ زمـ فمٌد اهلل أزمق زم٘مر ايمٛمٝم٣ًمزمقري هق احل٣مىمؿ ص٣مضم٤م اظمًتدركحمٚمد 

 (.7/62)يم٣ًمن

 (.4/466حمٚمد زمـ ٞمٔمٝمؿ زمـ فمقم زمـ همّمؾ أزمق همّمؾ ايمٌخ٣مري )طمط

 (.4/460حمٚمد زمـ ٞمٔمٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل أزمق ايمنى إٞمِم٣مري )جمٜمقل ضم٣مل( )طمط
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 (4/460ِمؿ أزمق زم٘مر )طمط حمٚمد زمـ ٞمٔمٝمؿ زمـ هٝم

 (8/019حمٚمد زمـ ٞمٔمٝمؿ فمـ حمٚمد زمـ فمٚمر )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( )ضم٣مسمؿ 

 (7/62حمٚمد زمـ ٞمٖمٝمع ايمّمٌل )ٓ أفمرهمف وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( )يم٣ًمن 

 (7/62( )يم٣ًمن 8/001حمٚمد زمـ ٞمٖمٝمع فمـ فمْم٣مء )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( )ضم٣مسمؿ 

 (52/046حمٚمد زمـ ٞمٚمغم ايمٌغموين )فم٣ًمىمر 

 (7/62ٞمٚمغم ايمٖم٣مري٣ميب )يّمع احلدي٧م وم٣ميمف ايمٌٙمٝمامين ( )يم٣ًمن  حمٚمد زمـ

( )يم٣ًمن 4/467( )ؤمٝمػ وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل ( )طمط 686حمٚمد زمـ هن٣مر زمـ فمامر زمـ أيب اظمحٝم٣مة أزمق ضمًـ ايمتٚمٝمٚمل )ت 

7/62) 

  –هق ايمذي ومٌٙمف –حمٚمد زمـ هن٣مر ؾمٝمخ ٓزمـ ٞمجٝما )ؤمٖمف ايمدارومْمٛمل ( 

 (٣7/67مىمؿ ( )يم٣ًمن حمٚمد زمـ ٞمقار )ٕأ فمرهمف وم٣ميمف احل

 (.7/68)يم٣ًمن0347حمٚمد زمـ ٞمقح إصٌٜم٣مين )اهتٚمف ايمٗم٣م ( )ذىمر

 (.8/019حمٚمد زمـ ٞمقح ايمٌٌمي )ٓ أفمرهمف وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مت

 (.8/019حمٚمد زمـ ٞمقح ايمٗمقَمز ايمرازي )صدوق وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ

 ( .0061حمٚمد زمـ ٞمقح زمـ ضمرب ايمٔمً٘مري )ومط 

 (.،7/68( )يم٣ًمن4/464اظم٠مذن وفمٛمف حمٚمد زمـ خمٙمد زمخػم ىمذب دم ذىمر اظمٜمدي )طمطحمٚمد زمـ ٞمقح زمـ ؽمٔمٝمد 

 (.52/044( )فم٣ًمىمر4/463( )طمط8حمٚمد زمـ ٞمقح زمـ فمٌد اهلل اجلٛمد ي٣ًمزمقري )شمٗم٥م َمٟمَمقن وم٣ميمف ايمدراومْمٛمل( )ؽمٜمؿ

 (.4/005( )أصٌٜم٣من 0472حمٚمد زمـ ٞمقح زمـ حمٚمد ايمًٚم٣ًمر ايمُمٝم٣ٌمين )ذىمر

 (..4/466ٌد احلٚمٝمد زمـ أيب ايمرصم٣مل ايمٔمجقم )شمٗم٥م وم٣ميمف أمحد( )طمطحمٚمد زمـ ٞمقح زمـ َمٝمٚمقن زمـ فم

 حمٚمد زمـ ٞمقح فمـ ىمثغم زمـ زي٣مد )هق ايمٌٌمي اظمتٗمدم(.

( 0853( )آصمري7/69حمٚمد زمـ ٞمقؾمج٣من أزمق صمٔمٖمر ايمًقيدي )وم٣مل أمحد : شمٗم٥م ص٣مضم٤م ؾم٘مقك دم احلدي٧م( )يم٣ًمن

 (.4/462(.)طمط8/019)ضم٣مسمؿ 

 (.7/69ٔيت/)شمٗم٥م( )يم٣ًمن/سمرمج٥م ا دحمٚمد زمـ ٞمقىمده إصؿ وفمٛمف ازمـ ص٣مفم

 (.7/69حمٚمد زمـ ٞمقىمرذ)ٞمقىمده( )أزمق صمٔمٖمر آؽمؼمازم٣مدي( )يمٝمس زمذاك وم٣ميمف اإلدريز( )يم٣ًمن
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 (.8/001حمٚمد زمـ ٞمقيرة )ضم٣مسمؿ

 (.8/018حمٚمد زمـ ٞمٝمؾ ايمٖمٜمري )ضم٣مسمؿ

 (.0/262حمٚمد زمـ ه٣مرون أزمق َمقؽمك إٞمِم٣مري )دفم٣مء 

 (.5/6431حمٚمد زمـ ه٣مرون أزمق ٞمُمٝمط اظمٗمرئ )ضم٣ٌمن 

 (.4/437حمٚمد زمـ ه٣مرون ايمٌٕمدادي )طمط

 (.6/691( )أصٌٜم٣من0456حمٚمد زمـ ه٣مرون ايمرازي )ذىمر

 (.4/636حمٚمد زمـ ه٣مرون ايمرؾمٝمد همٝمٚمـ صمده حمٚمد زمـ فمٌد اهلل )طمط

 (.4/455حمٚمد زمـ ه٣مرون ايمًقاق )طمط

 (.4/459حمٚمد زمـ ه٣مرون ايمٖمٗمٝمف )طمط

ـ زم٣محلٖمظ وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ووم٣مل زمـ أيب ضم٣مسمؿ : هق َمـ احلٖم٣مظ ايمثٗم٣مت( حمٚمد زمـ ه٣مرون ايمٖمالس اظمخرَمل )ىم٣من َمـ اظمذىمقري

 (.5/6430( )ضم٣ٌمن4/454( )طمط625)ت

 حمٚمد زمـ ه٣مرون اظمٌمي ايمِمقدم: هق ازمـ ؽمٙمٝمامن زمـ ه٣مرون.

 (.7/46( )يم٣ًمن637)ت َمٔمتزرم حمٚمد زمـ ه٣مرون ايمقراق

 (.7/69ىمر( اؽمؿ صمده فمٝمًك يٟميت )يم٣ًمنحمٚمد زمـ ه٣مرون زمـ زمري٥م )زمريرة( )اهل٣مؾمٚمل( )يّمع احلدي٧م وم٣ميمف ازمـ فم٣ًم

 (.0671( )يقٞمس 687حمٚمد زمـ ه٣مرون زمـ زم٘مر زمـ فمثامن اظم٠مدب أزمق فمٌد اهلل )ت 

حمٚمد زمـ ه٣مرون زمـ ضم٣ًمن زمـ همروة إزدي )ازمـ زمرومل( أزمق زم٘مر َمٌمي )شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ يقٞمس/ وأشمٛمك فمٙمٝمف ازمـ فمدي( 

 (.0670( )يقٞمس 699)ت 

( 4/458ي ازمـ جمدد أزمق زم٘مر )وشمٗمف اخلْمٝم٤م ووم٣مل ايمذهٌل: صدوق وهمٝمف زيغ( )طمطحمٚمد زمـ ه٣مرون زمـ محٝمد ايمٌٕمداد

 (.7/41)يم٣ًمن

 (.0676( )يقٞمس 409حمٚمد زمـ ه٣مرون زمـ داود زمـ أيب ؿمٝم٥ٌم ايمٔمدوي أزمق ايمْم٣مهر )ت 

حمٚمد زمـ ه٣مرون زمـ ؽمٔمٝمد زمـ زمٛمدار أزمق زم٘مر ايمًٚمرومٛمدي )وم٣مل اإلدريز : ىم٣من حيدث َمـ ضمٖمٓمف هم٘م٣من خيْمئ( 

 (.4/459( )طمط7/40)يم٣ًمن

 (.4/458حمٚمد زمـ ه٣مرون زمـ ؽمٙمٝمامن أزمق زم٘مر اجلزيري )طمط
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 (.7/40حمٚمد زمـ ه٣مرون زمـ ؾمٔمٝم٤م أزمق فمقم إٞمِم٣مري ايمدَمُمٗمل )ىم٣من يتٜمؿ وم٣ميمف ايمذهٌل( )يم٣ًمن

 (.4/452( )جمٜمقل ضم٣مل( )طمط418حمٚمد زمـ ه٣مرون زمـ فم٣ٌمس زمـ فمٝمًك فمـ أيب صمٔمٖمر اظمٛمِمقر )ت

 (.52/600زمـ فمٌٝمد أزمق فمٌد اهلل ايمٔمٛمز ايمداراين )جمٜمقل ضم٣مل( )فم٣ًمىمرحمٚمد زمـ ه٣مرون زمـ فمٌد ا يمرمحـ 

 (.215( )نمرزم٣مء/412حمٚمد زمـ ه٣مرون زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ همّمؾ ايمٔمتٗمل أزمق ه٣مرون )ت

 (.4/307( )أصٌٜم٣من0329حمٚمد زمـ ه٣مرون زمـ فمٌد اهلل أزمق زم٘مر )ذىمر

 (.0521( )ك4/458( )طمط08يمدارومْمٛمل( )ؽمٜمؿحمٚمد زمـ ه٣مرون زمـ فمٌد اهلل زمـ محد أزمق ضم٣مَمد احليَمل )شمٗم٥م وم٣ميمف ا

 (.4/459حمٚمد زمـ ه٣مرون زمـ فمٝمًك أزمق ٞمٌم ايمٛمٜمرواين )طمط

)يّمع احلدي٧م وم٣ميمف زمـ فم٣ًمىمر ووم٣مل اخلْمٝم٤م: دم  اهل٣مؾمٚمل حمٚمد زمـ ه٣مرون زمـ فمٝمًك زمـ ه٣مرون أزمق إؽمح٣مق زمـ زمري٥م

( 4/452( )طمط7/69ضمديثف َمٛم٣مىمغم، ذاه٤م احلدي٧م يتٜمؿ زم٣ميمقوع، ووم٣مل ايمًٜمٚمل: ٓ رء...( )يم٣ًمن

 (.0167)إرؾم٣مد/

 (.52/606حمٚمد زمـ ه٣مرون زمـ ىمثغم ايمُمٝم٣ٌمين )فم٣ًمىمر

 (.4/459حمٚمد زمـ ه٣مرون زمـ َم٣ميمؽ زمـ ضمًـ ايمديٛمقري )جمٜمقل ضم٣مل( )طمط

 ه٣مرون زمـ جمدر: اؽمؿ صمده محٝمد.حمٚمد زمـ 

 (.74/638( )فم٣ًمىمر4/457حمٚمد زمـ ه٣مرون زمـ جمٚمع أزمق ضمًـ اظمِمٝميص )شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )طمط

( 74/637( )فم٣ًمىمر689حمٚمد زمـ ه٣مرون زمـ حمٚمد زمـ زم٘مر ـ أوزم٘م٣مر ـ زمـ زمالل ايمٔم٣مَمقم ايمدَمُمٗمل)فمٛمف مج٣مفم٥م( )ت

 (.0168)إرؾم٣مد/

 (.4/455)طمط حمٚمد زمـ ه٣مرون زمـ حمٚمد زمـ داهر ايمٙمٝمثل

 .(4/636)طمط (7/40حمٚمد زمـ ه٣مرون زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل ايمٔم٣ٌمد )ٓرء( )يم٣ًمن

( )روى فمٛمف مج٣مفم٥م ووم٣مل ازمـ َمٛم٣مدي: ىم٣من أضمد 694حمٚمد زمـ ه٣مرون زمـ َمقؽمك زمـ ئمٗمقب إٞمِم٣مري ايمزرومل )ت

 (.4/453( )طمط0169ايمثٗم٣مت ىمت٤م ايمٛم٣مس فمٛمف يمًؼمه وشمٗمتف( )إرؾم٣مد/

 (.0715إصٌٜم٣مين )ذىمر حمٚمد زمـ ه٣مرون زمـ ه٣مؾمؿ

 (.4/457حمٚمد زمـ ه٣مرون زمـ هٝمثؿ زمـ حيٝمك أزمق زم٘مر اجلقهري )روى فمٛمف مج٣مفم٥م( )طمط

 (.3/675( )أصٌٜم٣مين0550حمٚمد زمـ ه٣مرون زمـ يقؽمػ أزمق فمٌد اهلل )ذىمر
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 (.7/41حمٚمد زمـ ه٣مرون فمـ َمًٙمؿ زمـ إزمراهٝمؿ )يمٝمس زم٣ميمٗمقي وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل( )يم٣ًمن

 ( 076ثٗمٖمل ) ؤمٝمػ وم٣ميمف ايمدار ومْمٛمل ( )ذيؾ حمٚمد زمـ ه٣مؾمؿ ) أو هُم٣مم ( ايم

حمٚمد زمـ ه٣مؾمؿ اهل٣مؾمٚمل أزمق فمٌد اهلل ايمنومًْمل )وم٣مل أزمق فمقم زمـ ؽم٘مرة: رصمؾ ص٣ميما ىم٣من حيٖمظ اظمقؿمٟم وايمٌخ٣مري ٓ 

 (.0619خيؾ زمًمء َمـ ذيمؽ( )صف/

 (.4/423حمٚمد زمـ ه٣مؾمؿ زمـ طمٙمػ زمـ هُم٣مم ايمٌزار )طمط

 (.٣4/425مؾمٚمل )طمطحمٚمد زمـ ه٣مؾمؿ زمـ وم٣مؽمؿ زمـ ه٣مؾمؿ أزمق همّمؾ اهل

 (.8/002( )ضم٣مسمؿ7/46حمٚمد زمـ ه٣مؾمؿ فمـ أيب ايمزٞم٣مد )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )يم٣ًمن

 (.7/46حمٚمد زمـ ه٣مؾمؿ فمـ ؽمٔمٝمد زمـ فمٌد ايمٔمزيز )جمٜمقل( )يم٣ًمن

 (.8/007( )ضم٣مسمؿ4/471حمٚمد زمـ ه٣مٞمئ ايمْم٣مئل )جمٜمقل ضم٣مل( )طمط

 (.08/337( )جمٜمقل ضم٣مل( )ؽمغم 396ل )ت حمٚمد زمـ ه٥ٌم اهلل زمـ ضمًـ زمـ َمٛمِمقر ايمْمػمي أزمق زم٘مر ايماليم٘م٣مئ

 (.4/471حمٚمد زمـ هٌغمة أزمق ؽمٔمٝمد ايمٕم٣مرضي ايمٛمحقي )طمط

 (.4/422( )طمط7/44)سم٣ميمػ( )يم٣ًمن ايمٌٌمي ؾمٝمخ اظمٔمتزيم٥م حمٚمد زمـ هذيؾ ايمٔمالف

 (.714حمٚمد زمـ هرَمزدي٣مر أزمق فمٌد اهلل آؽمؼمازم٣مذي )صمر 

 (.243حمٚمد زمـ هريؿ اجلرصم٣مين )جمٜمقل ضم٣مل( )صمر 

 (.7/43ـ هُم٣مم أزمق حمٙمؿ ايمٙمٕمقي )ٓرء( )يم٣ًمنحمٚمد زم

 (.831حمٚمد زمـ هُم٣مم أزمق ٞمٔمٝمؿ اجلرصم٣مين ايمٔمٚمرىمل )أشمٛمك فمٙمٝمف ايمدارومْمٛمل( )صمر 

 (.7/43( )يم٣ًمن005حمٚمد زمـ هُم٣مم اجلرصم٣مين )أشمٛمك فمٙمٝمف ايمًٜمٚمل وايمدارومْمٛمل( )ايمديمٝمؾ/

 (.9/81حمٚمد زمـ هُم٣مم احلراين )ضم٤م

 (.08/2( )فمٛمف مج٣مفم٥م( )ؽمغم 338)ت  -ازمـ َمٟمَمقين  -اظم٣ميم٘مل ايمٖمٗمٝمف حمٚمد زمـ هُم٣مم ايمرفمٝمٛمل ايمًٌتل 

 (.0/262حمٚمد زمـ هُم٣مم زمـ أيب ايمدَمٝمؽ اظمًتٚمقم )دفم٣مء 

)وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمـ أهؾ احلٖمظ  -ازمـ أيب مجرة -حمٚمد زمـ هُم٣مم زمـ أمحد زمـ ويمٝمد إَمقي أزمق وم٣مؽمؿ اظمرد

 (.0679( )صف/541وايمٔمٙمؿ وايمذىم٣مء وايمٖمٜمؿ( )ت

( 4/421حمٚمد زمـ هُم٣مم زمـ زمخؼمي زمـ أيب ايمدَمٝم٘م٥م اظمروزي )وم٣مل ايمدارومْمٛمل ٓزمٟمس زمف ووشمٗمف اخلْمٝم٤م( )طمط
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 (.082)ىمؼ

 (.7/45حمٚمد زمـ هُم٣مم زمـ شم٣مزم٦م احلٙمٌل )جمٜمقل وم٣ميمف َمًٙمٚم٥م( )يم٣ًمن

 (.4/426)طمط -سمٗمدم دم ازمـ هُم٣مم –حمٚمد زمـ هُم٣مم زمـ طمٙمػ زمـ هُم٣مم ايمٌزار 

غمة ايمًدود أزمق فمٌد اهلل زمٌمي )ىم٣من شمٗم٥م شمٌت٣ًم ضمًـ احلدي٧م وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( حمٚمد زمـ هُم٣مم زمـ ؾمٌٝم٤م زمـ أيب طم

 (.212( )نمرزم٣مء/650)ت

حمٚمد زمـ هُم٣مم زمـ فمروة ايمٗمرر )وم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن : َمًتٗمٝمؿ احلدي٧م صمدًا َمـ طمٝم٣مر أهؾ اظمديٛم٥م وَمتٗمٛمٝمٜمؿ( 

 (.5/6436( )ضم٣ٌمن8/002)ضم٣مسمؿ

ازمـ ايمٗمْم٣من واظمٛمذري: ٓ ئمرف، ووم٣مل احل٣مهمظ: شمٗم٥م فمٛمد احل٣مىمؿ وإن مل وم٣مل ) ) أو اظمروذي(حمٚمد زمـ هُم٣مم زمـ فمقم اظمروزي

 (.7/43( )يم٣ًمنئمرهم٣مه همٗمد فمرهمف احل٣مىمؿ

 (.4/421( )طمط0523حمٚمد زمـ هُم٣مم زمـ فمٝمًك زمـ فمٌد ايمرمحـ أزمق فمٌد اهلل ايمٗمِمغم اظمروزي )وشمٗمف اخلْمٝم٤م( )ك

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمـ 380)ت -ِْمحلازمـ َم -حمٚمد زمـ هُم٣مم زمـ حمٚمد زمـ فمثامن ايمٗمٝمز أزمق زم٘مر ايمٗمرؿمٌل

اظمتحٗمٗمكم زم٣مٕدب، روى ايمٛم٣مس فمٛمف ىمثغمًا َمـ روايتف، ووم٣مل ازمـ َمٕمٝم٧م: ىم٣من ضم٣مهمؾ إدب َمتًع اظمٔمرهم٥م..( 

 (.0666)صف/

 (.06/454( )ؽمغم8/002حمٚمد زمـ هُم٣مم زمـ َمالس ايمدَمُمٗمل )صدوق وم٣ميمف ازمـ أيب ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ

 (.7/45حمٚمد زمـ هُم٣مم سم٣مزمٔمل )يم٣ًمن

 (.7/63ٚمد زمـ هُم٣مم فمـ إؽمح٣مق ايمدزمري )ٓئمرف وم٣ميمف ايمذهٌل( )يم٣ًمنحم

 (.8/008حمٚمد زمـ هٗمؾ زمـ زي٣مد ايمُم٣مَمل )ضم٣مسمؿ

 (.4/470حمٚمد زمـ هالل زمـ زمٝمف أزمق َمٛمِمقر ص٣مضم٤م ايمتٚمٝمٚمل واؽمٚمف يقؽمػ يٟميت )طمط

 (.8/002حمٚمد زمـ هالل زمـ رداد ايم٘مٛم٣مين ايمُم٣مَمل )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ

 (074َمـ أهؾ َمٔمرة ٞمٔمامين ) جمٜمقل وم٣ميمف ازمـ ٞم٣مس ( )ذيؾ  –حمٚمد زمـ مه٣مم 

 (.4/425( )طمط446حمٚمد زمـ مه٣مم زمـ ؽمٜمٝمؾ زمـ زمٝمزان أزمق فمقم ايم٘م٣مسم٤م )ت

 (.4/425( )طمط351حمٚمد زمـ مه٣مم زمـ صٗمر زمـ حيٝمك أزمق ؿم٣مهر ايمٌزاز اظمقصقم )صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )

 (.7/42حمٚمد زمـ مهٝم٣من ايمقىمٝمؾ )سم٘مٙمٚمقا همٝمف وم٣ميمف ايم٘مت٣مين( )يم٣ًمن
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 (.4/470( )جمٜمقل ضم٣مل( )طمط403حمٚمد زمـ مهٝم٣من زمـ حمٚمد زمـ فمٌد احلٚمٝمد ايمٗمٝمز أزمق ضمًكم زٞمٌٝمٙمقيف )ت

 (.4/423حمٚمد زمـ هٝمثؿ اظمٗمرئ أزمق زم٘مر إٞمامؿمل )طمط

 (.06/469( )ؽمغم4/423حمٚمد زمـ هٝمثؿ زمـ طم٣ميمد أزمق فمٝمًك اظمخرَمل ايمقراق )جمٜمقل ضم٣مل( )طمط

 (.4/423يم٘مٙمقذاين )طمطحمٚمد زمـ هٝمثؿ زمـ هي أزمق ضمًكم ا

 (.9/030حمٚمد زمـ هٝمثؿ زمـ ىمٔم٤م ايمذارع )ضم٤م

 (.8/007( )ضم٣مسمؿ9/43حمٚمد زمـ هٝمِمؿ أزمق أمحد )ضم٤م

 (.8/007حمٚمد زمـ هٝمِمؿ فمـ ويمٝمد زمـ َمًٙمؿ )ضم٣مسمؿ

 (.0628( أشمٛمك فمٙمٝمف ازمـ زمُم٘مقال )صف/509حمٚمد زمـ واصم٤م زمـ فمٚمر زمـ واصم٤م ايمٗمٝمز أزمق ضمًـ )ت

 (.0522حمٚمد زمـ واصؾ ايمٌٝم٘مدين )ك

 (.4/445حمٚمد زمـ واصؾ اظم٠مدب أزمق فمقم اظمٗمرئ )طمط

 (.4/445حمٚمد زمـ واصؾ وايمد أيب فم٣ٌمس اظمٗمرئ )طمط

 (.0449حمٚمد زمـ واومد إصٌٜم٣مين )ذىمر

 (.036حمٚمد زمـ وراق احل٘مٝمٚمل )َمٌم 

 (.52/075حمٚمد زمـ ورد ايمدَمُمٗمل )فم٣ًمىمر

 (.4/445( )طمط676حمٚمد زمـ ورد زمـ زٞمجقي٥م أزمق صمٔمٖمر ؽم٘مـ َمٌم )ت

 (.4/445ـ ورد زمـ فمٌد اهلل أزمق صمٔمٖمر ايمتٚمٝمٚمل )طمطحمٚمد زم

 (.8/003حمٚمد زمـ وردان )جمٜمقل ضم٣مل( )ضم٣مسمؿ

 (.442/.4( )ؽمامفمف صحٝما وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )طمط324حمٚمد زمـ وؾم٣مح زمـ فمٌد اهلل أزمق فمقم ايمزيٛمل )ت

 (.4/442حمٚمد زمـ وصٝمػ أزمق صمٔمٖمر ايم٣ًمَمري )طمط

ف طمْمٟم ىمثغم، وذىمر فمٛمف أٞمف ىم٣من ي٘مثر ايمرد يمٙمحدي٧م( )وم٣مل ازمـ ايمٖمر : يم احل٣مهمظ حمٚمد زمـ وو٣مح ايمٗمرؿمٌل

 (.52/079( )فم٣ًمىمر7/47)يم٣ًمن

 حمٚمد زمـ وو٣مح زمـ زمزيغ أزمق فمٌد اهلل إٞمديمز احل٣مهمظ )هق ايمٗمرؿمٌل(.

 (.0673( )يقٞمس 694حمٚمد زمـ وهم٣مء زمـ ؽمٜمٝمؾ ايمتجٝمٌل أزمق فمٌد اهلل َمٌمي )ت 
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 (.8/003ضم٣مسمؿحمٚمد زمـ وىمٝمع فمـ يقٞمس زمـ فمٌٝمد )جمٜمقل وم٣ميمف أزمقضم٣مسمؿ( )

 (719( )صمر 52/613حمٚمد زمـ ويمٝمد اجلرصم٣مين )فم٣ًمىمر

 (.6/083( )أصٌٜم٣من0447حمٚمد زمـ ويمٝمد اخلٝم٣مط )ذىمر

 (.52/613حمٚمد زمـ ويمٝمد ايمرَمقم )جمٜمقل ضم٣مل( )فم٣ًمىمر

 (.879حمٚمد زمـ ويمٝمد ايمزوزين أزمق فم٣ٌمس )ٞمٝم٣ًمزمقر/

ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمٔمٙمؿ ايمٔمرزمٝم٥م زمٗمرؿم٥ٌم..( ( )وم٣مل 321حمٚمد زمـ ويمٝمد ايمٗمٝمُم٣مؿمل إدي٤م أزمق فمٌد اهلل ايمٗمرؿمٌل )ت

 (.0091)صف/

 (.7/49حمٚمد زمـ ويمٝمد ايمٝمُم٘مري )ىمذزمف إزدي( )يم٣ًمن

( 7/48( هق آول)يم٣ًمنواهتٚمف أزمق ضم٣مسمؿ زمـ فمدياحمٚمد زمـ ويمٝمد زمـ أزم٣من أزمق ضمًـ ايمٔمٗمٝمقم )ىمذزمف أزمق فمروزم٥م و

 (.52/085( )فم٣ًمىمر4/440( )طمط4/446)طمط

 (.7/49)اهتٚمف أزمق ضم٣مسمؿ( )يم٣ًمن -هق ايمٔمٗمٝمقم -ي ايمٗمالٞمزحمٚمد زمـ ويمٝمد زمـ أزم٣من اظمٌم

 (.4/441)طمط-هق ايمذي ومٌٙمف-حمٚمد زمـ ويمٝمد زمـ أزم٣من َمقلم زمـ ه٣مؾمؿ 

 (.7/31حمٚمد زمـ ويمٝمد زمـ زمحر اظمٛم٘مثل )جمٜمقل وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل( )يم٣ًمن

 حمٚمد زمـ ويمٝمد زمـ رزم٣مح ايمٗمرر.

 (.8/006حمٚمد زمـ ويمٝمد زمـ فم٣ٌمدة زمـ ص٣مَم٦م )ضم٣مسمؿ

 (.52/098ويمٝمد زمـ فمٌد اظمٙمؽ زمـ َمروان إَمقي )فم٣ًمىمرحمٚمد زمـ 

 (52/611حمٚمد زمـ ويمٝمد زمـ فمت٥ٌم إَمقي ) فم٣ًمىمر 

حمٚمد زمـ ويمٝمد زمـ فمٗمٝمؾ ايمٔم٘مل أزمق فمٌد اهلل اظم٣ميمٗمل )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من ؾمٝمخ٣مً ص٣محل٣ًم، فمٛمف ايمْمٌٛمل ومج٣مهر زمـ فمٌد 

 (.0075ايمرمحـ( )صف/

 (.70( )ؽمٜمؿ7/49احلدي٧م وم٣ميمف اإلؽمامفمٝمقم( )يم٣ًمنحمٚمد زمـ ويمٝمد زمـ فمقم ايمًٙمٚمل )َمٛم٘مر 

 (.7/49( )يم٣ًمن419ٖمر  وأمحد زمـ طم٣ميمد( )تايمحمٚمد زمـ ويمٝمد زمـ حمٚمد ايمٗمرؿمٌل )يّمع احلدي٧م وم٣ميمف زمـ 

)وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من إَم٣مَم٣ًم فم٣مظم٣ًم فم٣مَمالً  -ازمـ أيب وٞمدوم٥م -حمٚمد زمـ ويمٝمد زمـ حمٚمد زمـ طمٙمػ ايمٖمٜمري ايمْمرؿمقر أزمق زم٘مر

 (.0629( )صف/561ديٛم٣ًم َمتقاؤم٣ًم..( )ت زاهدًا ورفم٣مً 
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 (.8/006( )ضم٣مسمؿ 5/6434حمٚمد زمـ ويمٝمد ززمغمي اظمدين )وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: ؾمٝمخ ىمت٦ٌم فمٛمف َم٣م رأيٛم٣م زمف زمٟمؽم٣ًم( )ضم٣ٌمن 

 (.8/003حمٚمد زمـ وه٤م آٞم٣ٌمري أزمق يقؽمػ ايمٝمامين)ضم٣مسمؿ

 (7/31( )يم٣ًمنووشمٗمف احل٣مهمظ ،زمـ فم٣ًمىمرا)ذاه٤م احلدي٧م وم٣ميمف  أزمق فمٌد اهلل ايمًٙمٚمل حمٚمد زمـ وه٤م ايمدَمُمٗمل

 .(0082)حتٖم٥م/

 (.4/444حمٚمد زمـ وه٤م ايمٔم٣مزمد أزمق صمٔمٖمر )طمط

 (.0090( أشمٛمك فمٙمٝمف ازمـ زمُم٘مقال )صف/0020حمٚمد زمـ وه٤م زمـ زم٘مغم ايم٘مت٣مين أزمق فمٌد اهلل )ت

 (.4/443حمٚمد زمـ وه٤م زمـ صمراح اظمٔمروف زم٣مزمـ أيب سمرس )طمط

)وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من همٗمٝمٜم٣ًم زم٣مظم٣ًمئؾ وَمـ أهؾ احلٖمظ يمٙمحدي٧م حمٚمد زمـ وه٤م زمـ مح٣مد ايمتٚمٝمٚمل أزمق زم٘مر ايمْمٙمٝمْمقم 

 (.0096وايمٌٌم زمف..( )صف/

 .-وسمٗمدم خمتٌمًا دون ذىمر اجلد -أـمٛمف ايمذي زمٔمده –حمٚمد زمـ وه٤م زمـ فمْمٝم٥م ايمدَمُمٗمل 

حمٚمد زمـ وه٤م زمـ َمًٙمؿ ايمٗمرر أزمق فمٚمرو ايمدَمُمٗمل )َمٛم٘مر احلدي٧م وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( )ووم٣مل ازمـ فم٣ًمىمر: ذاه٤م 

 (.7/31( )يم٣ًمن٧219م( )نمرزم٣مءاحلدي

 (.4/443حمٚمد زمـ وه٤م زمـ هُم٣مم أزمق فمٌد اهلل )طمط

 (.4/446حمٚمد زمـ وه٤م زمـ حيٝمك زمـ فمالء أزمق زم٘مر ايمثٗمٖمل اظمٗمرئ )جمٜمقل ضم٣مل( )طمط

 (.8/003حمٚمد زمـ وه٤م فمـ فم٣مصؿ )ضم٣مسمؿ

 (.3/90حمٚمد زمـ ي٣مس أزمق صمٔمٖمر )أصٌٜم٣من

 (.4/338حمٚمد زمـ ي٣مه أزمق فمٌد اهلل ايمٌزاز )طمط

( 0140ايمدَمُمٗمل اجُلٌٝمقم )فمٛمف مج٣مفم٥م( )إرؾم٣مد/ -احلداد -ٚمد زمـ ي٣مه زمـ فمٌد اهلل زمـ فمٌد اخل٣ميمؼ أزمق زم٘مر احلذاءحم

 (.74/622)فم٣ًمىمر 

 (.0675( )يقٞمس 408حمٚمد زمـ ي٣مؽمكم ايمٌزاز أزمق زممم )ت 

 واومٖم٣ًم فمعم إشمر واطمتٙمػ ( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من همٗمٝمٜم٣ًم فم٣مظم٣ًم زم٣مخلػم380حمٚمد زمـ يٌٗمك ايمٙمخٚمل أزمق فمٌد اهلل اظمري )ت

 (.0608إلم ايمُمٝمقخ ىمثغمًا( )صف/

 (.0120حمٚمد زمـ يٌٗمك زمـ يقؽمػ زمـ أرَمٙمٝمقث ايمٔمٌد ري أزمق فمٌد اهلل ايمِمٝمدٓين ايمٌج٣مين فمٛمف أزمقي٘مر زمـ أزمٝمض )صف/
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 (.0089حمٚمد زمـ حيل زمـ ه٥ٌم اهلل ايمٕمرادم )وم٣مل احل٣مهمظ: ؽم٣مومط ايمرواي٥م( )حتٖم٥م/

 (.7/39ايمٔمٛمزي )سم٘مٙمؿ دم ضمدي٧م رواه( )يم٣ًمنحمٚمد زمـ حيٝمك أزمق زم٘مر 

 (.4/364حمٚمد زمـ حيٝمك أزمق ؽمٔمٝمد ضم٣مَمؾ ىمٖمٛمف )طمط

 (.7/31حمٚمد زمـ حيٝمك أزمق نمزي٥م اظمدين )َمؼموك وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل( )يم٣ًمن

 (.0091إزدي )وم٣مل احل٣مهمظ دم ؽمٛمد هذا همٝمف: ىمٙمٜمؿ َمٔمروهمقن زم٣ميمثٗم٥م( )حتٖم٥م/حمٚمد زمـ حيٝمك 

 صمده زىمري٣م. حمٚمد زمـ حيٝمك اإلؽم٘مٛمدراين اؽمؿ

 صمده زىمري٣م احلٚمغمي. اؽمؿحمٚمد زمـ حيٝمك إؽمٙمٚمل اإلؽم٘مٛمدراين:

 (.295( )صمر 0030ؽمقد اإلؽمؼمازم٣مذي )صمر إحمٚمد زمـ حيٝمك 

 (.4/365( )طمط7/32حمٚمد زمـ حيٝمك إؾمٛم٣مين )أضمد اظمجٜمقيمكم وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )يم٣ًمن

 (.0718حمٚمد زمـ حيٝمك ايم٣ٌمهقم )ذىمر

 (.٣7/32منحمٚمد زمـ حيٝمك ايمٌٌمي أزمق ئمعم )يمً

 (.7/32حمٚمد زمـ حيٝمك احلجري )يمٝمس زمثٗم٥م وم٣ميمف ايمٔمٗمٝمقم( )يم٣ًمن

 (.4/365( )طمط7/34حمٚمد زمـ حيٝمك احلٖم٣مر )ٓيدري َمـ ذا وم٣ميمف ايمذهٌل( )يم٣ًمن

 (.4/363حمٚمد زمـ حيٝمك ايمديٛمقري )طمط

 (.7/51حمٚمد زمـ حيٝمك ايمزهري أزمق فمقاٞم٥م )جمٜمقل وم٣ميمف اجلقزصم٣مين( )يم٣ًمن

 (.٣201مء/حمٚمد زمـ حيٝمك ايمًٌئل )نمرزم

 (073حمٚمد زمـ حيٝمك ايمْمقد ) ذيؾ 

 (.7/38حمٚمد زمـ حيٝمك ايمٗم٣م  )يمٝمس زمثٗم٥م وم٣ميمف ايمذهٌل( وأـمٛمف احلجري )يم٣ًمن

  .حمٚمد زمـ حيٝمك اظمديٛمل اؽمؿ صمده طم٣ميمد زمـ يزيد

 (.4/365حمٚمد زمـ حيٝمك ايمقاؽمْمل أزمق زم٘مر ايمٌزاز )طمط

( )أشمٛمك فمٙمٝمف 373)ت -ازمـ َمٛمده -اظمزىمك ايمٛمٝم٣ًمزمقري  حمٚمد زمـ حيٝمك زمـ إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ حيٝمك زمـ ؽمحتقيف أزمق زم٘مر

( 7/35( )يم٣ًمن، ووم٣مل احل٣مهمظ: يمٝمٛمف اخلْمٝم٤م يم٘مقٞمف ضمدث َمـ نمغم أصؾ، وهق شمٗم٥مزمـ أيب ضم٣مسمؿ ونمغمهاايمٖم٣مرد و وشمٗمف 

 .(0087)حتٖم٥م/ (0334( )ذىمر4/336( )أصٌٜم٣من8/065( )ضم٣مسمؿ240( )ؿم٤م019( )خم٤م4/345)طمط
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)فمٛمف مج٣مفم٥م، ووم٣مل أزمق ايمُمٝمخ: ىم٣من أؽمت٣مذ  -ازمـ َمٛمدة -ٝمد ايمٔمٌد ي أزمق فمٌد اهلل إصٌٜم٣مينحمٚمد زمـ حيٝمك زمـ إزمراهٝمؿ زمـ ويم

ؾمٝمقطمٛم٣م وإَم٣مَمٜمؿ وَمـ يٟمطمذون فمٛمف، ووم٣مل ازمـ َم٣مىمقٓ: ضمديثف َمُمٜمقر، ووم٣مل ازمـ أيب ضم٣مسمؿ: صدوق شمٗم٥م َمـ احلٖم٣مظ، 

ايمرضم٣مل، ووم٣مل ايمذهٌل: اإلَم٣مم ايم٘مٌغم  ووم٣مل ازمـ طمٙم٘م٣من: ىم٣من أضمد ايمثٗم٣مت احلٖم٣مظ، ووم٣مل ازمـ فمٌد اهل٣مدي: اإلَم٣مم احل٣مهمظ

( 0146( ) إرؾم٣مد/4/336( ) أصٌٜم٣من 410احل٣مهمظ اظمجقد، ووم٣مل ايمِمٖمدي: ىم٣من أضمد احلٖم٣مظ إشم٣ٌمت( )ت

 (.6/666( )ذىمر 03/088)ؽمغم

حمٚمد زمـ حيٝمك زمـ أيب َمٕمغمة زمـ أطمي اظمٌمي )ىمت٦ٌم فمٛمف وىم٣مٞمقا يقشمٗمقٞمف وىم٣من أزم٣موٝم٣ًم وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( )يقٞمس 

0677.) 

 (.787حمٚمد زمـ حيٝمك زمـ أمحد ايمٖم٣مرد أزمق فمٌد اهلل اظم٠مدب )صمر 

حمٚمد زمـ حيٝمك زمـ أمحد زمـ مخٝمس ايمٗمرؿمٌل أزمق فمٌد اهلل ٞمزيؾ َم٘م٥م )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من رصماًل ص٣محل٣ًم / فمٛمف مج٣مفم٥م( 

 (.0085)صف/

 (.36حمٚمد زمـ حيٝمك زمـ أمحد زمـ حمٚمد أزمق فمٌد اهلل اظمخٙمدي )وشمٗمف ايمٖم٣مرد( )خم٤م

( )وم٣مل ايمٕم٣ًمين: ىم٣من أضمد رصم٣مل 302)ت -ازمـ ضمذاء -زمـ حيٝمك زمـ أمحد زمـ حمٚمد ايمتٚمٝمٚمل أزمق فمٌد اهلل ايمٗمرؿمٌلحمٚمد 

إٞمديمس همٗمٜم٣ًم وفمٙماًم وٞم٣ٌمه٥م، َمتٖمٛمٛم٣ًم دم ايمٔمٙمقم يٗمٓم٣ًم، ممـ فمٛمل زم٣مٔشم٣مر وأسمٗمـ محٙمٜم٣م وَمٝمز ؿمرومٜم٣م وفمٙمٙمٜم٣م وىم٣من ضم٣مهمٓم٣مً 

 (.0014وأشمٛمك فمٙمٝمف ازمـ زمُم٘مقال ونمغمه( )صف/ ،يمٙمٖمٗمف..

 (.7/37( )يم٣ًمن40حمٚمد زمـ حيٝمك زمـ إؽمامفمٝمؾ ايمتٚمٝمٚمل ايمتامر )يمٝمس زمٚمر  وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل( )ؽمٜمؿ

 (.0203حمٚمد زمـ حيٝمك زمـ زمحرويف ايممموؿمل )ذىمر

 (.5/6433ؾمٝمخ ٓزمـ ضم٣ٌمن وازمـ أيب ضم٣مسمؿ )ضم٣ٌمن  -أو زم٣ًمم  -حمٚمد زمـ حيٝمك زمـ زمًْم٣مم 

 (.8/063ص٣ميما وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿحمٚمد زمـ حيٝمك زمـ ضم٣ًمن أزمق فمٌد اهلل ايمتٛمز )ؾمٝمخ 

 (.4/344حمٚمد زمـ حيٝمك زمـ ضمًـ زمـ أيب زم٘مر أزمق فمٚمر ايمٛمٝم٣ًمزمقري )صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )طمط 

 (.24حمٚمد زمـ حيٝمك زمـ ضمًـ زمـ أمحد أزمق فمٚمرو اخلقري )وشمٗمف ايمٖم٣مرد( )خم٤م

 (.4/360حمٚمد زمـ حيٝمك زمـ ضمًكم أزمق ٞمٌم ايمدهٗم٣من )طمط

( 7/36( )يم٣ًمن7ي أزمق زم٘مر )شمٗم٥م وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل ووم٣مل ايمػموم٣مين: ٓزمٟمس زمف( )ؽمٜمؿحمٚمد زمـ حيٝمك زمـ ضمًكم ايمٌٌم

 (.4/462)طمط
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 (.0440حمٚمد زمـ حيٝمك زمـ ضم٘مؿ زمـ أزم٣من ايمٔمٛمػمي )ذىمر

 (.843)صمر  -ازمـ أيب زيد ايمٖمٗمٝمف  -حمٚمد زمـ حيٝمك زمـ مح٣مد زمـ رضيس أزمق فمٌد اهلل ايمُم٣مهمٔمل 

:هق شمٗم٥م دم ٞمٖمًف وسمٌٗمك َمـ ضمديثف َم٣مروى فمٛمف ازمٛم٣مه أمحد وفمٌٝمد هم١مهنام  حمٚمد زمـ حيٝمك زمـ محزة احليَمل )وم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن

 (.7/34ىم٣مٞم٣م يدطمالن فمٙمٝمف ىمؾ رء ( )يم٣ًمن

 (.74/627( )فم٣ًمىمر640حمٚمد زمـ حيٝمك زمـ محزة زمـ واومد دَمُمٗمل )ت

 (.0527حمٚمد زمـ حيٝمك زمـ طم٣ميمد أزمق ضمًـ ايمدَمُمٗمل )ك

 (.5/6439حمٚمد زمـ حيٝمك زمـ طم٣ميمد زمـ َمٜمران ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ضم٣ٌمن 

( 404حمٚمد زمـ حيٝمك زمـ طم٣ميمد زمـ يزيد أزمق يزيد اظمديٛمل اخل٣ميمدي اظمروزي )وم٣مل ايمذهٌل: اإلَم٣مم اظمحدث ايمثٗم٥م ايمٔم٣ممل( )ت 

 (.5/6435)ضم٣ٌمن 

 راصمع َم٣م ؽمٌؼ همٝمٚمـ صمده: أمحد زمـ مخٝمس (310حمٚمد زمـ حيٝمك زمـ مخٝمس إٞمديمز َمقلم زمٛمل أَمٝم٥م أزمق فمٌد اهلل )ت

 (.0158)صف/

 (.74/628زمـ داود زمـ حيٝمك أزمق زم٘مر اهل٣مؾمٚمل )فم٣ًمىمرحمٚمد زمـ حيٝمك 

 (.7/34حمٚمد زمـ حيٝمك زمـ رزيـ اظمِمٝميص )دصم٣مل يّمع احلدي٧م وم٣ميمف زمـ ضم٣ٌمن( )يم٣ًمن

( 0529حمٚمد زمـ حيٝمك زمـ زىمري٣م احلٚمغمي اإلؽم٘مٛمدراين )شمٗم٥م وم٣ميمف أزمق زرفم٥م/ ووم٣مل زمـ يقٞمس: روى َمٛم٣مىمغم( )ك

 (.8/064( )ضم٣مسمؿ7/33)يم٣ًمن

 (.4/360ىمري٣م ايم٘م٣ًمئل ايمِمٕمغم أزمق فمٌد اهلل اظمٗمرئ )جمٜمقل ضم٣مل( )طمطحمٚمد زمـ حيٝمك زمـ ز

 (.864حمٚمد زمـ حيٝمك زمـ زىمري٣م زمـ حيٝمك أزمق حمٚمد ايمٌ٘مرازم٣مذي )صمر 

 (.0144حمٚمد زمـ حيٝمك زمـ زيد إزمزاري ايمٌٌمي ) إرؾم٣مد/

 (.891حمٚمد زمـ حيٝمك زمـ ؽمٔمدان اظم٠مدب أزمق زم٘مر ايمٌُمتل )ٞمٝم٣ًمزمقر/

( )ىم٣من يمف ؽمامع وؿمٙم٤م وديـ وهمّمؾ: وم٣ميمف ازمـ زمُم٘مقال( 369َمقي أزمق فمٌد اهلل ايمْمٙمٝمْمقم )تحمٚمد زمـ حيٝمك زمـ ؽمٔمٝمد إ

 (.0048)صف/

 (.0069حمٚمد زمـ حيٝمك زمـ ؽم٘مـ ايمٌٌمي )ومط

 (.8/064حمٚمد زمـ حيٝمك زمـ ؽمٜمؾ زمـ أيب ضمثٚم٥م إٞمِم٣مري )ضم٣مسمؿ
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 (.5/267حمٚمد زمـ حيٝمك زمـ ؽمٜمؾ زمـ حمٚمد ايمٔمً٘مري )ضم٣ٌمن 

 (.0145حمٚمد زمـ ززمغم ايمٔمً٘مري فمٛمف ايمْمػماين ونمغمه ) إرؾم٣مد/حمٚمد زمـ حيٝمك زمـ ؽمٜمؾ زمـ 

 (.9/068حمٚمد زمـ حيٝمك زمـ ص٣مئغ اظمروزي )ضم٤م

 (.7/36حمٚمد زمـ حيٝمك زمـ رضار اظم٣مزين )روى َمقوقفم٣مت وم٣ميمف احل٣مىمؿ ووم٣مل أزمق ٞمٔمٝمؿ: ضمدث زمٚمٛم٣مىمغم( )يم٣ًمن

 .(8/063حمٚمد زمـ حيٝمك زمـ رضيس ايم٘مقدم ايمٖمٝمدي )صدوق وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ

 (.726حمٚمد زمـ حيٝمك زمـ فم٣ٌمس ايمِمقرم إدي٤م صمرصم٣مين )صمر 

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمـ أهؾ ايمتٖمٛمـ دم ايمٔمٙمؿ..( 303حمٚمد زمـ حيٝمك زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ ضمدير ايمٗمرؿمٌل أزمق زم٘مر )ت

 (.0199)صف/

ديٛم٣مً فم٣مظم٣ًم أطمذ ايمٛم٣مس حمٚمد زمـ حيٝمك زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ همقرسمش ايمنومًْمل أزمق فمٌد اهلل )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من هم٣مواًل 

 (.0610فمٛمف( )صف/

 (.9/99حمٚمد زمـ حيٝمك زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ َمٜمران )ضم٤م

 (.4/360حمٚمد زمـ حيٝمك زمـ فمٌد ايمرزاق أزمق فم٣ٌمس ايمٌخ٣مري )رواي٣مسمف َمًتٗمٝمٚم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )طمط

 (.4/303حمٚمد زمـ حيٝمك زمـ فمٌد ايم٘مريؿ زمـ ٞم٣مهمع أزدي ايمٌٌمي )شمٗم٥م وم٣ميمف ايمدار ومْمٛمل( )طمط 

 (.4/367( )طمط7/38زمـ فم٣ًمىمر: ي٘مذب( )يم٣ًمناحمٚمد زمـ حيٝمك زمـ فمٌد اهلل أزمق زم٘مر ايمِمقرم )وم٣مل 

 (.7/37( )يم٣ًمن316حمٚمد زمـ حيٝمك زمـ فمٌد اهلل ايمًٙمٚمل ايمًٚمٝمٔمل )ت

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من رصمالً ديٛم٣مً ؽمٚمع 503)ت -ازمـ همراء -حمٚمد زمـ حيٝمك زمـ فمٌد اهلل زمـ زىمري٣م اظمري أزمق فمٌد اهلل

 (.0620َمٛمف زمٔمض َم٣م رواه( )صف/ ايمٛم٣مس

( 300ىم٣من ٞمٌٝمف ايمٌٝم٦م ومٙمٝمؾ ايمٔمٙمؿ )ت -ازمـ طمٖم٣مري٥م -حمٚمد زمـ حيٝمك زمـ فمٌد اهلل زمـ وم٣مؽمؿ ايمٗمٝمز أزمق وم٣مؽمؿ ايمٗمرؿمٌل

 (.0016)صف/

 (.9/93حمٚمد زمـ حيٝمك زمـ فمٌد رزمف ايمٗمٌمي )ضم٤م

ؽم٘مرة: َمُمٜمقر زم٣ميمِمالح ايمت٣مم..(  ( )وم٣مل ازمـ376)ت -ازمـ ؽمامفم٥م -حمٚمد زمـ حيٝمك زمـ فمٌد ري ايمنومًْمل أزمق فمٌد اهلل

 (.0615)صف/

 (.8/064حمٚمد زمـ حيٝمك زمـ فمروة زمـ ززمغمي ايمٗمرر )ضم٣مسمؿ
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 (.74/672حمٚمد زمـ حيٝمك زمـ فمقم زمـ َمًٙمؿ ايمززمٝمدي ايمقافمظ )فم٣ًمىمر

 (.02/513( )ؽمغم483حمٚمد زمـ حيٝمك زمـ فمامر ايمدَمٝم٣مؿمل )وشمٗمف ايمذهٌل( )ت

 ٗمدم .حمٚمد زمـ حيٝمك زمـ فمٚمر اظمقصقم: هق ايمْم٣مئل اظمت

 (.4/361( )طمط8/065حمٚمد زمـ حيٝمك زمـ فمٚمر ايمقاؽمْمل )شمٗم٥م وم٣ميمف أو ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ

 (.7/39حمٚمد زمـ حيٝمك زمـ فمٚمر زمـ أيب ؽمٙمٚم٥م )ؤمٝمػ وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل( )يم٣ًمن

( 7/39( )يم٣ًمن ، ووم٣مل احل٣مهمظ: شمٗم٥محمٚمد زمـ حيٝمك زمـ فمٚمر زمـ ضمرب ايمْم٣مئل )ؤمٖمف ازمـ همرات ووشمٗمف ايمٔمٌد وي

 .(0088)حتٖم٥م/ (4/346)طمط

 (.7/35حمٚمد زمـ حيٝمك زمـ فمٝمًك ايمٌٙمخل ايمًٙمٚمل )أسمك زمخػم َمقوقع اهتؿ زمف وم٣ميمف ايمذهٌل( )يم٣ًمن

 (.0562( )ذىمر3/7حمٚمد زمـ حيٝمك زمـ فمٝمًك زمـ ؽمٙمٝمامن أزمق زم٘مر ايمٌٌمي )أصٌٜم٣من

 (.94( )رومف 647حمٚمد زمـ حيٝمك زمـ ىمٜمٚمس إؽمدي )ت 

 (.241ايمُمٝمخ( )ؿم٤م ( )وشمٗمف أزمق690حمٚمد زمـ حيٝمك زمـ َم٣ميمؽ ايمّمٌل إصٌٜم٣مين )ت

 (.4/306حمٚمد زمـ حيٝمك زمـ َم٣ٌمرك زمـ َمٕمغمة ايمٔمدوي )طمط

 (.4/343( )طمط348حمٚمد زمـ حيٝمك زمـ حمٚمد أزمق زم٘مر ايمُمقىمل )ت

 (.0761حمٚمد زمـ حيٝمك زمـ حمٚمد أزمق زم٘مر اظمٌمي )ذىمر/

 (.889حمٚمد زمـ حيٝمك زمـ حمٚمد زمـ أمحد احلًٛمل ايمٔمٙمقي ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ٞمٝم٣ًمزمقر/

 (.4/344د زمـ صمراح أزمق أمحد )طمطحمٚمد زمـ حيٝمك زمـ حمٚم

 (.52/640حمٚمد زمـ حيٝمك زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل أزمق فمٌد اهلل ايمًٙمٚمل )فم٣ًمىمر

 (.890( )ٞمٝم٣ًمزمقر/443حمٚمد زمـ حيٝمك زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل ايمٔمٛمػمي أزمق فم٣ٌمس ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ت

( ٣4/362من شمٗم٥م(. )طمطْمٝم٤م )وم٣مل اخلْمٝم٤م: ىمايمحمٚمد زمـ حيٝمك زمـ حمٚمد زمـ َمرداس أزمق صمٔمٖمر ايمًٙمٚمل ايمٌٕمدادي 

 (.504)ايمديمٝمؾ/

حمٚمد زمـ حيٝمك زمـ َمزاضمؿ إٞمِم٣مري اظمٗمرئ اخلزرصمل أزمق فمٌد اهلل ايمْمٙمٝمْمقم )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من هن٣مي٥م دم فمٙمؿ 

 (.0644( )صف/516ايمٔمرزمٝم٥م( فمٛمف ازمـ َمْم٣مهر وأزمق ضمًـ ايمٔمٌز ونمغممه٣م )ت

 (.4/363حمٚمد زمـ حيٝمك زمـ َمًٙمؿ أزمق ؽمٜمؾ ص٣مضم٤م إصقات )طمط
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 .-سمٗمدم–د زمـ حيٝمك زمـ َمًٙمؿ ايمززمٝمد: اؽمؿ صمده فمقم زمـ َمًٙمؿ حمٚم

 (.245حمٚمد زمـ حيٝمك زمـ َمٔمٌد ايمًٛمحتٝم٣مين أزمق فمٌد اهلل اجلرصم٣مين )صمر 

( 240سمٗمدم )وشمٗمف زمـ أيب ضم٣مسمؿ ونمغمه( )ؿم٤م -حمٚمد زمـ حيٝمك زمـ َمٛمدة إصٌٜم٣مين اؽمؿ صمده: إزمراهٝمؿ زمـ ويمٝمد 

 (.0334( )ذىمر4/336( )أصٌٜم٣من8/065)ضم٣مسمؿ

 (.04/308( )ؽمغم093زمـ حيٝمك زمـ َمٛمذر أزمق ؽمٙمٝمامن ايمٗمزاز )ٓزمٟمس زمف وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل( )ىمؼحمٚمد 

 (.4/344( )وىم٣من همٗمٝمٜم٣م فم٣مظم٣مُ ً وم٣ميمف ايمٔمتٝمٗمل( )طمط498حمٚمد زمـ حيٝمك زمـ َمٜمدي أزمق فمٌد اهلل اجلرصم٣مين )ت

 (.0678( )أشمٛمقا فمٙمٝمف( )يقٞمس 400حمٚمد زمـ حيٝمك زمـ َمٜمدي زمـ ه٣مرون إؽمقاين ايمتامر اظمٌمي )ت 

 (.7/37حمٚمد زمـ حيٝمك زمـ َمقاه٤م أزمق همتا ايمػمداين )اشمٛمقا فمٙمٝمف وروى فمٛمف مجع( )يم٣ًمن

 (.52/666حمٚمد زمـ حيٝمك زمـ َمقؽمك أزمق فمٌد اهلل اإلؽمٖمرايٛمل )فم٣ًمىمر

 (.06/421حمٚمد زمـ حيٝمك زمـ َمقؽمك ضمٝمقيف )ؽمغم 

 (.0044حمٚمد زمـ حيٝمك زمـ َمٝمٚمقن ايمٔمت٘مل )ومط

َمري )  (.0148( )إرؾم٣مد/4/366طمطحمٚمد زمـ حيٝمك زمـ ٞم٣مصا ايمنُّ

 (.0701( )ذىمر6/076حمٚمد زمـ حيٝمك زمـ ٞمجٝما اظم٘مل )أصٌٜم٣من

 (.0457( )ذىمر6/317( )أصٌٜم٣من7/33حمٚمد زمـ حيٝمك زمـ ٞمٌم ايمرازي )يمف َمٛم٣مىمغم وم٣ميمف أزمق ايمُمٝمخ( )يم٣ًمن

 (.255( )صمر 693حمٚمد زمـ حيٝمك زمـ ٞمٌم زمـ ضم٣ًمن اظمروزي )ت 

 (.4/361حمٚمد زمـ حيٝمك زمـ ه٣مزمٝمؾ أزمق صمٔمٖمر )طمط

 (.4/362حمٚمد زمـ حيٝمك زمـ ه٣مرون أزمق صمٔمٖمر اإلؽم٘م٣مدم )شمٗم٥م َمٟمَمقن وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل( )طمط 

 (.505حمٚمد زمـ حيٝمك زمـ وه٤م أزمق زم٘مر ايمٗمرؿمٌل ايمٖمٜمري )شمٗم٥م( )ايمديمٝمؾ/

 ( 52/645حمٚمد زمـ حيٝمك زمـ ي٣مه أزمق زم٘مر اجلقزمري ) فم٣ًمىمر 

 (.0658( )صف/500)تحمٚمد زمـ حيٝمك زمـ حيٝمك ايمتدَمغمي أزمق فمٌد اهلل )جمٜمقل ضم٣مل( 

 (.4/347( )أصٌٜم٣من0330ايمًٚمٔم٣مين( )ذىمروحمٚمد زمـ حيٝمك زمـ يزيد زمـ َم٣ميمؽ ايمناري )وشمٗمف أزمق ايمُمٝمخ وأزمق ٞمٔمٝمؿ 

 (.7/33حمٚمد زمـ حيٝمك زمـ ي٣ًمر )جمٜمقل وم٣ميمف ايمٔمٗمٝمقم( )يم٣ًمن

( 491نمغممه٣م )تفمٛمف ايمِم٣مضم٣ٌمن و -ازمـ َمالّح -حمٚمد زمـ حيٝمك زمـ يقؽمػ زمـ إزمراهٝمؿ ايمّمٛمل أزمق فمٌد اهلل ايمٗمرؿمٌل
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 (.0148)صف/

( )صمر 710حمٚمد زمـ يزداد زمـ ؽم٣ممل اإلؽمؼمازم٣مذي )يٗم٣مل أٞمف ىم٣من َمـ شمٗم٣مت اظمحدشمكم وم٣ميمف ايمًٜمٚمل( )فمٛمف مج٣مفم٥م( )صمر 

0037.) 

 (.733( )صمر 443حمٚمد زمـ يزداد زمـ هي أزمق زم٘مر اجلرصم٣مين ايمٗمْم٣من )ت 

 (.52/647حمٚمد زمـ يزداد زمـ ؽمقيد اظمروزي )جمٜمقل ضم٣مل( )فم٣ًمىمر

 (.0149ٚمد زمـ يزداد زمـ ٞمٔمامن أزمق فمٌد اهلل ايمتقزي ايمٌٌمي )فمٛمف اإلؽمامفمٝمقم ونمغمه..( ) إرؾم٣مد/حم

 (.280حمٚمد زمـ يزداذ زمـ فمٌد اهلل اخلْمٝم٤م أزمق فمٚمرو )صمر 

 (.8/041حمٚمد زمـ يزيد أزمق صمٔمٖمر إضمدب )شمٗم٥م صدوق وم٣ميمف ازمـ أيب ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ

 (.7/54حمٚمد زمـ يزيد إؽمدي )ؤمٖمف أزمق ضم٣مسمؿ( )يم٣ًمن

 (.9/007حمٚمد زمـ يزيد اإلؽمٖم٣مؿمل )ضم٤م

 (.5/452حمٚمد زمـ يزيد اإلٞمِم٣مري )ضم٤م

 (.8/067حمٚمد زمـ يزيد ايمٌٌمي )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ

 (.9/32حمٚمد زمـ يزيد احل٣مرشمل )ضم٤م

 (.200( )نمرزم٣مء/676ريب أزمق صمٔمٖمر زمٕمدادي )تاحلحمٚمد زمـ يزيد 

 .(.0130)إرؾم٣مد/ (52/673( )فم٣ًمىمر8/067)ضم٣مسمؿحمٚمد زمـ يزيد ايمدَمُمٗمل ايمرضمٌل )جمٜمقل ضم٣مل( 

 (.5/6451حمٚمد زمـ يزيد ايمدورومل أزمق فمٌد اهلل ايمْمرؽمقد )جمٜمقل ضم٣مل( )ضم٣ٌمن 

 (.0578حمٚمد زمـ يزيد ايمرواد )ك

 (.8/041حمٚمد زمـ يزيد ايمْم٣مئٖمل ايمثٗمٖمل )جمٜمقل ضم٣مل( )ضم٣مسمؿ

 (.7/54حمٚمد زمـ يزيد ايمٔم٣مزمد )اهتٚمف ايمذهٌل( )يم٣ًمن

 (.9/37ٔمْم٣مر )ضم٤محمٚمد زمـ يزيد ايم

 (.8/068حمٚمد زمـ يزيد ايم٘مقدم )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ

 (.7/51حمٚمد زمـ يزيد اظمًتٚمقم أزمق زم٘مر ايمْمرؽمقد )ينق احلدي٧م وم٣ميمف زمـ فمدي( )يم٣ًمن

 (.7/50حمٚمد زمـ يزيد اظمٔمدين )ىمذزمف إزدي( )يم٣ًمن
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 (.4/477حمٚمد زمـ يزيد اظمٗم٣مزمري إمحر وىمت٤م فمٛمف أزمق ضم٣مسمؿ)طمط

 (.8/041زمـ يزيد اهلذرم أزمق يزيد )ٓ أفمرهمف وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿحمٚمد 

 (.4/473( )طمط638حمٚمد زمـ يزيد ايمقاؽمْمل أزمق زم٘مر )شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )ت

 (.8/062( )ضم٣مسمؿ7/53حمٚمد زمـ يزيد زمـ أيب زي٣مد فمـ أزمٝمف )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )يم٣ًمن

 (.8/065سمؿحمٚمد زمـ يزيد زمـ أيب يزيد )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣م

 (.720حمٚمد زمـ يزيد زمـ صمٔمٖمر زمـ حمٚمد ايمْمٝمٖمقري )جمٜمقل ضم٣مل( )صمر 

 (.9/019حمٚمد زمـ يزيد زمـ رهم٣مفم٥م ايمرهم٣مفمل )ضم٤م

 (.4/478( )طمط659ؽمٔمٝمد أزمق ئمعم )ت زمـ حمٚمد زمـ يزيد

 (.4/478حمٚمد زمـ يزيد زمـ ؽمٔمٝمد ايمٛمٜمرواين )طمط

 (.8/062( )ضم٣مسمؿ٣7/50ميمف ايمٌخ٣مري( )يم٣ًمنحمٚمد زمـ يزيد زمـ صٝمٖمل زمـ صٜمٝم٤م اجلدفم٣مين )خمتٙمػ دم ضمديثف وم

 (.4/478( )طمط422حمٚمد زمـ يزيد زمـ ؿمٝمٖمقر أزمق صمٔمٖمر ايمْمٝمٖمقري )ت

( ، ووم٣مل احل٣مهمظ: َمُمٜمقر وشمٗمف اخلْمٝم٤م ومج٣مفم٥محمٚمد زمـ يزيد زمـ فمٌد إىمػم زمـ فمٚمرو ايمٌٌمي اظمػمد )وشمٗمف اخلْمٝم٤م

 (.7/50( )يم٣ًمن52/632( )فم٣ًمىمر4/474)طمط

 (.204( )نمرزم٣مء/633ٚمٝمد ايمتٛمقطمل )تحمٚمد زمـ يزيد زمـ فمٌد احل

 حمٚمد زمـ يزيد زمـ فمٌد ايمِمٚمد أزمق ضمًـ اهل٣مؾمٚمل ايمدَمُمٗمل هق ازمـ حمٚمد زمـ فمٌد ايمِمٚمد

 (.7/51حمٚمد زمـ يزيد زمـ فمٌد اهلل ايمًٙمٚمل )يم٣ًمن

 حمٚمد زمـ يزيد زمـ فمٌد ايمقارث ايمدَمُمٗمل )جمٜمقل ضم٣مل( ؽمٌؼ خمتٌمًا.

 (.8/067حمٚمد زمـ يزيد زمـ فمٖمٝمػ ايمُم٣مَمل )ضم٣مسمؿ

 (.0572زمـ يزيد زمـ حمٚمد اجلقزي )ك حمٚمد

 (.896حمٚمد زمـ يزيد زمـ حمٚمد ايمٔمدل ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ٞمٝم٣ًمزمقر/

حمٚمد زمـ يزيد زمـ حمٚمد زمـ فمٌد ايمِمٚمد أزمق ضمًـ زمـ أيب وم٣مؽمؿ ايمدَمُمٗمل )فمٛمف مجع ووم٣مل ايمذهٌل: اظمحدث ىم٣من صدووم٣ًم، 

( 0131( )إرؾم٣مد/03/52)ؽمغم( 52/629( )فم٣ًمىمر629ووم٣مل ازمـ ايمٔمامد : اظمحدث ىم٣من صدووم٣ًم( )ت

 (.245)ؿم٤م
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 (.7/54حمٚمد زمـ يزيد زمـ َمٛمِمقر اهل٣مؾمٚمل أزمق صمٔمٖمر )يّمع احلدي٧م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )يم٣ًمن

 (.4/478حمٚمد زمـ يزيد زمـ ه٣مرون زمـ زاذين ايمًٙمٚمل ايمقاؽمْمل )طمط

 (.8/068حمٚمد زمـ يزيد فمـ أزمٝمف )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( )ضم٣مسمؿ

 (.8/041ؿحمٚمد زمـ ي٣ًمر فمـ ؽمٙمٝمؿ زمـ َمْمغم )ضم٣مسم

 (.8/060حمٚمد زمـ ئمٗمقب أزمق هٝمثؿ ايمروم٣مر )ضم٣مسمؿ 

 (.4/489حمٚمد زمـ ئمٗمقب إؽمح٣مق احلريب)طمط

 (.0138حمٚمد زمـ ئمٗمقب إهقازي أزمق فم٣ٌمس اخلْمٝم٤م )فمٛمف مج٣مفم٥م( ) إرؾم٣مد/

 (.4/489حمٚمد زمـ ئمٗمقب ايمٌٕمدادي )طمط 

 (.52/699حمٚمد زمـ ئمٗمقب ايمتًؼمي )فم٣ًمىمر 

 (52/698)فم٣ًمىمر حمٚمد زمـ ئمٗمقب احل٣مهمظ 

 (.5/6450حمٚمد زمـ ئمٗمقب اخلْمٝم٤م أزمق فم٣ٌمس إهقازي )فمٛمف مجع( )ضم٣ٌمن 

 (.8/060حمٚمد زمـ ئمٗمقب ايمدَمُمٗمل )صدوق وم٣ميمف ازمـ أيب ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

حمٚمد زمـ ئمٗمقب ايمززم٣مرم أزمق اهلٝمثؿ ايمٌٌمي )وم٣مل احلًٝمٛمل: وفمٛمف فمٌد اهلل زمـ أمحد وأزمق زرفم٥م، ويمٝمس زم٣مظمُمٜمقر، وسمٔمٗمٌف 

َمـ يروي فمٛمف أزمق زرفم٥م ٓ يٗم٣مل همٝمف هذا... وفمٌد اهلل زمـ أمحد ٓ ي٘مت٤م إٓ فمٚمـ أذن يمف أزمقه همٝمف(  احل٣مهمظ:

 (.0095)حتٖم٥م/

 (.0139حمٚمد زمـ ئمٗمقب ايمٔم٣ٌمداين ) إرؾم٣مد/

 (.0564حمٚمد زمـ ئمٗمقب ايمٕمزال )ذىمر 

 (.7/55حمٚمد زمـ ئمٗمقب ايمٖمرنم٣مين )يم٣ًمن 

 (.4/490 ( )جمٜمقل ضم٣مل( )طمط395حمٚمد زمـ ئمٗمقب ايمٖمالس )ت

 (.0096حمٚمد زمـ ئمٗمقب ايم٘مٙمٌل ايمرازي ايمًٙمز َمـ همٗمٜم٣مء ايمُم٣مهمٔمٝم٥م )حتٖم٥م/

 (.7/53حمٚمد زمـ ئمٗمقب اظمدين )يمف َمٛم٣مىمغم وم٣ميمف ايمذهٌل( )يم٣ًمن 

 (.884حمٚمد زمـ ئمٗمقب ايمٛمحقي إصٌٜم٣مين )ىم٣من صدوق ايمٙمٜمج٥م..( )ٞمٝم٣ًمزمقر/

 حمٚمد زمـ ئمٗمقب ايمقراق إصٌٜم٣مين: اؽمؿ صمده: إؽمح٣مق.
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 (.8/060ٔمٗمقب ايمٝمامَمل )ضم٣مسمؿ حمٚمد زمـ ي

 (0583( )ك 473حمٚمد زمـ ئمٗمقب زمـ إزمراهٝمؿ زمـ َمقؽمك ايمٔمدل أزمق ؽمٔمٝمد ايمًٜمٚمل )ت 

حمٚمد زمـ ئمٗمقب زمـ أمحد زمـ ئمٗمقب ايمْمقد أزمق ضمًـ ايمْم٣مزمراين ايمٖمٗمٝمف أؾمٔمري )وم٣مل ايمٖم٣مرد: اإلَم٣مم ايمٖمٗمٝمف اظمت٘مٙمؿ 

ٖمتقى وىمثرة احلدي٧م، رضمؾ إلم ايمٔمراق واؽمتٖم٣مد وأهم٣مد( إؾمٔمري َمـ أئٚم٥م أصح٣مب ايمُم٣مهمٔمل اظمُمٜمقريـ زم٣ميمتدريس وايم

 (.081( )إحت٣مف/71)خم٤م/

 (.52/685حمٚمد زمـ ئمٗمقب زمـ أزهر احلٚميص أزمق فمٌد اهلل ايمْم٣مئل )جمٜمقل ضم٣مل( )فم٣ًمىمر

 (.71/53( )يم٣ًمن461)تايمُمٝمٔمل حمٚمد زمـ ئمٗمقب زمـ إؽمح٣مق أزمق صمٔمٖمر ايم٘مٙمٝمٛمل ايمرازي

 (4/490اخلْمٝم٤م )طمط حمٚمد زمـ ئمٗمقب زمـ إؽمح٣مق أزمق فمٌد اهلل 

 (4/491حمٚمد زمـ ئمٗمقب زمـ إؽمح٣مق أزمق فمٌد اهلل ايمِمٖم٣مر )جمٜمقل ضم٣مل ( )طمط 

 (.883حمٚمد زمـ ئمٗمقب زمـ إؽمح٣مق اإلؽمٖمرايٝمٛمل أزمق َمِمٔم٤م )ٞمٝم٣ًمزمقر/

 (.4/690حمٚمد زمـ ئمٗمقب زمـ إؽمح٣مق اخلّمٝم٤م )طمط 

( 242دي٧م ىمثغم..( )ؿم٤م ( )وم٣مل أزمق ايمُمٝمخ: فمٛمده ضم408حمٚمد زمـ ئمٗمقب زمـ إؽمح٣مق ايمقارق إصٌٜم٣مين )ت 

 .(4/588)أصٌٜم٣من (0133)إرؾم٣مد/

 (.4/490حمٚمد زمـ ئمٗمقب زمـ إؽمح٣مق زمـ ضم٘مٝمؿ ايمٌٕمدادي )طمط

 (.502( )ايمديمٝمؾ/4/496حمٚمد زمـ ئمٗمقب زمـ إؽمح٣مق زمـ َم٣مؽمؽ ايمرزاز أزمق زم٘مر )فمٛمف ايمدارومْمٛمل ونمغمه( )طمط 

)وم٣مل اخلْمٝم٤م: رووا فمٛمف أضم٣مدي٧م َمًتٗمٝمٚم٥م( حمٚمد زمـ ئمٗمقب زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ يًع إفمٙمؿ أزمق زم٘مر ايمٌٕمدادي ايمٌٌمي 

 (.0135( ) إرؾم٣مد/4/488)طمط 

 (8/060( )ضم٣مسمؿ52/682حمٚمد زمـ ئمٗمقب زمـ ضمٌٝم٤م أزمق صمٔمٖمر ايمٕم٣ًمين )صدوق وم٣ميمف ازمـ أيب ضم٣مسمؿ ( )فم٣ًمىمر 

 (4/496( )طمط 452حمٚمد زمـ ئمٗمقب زمـ ضمًكم أزمق زم٘مر اهل٣مؾمٚمل )ت 

 (8/064)شمٗم٥م وم٣ميمف أزمق زرفم٥م ( )ضم٣مسمؿ حمٚمد زمـ ئمٗمقب زمـ زىمري٣م آؽم٘مٛمدارين احلٚمغمي 

 .(7/55فمرهمف وم٣ميمف ايمذهٌل ( )يم٣ًمن أحمٚمد زمـ ئمٗمقب زمـ هاج ايمًامصمل )ٓ 

 (.0093حمٚمد زمـ ئمٗمقب زمـ هاج زمـ َمٔمٗمؾ أزمق ايمٔم٣ٌمس ايمٛمٝم٣ًمزمقري إصؿ )شمٗم٥م شم٦ٌم وم٣ميمف احل٣مهمظ( )حتٖم٥م/

 (0590حمٚمد زمـ ئمٗمقب زمـ ؽمٖمٝم٣من زمـ َمٔم٣موي٥م إصٌٜم٣مين )ذىمر 
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 (4/489ئمٗمقب زمـ ؽمقارة ايمتٚمٝمٚمل )شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م /ووم٣مل ايمدارومْمٛمل :ٕزم٣مس زمف ( )طمطحمٚمد زمـ 

 (0712حمٚمد زمـ ئمٗمقب زمـ ؾمٝم٤م ايمناري )ذىمر 

 (8/060حمٚمد زمـ ئمٗمقب زمـ فمتٌف زمـ َمٕمغمة )ضم٣مسمؿ 

 (.0137( )إرؾم٣مد/4/487)طمط  -يٛمٓمر–حمٚمد زمـ ئمٗمقب زمـ همرج أزمق صمٔمٖمر ايمِمقدم ازمـ همرصمل 

 (.0079يمٝم٧م اظمدارفمل )صمر  حمٚمد زمـ ئمٗمقب زمـ

 (0596حمٚمد زمـ ئمٗمقب زمـ َمٛمِمقر ايمْمػمي )ذىمر /

 (4/488( )طمط 0366( )ذىمر 681حمٚمد زمـ ئمٗمقب زمـ َمٜمران أزمق فمٌد اهلل إصٌٜم٣مين )ت 

 (0717حمٚمد زمـ ئمٗمقب زمـ َمقؽمك )ذىمر 

)يم٣ًمن –فمٌد اهلل زمـ راهمع ودم ٞمًخ٥م َمـ ايمٙم٣ًمن :فمـ –حمٚمد زمـ ئمٗمقب زمـ ئمٗمقب زمـ فمٌد اهلل زمـ راهمع )جمٜمقل ضم٣مل ( 

7/53) 

حمٚمد زمـ ئمٗمقب زمـ يقؽمػ ايمُمٝم٣ٌمين أزمق فمٌد اهلل إطمرم احل٣مهمظ )وم٣مل احل٣مىمؿ: ىم٣من حيٖمظ ويٖمٜمؿ وىم٣من ازمـ طمزيٚم٥م يٗمدَمف 

 (.886ويرصمع إلم همٜمٚمف..( )ٞمٝم٣ًمزمقر/

داهمٔم٥م ضمدث ( )وم٣مل احل٣مىمؿ: ىم٣من حمدث فمٌمه زمال َم432حمٚمد زمـ ئمٗمقب زمـ يقؽمػ زمـ َمٔمٗمؾ أزمق فم٣ٌمس إَمقى )ت 

( )ك 880ؽمٛم٥م ومل خيتٙمػ دم صدومف وصح٥م ؽمامفم٣مسمف وزمٙمٕمٛمل أٞمف أذن ؽمٌٔمكم ؽمٛم٥م دم َمًجده( )ٞمٝم٣ًمزمقر/72دم اإلؽمالم 

 (52/687( )فم٣ًمىمر 0580

 (.7/53)يم٣ًمن  ؽمٌؼ همٝمٚمـ صمده: ئمٗمقب زمـ فمٌد اهلل (ضم٣مل حمٚمد زمـ ئمٗمقب فمـ فمٌد اهلل زمـ راهمع )جمٜمقل

 (.7/53)يم٣ًمن حمٚمد زمـ ئمٗمقب فمـ حيٝمك زمـ أيب ىمثغم 

 (.7/55( )يم٣ًمن 9/78حمٚمد زمـ ئمقم اهلروي )وم٣ميمف ازمـ ضمٝم٣من: خيْمئ( )ضم٤م 

 (.7/58حمٚمد زمـ يقؽمػ أزمق أمحد دم ايم٘مٛمك )يم٣ًمن

 (.750حمٚمد زمـ يقؽمػ أمحد اجلرصم٣مين )صمر 

 (.4/301( )جمٜمقل ضم٣مل( )طمط494حمٚمد زمـ يقؽمػ إزرق أزمق نم٣مٞمؿ ايمتٛمقطمل إٞم٣ٌمري )ت

 (.4/498( )طمط697أزمق صمٔمٖمر ايم٣ٌمرودي )تحمٚمد زمـ يقؽمػ اإلؽم٘م٣مدم 

 (.4/312( )طمط8/060حمٚمد زمـ يقؽمػ إصٌٜم٣مين ايمزاهد)ضم٣مسمؿ
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 (.4/494حمٚمد زمـ يقؽمػ إٞم٣ٌمري )طمط

 (.709حمٚمد زمـ يقؽمػ ايمًٌْم٣مَمل أزمق فمٌد اهلل ايمزاهد )صمر 

 (.262( )صمر 657حمٚمد زمـ يقؽمػ اجلرصم٣مين أزمق زم٘مر ايمناج )ت 

 (.8/061ايمٌٕمدادي )صدوق وم٣ميمف زمـ أيب ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿحمٚمد زمـ يقؽمػ اجلقهري 

 (.713حمٚمد زمـ يقؽمػ احلداد أزمق زم٘مر اإلؽمؼمازم٣مذي )صمر 

 (.7/58حمٚمد زمـ يقؽمػ اخلقاري )ؤمٖمف ايمدارومْمٛمل( )يم٣ًمن

 (.0587)ك-اؽمؿ صمده إزمراهٝمؿ -حمٚمد زمـ يقؽمػ ايمدوم٣مق اظم٠مذن

 (.8/009حمٚمد زمـ يقؽمػ ايمدَمُمٗمل )ضم٣مسمؿ

 (.4/494حمٚمد زمـ يقؽمػ ايمدوري )طمط

( 0153( )إرؾم٣مد/4/495( )طمط 695حمٚمد زمـ يقؽمػ ايمّمٌل أزمق صمٔمٖمر ايمؼمىمل ايمٌٕمدادي )وشمٗمف اخلْمٝم٤م( )ت

 (.0/241)دفم٣مء 

 (.8/061حمٚمد زمـ يقؽمػ ايمٕمّمٝمٖمل )ضم٣مسمؿ

 (.4/495)طمط ؽمٌؼ: هق ايمّمٌل حمٚمد زمـ يقؽمػ ايمٖمرنم٣مين ازمـ سمرىمل )شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م(

 (.0097( )حتٖم٥م/461حمٚمد زمـ يقؽمػ ايمٖمريري راوي ايمٌخ٣مري )ت

 (.4/311حمٚمد زمـ يقؽمػ ايمٗمْم٣من )طمط

 (.7/52حمٚمد زمـ يقؽمػ اظمًٔمٚمل )ٓيدري َمـ هق وم٣ميمف ايمذهٌل( )يم٣ًمن

 (.8/061)ضم٣مسمؿ أـمٛمف أيت: اؽمؿ صمده: ؽمٙمٝمامن حمٚمد زمـ يقؽمػ اظمٌمي اجلقهري

 (.722حمٚمد زمـ يقؽمػ اظم٘مل أزمق فمٚمرو )صمر 

 (٣ٌ52/413مري )فم٣ًمىمر حمٚمد زمـ يقؽمػ زمـ إزمراهٝمؿ أزمق فمٌد اهلل إٞم

 (.887حمٚمد زمـ يقؽمػ زمـ إزمراهٝمؿ اظم٠مذن أزمق فمٌد اهلل ايمدوم٣مق ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ٞمٝم٣ًمزمقر/

( )ىم٣من يمف دراي٥م وهمٜمؿ دم احلدي٧م وم٣ميمف 473حمٚمد زمـ يقؽمػ زمـ إزمراهٝمؿ زمـ َمقؽمك أزمق ؽمٔمٝمد ايمًٜمٚمل ايمٗمزاز )ت 

 (.821ايمًٜمٚمل( )صمر 

 (.٥4/494م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )طمطحمٚمد زمـ يقؽمػ زمـ أيب َمٔمٚمر أزمق صمٔمٖمر ايمًٔمدي )شمٗم
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 (52/410حمٚمد زمـ يقؽمػ زمـ أمحد أزمق ضمًـ ايمٌٕمدادي إدي٤م )جمٜمقل ضم٣مل( )فم٣ًمىمر 

 (.0045حمٚمد زمـ يقؽمػ زمـ أمحد ايمت٣مصمر أزمق فمٌد اهلل ايمٗمرؿمٌل ضمدث فمٛمف مج٣مهر زمـ فمٌد ايمرمحـ )صف/

زمـ زمُم٘مقال: ىم٣من ضم٣مهمٓم٣ًم و٣مزمْم٣ًم...( حمٚمد زمـ يقؽمػ زمـ أمحد زمـ َمٔم٣مذ اجلٜمٛمل أزمق فمٌد اهلل ايمٗمرؿمٌل اظمٗمرئ )وم٣مل ا

 (.0186)صف/

( )فم٣ًمىمر 366حمٚمد زمـ يقؽمػ زمـ أمحد زمـ يقؽمػ أزمق فمٌد اهلل ايمرمحـ ايمٛمٝم٣ًمزمقري ايمٗمْم٣من )جمٜمقل ضم٣مل( )ت

 ( 4/300( )طمط 52/416

 (.917حمٚمد زمـ يقؽمػ زمـ أيقب أزمق فمٌد اهلل ايمتًؼمي )جمٜمقل ضم٣مل( )صمر 

 (7/52ٜم٣ميم٥م وم٣ميمف ايمذهٌل ( )يم٣ًمن حمٚمد زمـ يقؽمػ زمـ زممم ايمدَمُمٗمل ) همٝمف صم

)وم٣مل اخلْمٝم٤م: ىم٣من أضمد احلٖم٣مظ ايمثٗم٣مت، ووم٣مل  -نمٛمدر -حمٚمد زمـ يقؽمػ زمـ زممم زمـ ٞمي أزمق فمٌد اهلل اهلروي احل٣مهمظ

ايمرازي: ىم٣من ؾمٝمخ٣ًم ضم٣مهمٓم٣ًم يمٙمحدي٧م، ووم٣مل ازمـ فم٣ًمىمر: ايمٖمٗمٝمف احل٣مهمظ َمـ اجلقايمكم اظم٘مثريـ، ووم٣مل ايمذهٌل: احل٣مهمظ ايمثٗم٥م 

 (.0151( )إرؾم٣مد/52/415( )فم٣ًمىمر4/315( )طمط05/656( )ؽمغم441ٙمٗمـ: شمٗم٥م..( )تاظمل ازمـ ايمرضّم٣مل، ووم٣م

 (.0170حمٚمد زمـ يقؽمػ زمـ زم٘مر زمـ يقؽمػ ايمّداطمؾ أزمق فمٌد اهلل ؽم٘مـ ومرؿم٥ٌم فمٛمف ايمِم٣مضم٣ٌمن )صف/

 (.7/52حمٚمد زمـ يقؽمػ زمـ ضم٘مؿ )يم٣ًمن

 (.52/418حمٚمد زمـ يقؽمػ زمـ ضم٘مؿ ايمثٗمٖمل )فم٣ًمىمر

ايمِم٣مزمقين أزمق فمٌد اهلل ايمٌٌمي )وم٣مل ايمدارومْمٛمل: ٓ زمٟمس زمف، ووم٣مل اخلْمٝم٤م: ىم٣من فمزيز حمٚمد زمـ يقؽمػ زمـ ضم٘مؿ 

 (.0150( ) إرؾم٣مد/4/492احلدي٧م ضمًـ ايمٕمرائ٤م( )طمط 

 (.711حمٚمد زمـ يقؽمػ زمـ مح٣مد أزمق زم٘مر اجلرصم٣مين )صمر 

 (.258)صمر هق اجلرصم٣مين( 408حمٚمد زمـ يقؽمػ زمـ مح٣مد اإلؽمؼمازم٣مذي )ت 

 (.4/317( )طمط439أزمق صمٔمٖمر زمـ أيب ئمٗمقب ايمٌزار اهلٚمذاين )شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م (تحمٚمد زمـ يقؽمػ زمـ محدان 

 (.882( )ٞمٝم٣ًمزمقر/423حمٚمد زمـ يقؽمػ زمـ رحي٣من ايمٌخ٣مري إَمغم أزمق همّمؾ )ت

 (.4/311حمٚمد زمـ يقؽمػ زمـ ؽم٣مزمؼ اظم٠مدب )طمط

 حمٚمد زمـ يقؽمػ زمـ ؽمٙمٝمؿ اجلقهري صقازمف ؽمٙمٝمامن وهق ايمذي زمٔمده .

( 4/493زمـ أيب ضم٣مسمؿ( )طمطا( )صدوق شمٗم٥م وم٣ميمف 625امن أزمق فمٌد اهلل اجلقهري )تحمٚمد زمـ يقؽمػ زمـ ؽمٙمٝم
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 .(8/061)ضم٣مسمؿ (52/402)فم٣ًمىمر

( 508حمٚمد زمـ يقؽمػ زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ ري٣من أزمق زم٘مر ايمزي٣مت اخلالل ايمٌٕمدادي )فمٛمف ايمدارومْمٛمل ونمغمه( )ايمديمٝمؾ/

 (.4/315)طمط

 (.8/061( )ضم٣مسمؿ265زمق ضم٣مسمؿ( )صمر حمٚمد زمـ يقؽمػ زمـ ؾمداد أزمق زم٘مر اجلرصم٣مين )صدوق وم٣ميمف أ

 (.4/311حمٚمد زمـ يقؽمػ زمـ ؾمٜمري٣مر أزمق ص٣ميما اهلٚمداين)طمط

 (.4/496( )طمط649حمٚمد زمـ يقؽمػ زمـ ص٣ٌمغ )وشمٗمف اخلْمٝم٤م( )ت

 (.0585حمٚمد زمـ يقؽمػ زمـ ؿم٣ٌمع أزمق زم٘مر اؽمؿ صمده فمٝمًك )ك

 (.844حمٚمد زمـ يقؽمػ زمـ فمٌد احلٚمٝمد اإلؽمؼمازم٣مذي )صمر 

 (.4/498هلل أزمق فمٌد اهلل ايمٔمْمًم )طمطحمٚمد زمـ يقؽمػ زمـ فمٌد ا

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمٗمدَم٣ًم دم ايمٙمٕم٥م وايمٔمرزمٝم٥م 548حمٚمد زمـ يقؽمػ زمـ فمٌد اهلل ايمتٚمٝمٚمل أزمق ايمْم٣مهر ايمنومًْمل )ت

 (.0690ؾم٣مفمرًا حمًٛم٣ًم..( )صف/

 (.4/311حمٚمد زمـ يقؽمػ زمـ فمٌد اهلل اخلُم٣مب )طمط

 (.4/499حمٚمد زمـ يقؽمػ زمـ فمٚمرو زمـ يقؽمػ ايمٗمقَمز )طمط

 (.085( )ىمؼ4/493حمٚمد زمـ يقؽمػ زمـ فمٝمًك ايمْم٣ٌمع أزمق زم٘مر )صدوق وم٣ميمف ايمدار ومْمٛمل( )طمط

 (.9( )خم٤م891( )صمر 308)ت  -ازمـ ؾم٣ميمٛمجل  -حمٚمد زمـ يقؽمػ زمـ همّمؾ ايمٗم٣م  أزمق زم٘مر اخلْمٝم٤م اجلرصم٣مين 

 (.4/319( )طمط480حمٚمد زمـ يقؽمػ زمـ حمٚمد أزمق زم٘مر ايمٔمالف زمـ دوؽم٦م )شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م وايمٔمتٝمٗمل( )ت

حمٚمد زمـ يقؽمػ زمـ حمٚمد إَمقي ايمٛمج٣مد أزمق فمٌد اهلل ايمٗمرؿمٌل )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: أطمذ ايمٗمراءة فمرو٣ًم وىم٣من َمـ أهؾ 

ض واحل٣ًمب..( وايمّمٌط واإلسمٗم٣من واظمٔمرهم٥م زمام يٗمرأ وُيٗمرئ، وىم٣من َمٔمف ٞمِمٝم٤م واهمر َمـ فمٙمؿ ايمٔمرزمٝم٥م وفمٙمؿ ايمٖمر

 (.0047( )صف/369)ت

 (.52/460زمق فمٌد اهلل إطمُمٝمٛمل )فم٣ًمىمرحمٚمد زمـ يقؽمػ زمـ حمٚمد زمـ إؽمح٣مق أ

 (.888( )صمر 4/318حمٚمد زمـ يقؽمػ زمـ حمٚمد زمـ صمٛمٝمد أزمق زرفم٥م اجلرصم٣مين )جمٜمقل ضم٣مل( )طمط

 (.7/58حمٚمد زمـ يقؽمػ زمـ حمٚمد زمـ ؽمقومف )ؤمٝمػ وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل: ووم٣مل ايمذهٌل: ٓي٘م٣مد ئمرف( )يم٣ًمن

 (.4/315حمٚمد زمـ يقؽمػ زمـ َمًٔمقد أزمق صمٔمٖمر ايمٌزار )طمط
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 (.7/52( )همٝمف َمٗم٣مل( )يم٣ًمن620حمٚمد زمـ يقؽمػ زمـ َمْمروح ايمٗمرؿمٌل أزمق فمٌد اهلل إفمرج )ت

 (.0331( )ذىمر6/60حمٚمد زمـ يقؽمػ زمـ َمٔمدان زمـ زمريد ايمثٗمٖمل )أصٌٜم٣من

 حمٚمد زمـ يقؽمػ زمـ َم٘مل اجلرصم٣مين )ؤمٝمػ( )سمٗمدم دم ازمـ حمٚمد زمـ يقؽمػ زمـ َم٘مل(.

 (.7/52ل ايمٕمرٞم٣مؿمل )ؿمٔمـ همٝمف ازمـ ضم٣ٌمن وداهمع فمٛمف احل٣مهمظ( )يم٣ًمنحمٚمد زمـ يقؽمػ زمـ َمقؽمك أزمق زم٘مر إٞمديمز اظمٜمٙمٌ

 (.4/318( )طمط427ِم٣ٌمغ )ىم٣من ضم٣مهمٓم٣ًم وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )تايمحمٚمد زمـ يقؽمػ زمـ َمقؽمك أزمق ضمًـ ايمقراق زمـ 

 (.52/460حمٚمد زمـ يقؽمػ زمـ هن٣مر أزمق ضمًـ ايمٌٕمدادي اظمٗمرئ )جمٜمقل ضم٣مل( )فم٣ًمىمر

 (.4/312)طمطحمٚمد زمـ يقؽمػ زمـ ٞمقح ايمٌٙمخل 

 (.3/620( )أصٌٜم٣من0556حمٚمد زمـ يقؽمػ زمـ ويمٝمد ايمتٝمٚمل )وشمٗمف أزمق ٞمٔمٝمؿ وازمق ايمُمٝمخ( )ذىمر

 (.8/008حمٚمد زمـ يقؽمػ زمـ يزيد )شمٗم٥م وم٣ميمف زمـ َمٔمكم( )ضم٣مسمؿ

 (.4/312حمٚمد زمـ يقؽمػ زمـ ئمٗمقب أزمق فمٝمًك ايمٖمراء )طمط

 (.0582( .)ك0503ر( )ذىم461حمٚمد زمـ يقؽمػ زمـ ئمٗمقب إزدي ايمٌٌمي أزمق فمٚمرو اظم٣ميم٘مل )ت

 (.7/57(  )يم٣ًمن4/319حمٚمد زمـ يقؽمػ زمـ ئمٗمقب ايمرومل أزمق فمٌد اهلل )ىمذزمف اخلْمٝم٤م( )طمط

 (.888حمٚمد زمـ يقؽمػ زمـ ئمٗمقب ايمًقد أزمق ؽمٔمٝمد )ٞمٝم٣ًمزمقر/

حمٚمد زمـ يقؽمػ زمـ ئمٗمقب زمـ إؽمح٣مق أزمق زم٘مر ايمرازي )دصم٣مل ىمذاب يّمع احلدي٧م وايمٗمراءة وايمٛمًخ وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل( 

 .(0098)حتٖم٥م/ (4/497)طمط

 (.4/310حمٚمد زمـ يقؽمػ زمـ ئمٗمقب زمـ إؽمامفمٝمؾ أزمق فمٚمر ايمٗم٣م  إزدي )شمٗم٥م هم٣موؾ وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )طمط

( 427زمـ أيب ايمٖمقارس( )تاٖمرات وايمزمـ احمٚمد زمـ يقؽمػ زمـ ئمٗمقب زمـ حمٚمد أزمق زم٘مر ايمِمقاف )شمٗم٥م وم٣ميمف 

 (.4/317)طمط

 (.724)صمر حمٚمد زمـ يقؽمػ زمـ ئمٗمقب زمـ هٌغمة أزمق ؽمٔمٝمد اخلقارزَمل 

 (.268حمٚمد زمـ يقؽمػ فمٛمف ىمٚمٝمؾ زمـ زي٣مد )صمر 

 (4/492حمٚمد زمـ يقؽمػ نمالم زمـ أيب أيقب )طمط

 (.8/008حمٚمد زمـ يقؽمػ َمقلم فمٚمرو زمـ فمثامن )شمٗم٥م وم٣ميمف أزمق زرفم٥م( )ضم٣مسمؿ

 (.0030حمٚمد زمـ يقٞمس أزمق فمٌد اهلل)ومط
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 (.7/59حمٚمد زمـ يقٞمس احل٣مرشمل )ؤمٖمف إزدي( )يم٣ًمن

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمٗمدَم٣ًم دم اظمٔمرهم٥م زم٣ميمٛمحق وايمٙمٕم٥م..( 324ي أزمق فمٌد اهلل إٞمديمز )تحمٚمد زمـ يقٞمس احلج٣مر

 (.0092)صف/

 (.883( )صمر 315حمٚمد زمـ يقٞمس ايمٔمدد أزمق زم٘مر )ت 

 (.5/6454حمٚمد زمـ يقٞمس ايمٔمِمٖمري ايمٌٌمي )فمٛمف مجع ىمثغم( )ضم٣ٌمن 

 (.0679( )يقٞمس 683حمٚمد زمـ يقٞمس اظم٠مذن )ت 

 (.79اظمٗمري )يمٝمس زمف زمٟمس وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل( )ؽمٜمؿحمٚمد زمـ يقٞمس 

 (.4/332حمٚمد زمـ يقٞمس زمـ طمغم زمـ َمردويف ايمٌٙمخٝمكم )طمط

 (.4/332حمٚمد زمـ يقٞمس زمـ فمٌد اهلل أزمق زم٘مر اظمٗمرئ اظمْمرز )شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )طمط

 (.0019( )ىم٣من زمٙمٝمٕم٣ًم َمتٝمٗمٓم٣ًم..( )صف/308حمٚمد زمـ يقٞمس زمـ فمٌد اهلل زمـ حمٚمد ايمٗمرؿمٌل أزمق زم٘مر )ت

)وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣مٞم٦م يمف فمٛم٣مي٥م  -ازمـ ومػمي -حمٚمد زمـ يقٞمس زمـ فمٌد اهلل زمـ يقٞمس اظمرادي أزمق ضمًـ ايمٗمرؿمٌل

 (.0147زم٣محلدي٧م وروايتف..( )صف/

 (.7/59حمٚمد زمـ يقٞمس زمـ ومحْم٥ٌم اظمِمٝميص )ٓ أفمرهمف وم٣ميمف ايمذهٌل( )يم٣ًمن

ال: ىم٣من طمغمًا هم٣مواًل َمتقاؤم٣ًم فمٖمٝمٖم٣ًم َمـ زمٝم٦م ( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مق537حمٚمد زمـ يقٞمس زمـ َمٕمٝم٧م ايمٗمرؿمٌل أزمق ويمٝمد )ت

 (.0410صماليم٥م وٞم٣ٌمه٥م وهمّمؾ..( )صف/

 (.7/20حمٚمد ؾمٝمخ يمٔمٌد اهلل زمـ فم٣مَمر )مل يِما ضمديثف وم٣ميمف ايمٌخ٣مري( )يم٣ًمن

 (.8/040حمٚمد فمـ ايمُمٔمٌل )ٓ أفمرهمف وم٣ميمف أزمق زرفم٥م( )ضم٣مسمؿ

 (.8/044حمٚمد فمـ فمٚمر زمـ فمقم )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ

 (.8/046ٛمف فمقن زمـ َمٔمٚمر زمـ َمٔمٚمر )ضم٣مسمؿحمٚمد فم

 (.8/044حمٚمد فمٛمف ومت٣مدة )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ

 حمٚمد يـ فمثامن زمـ حمٚمد زمـ أيب ؾمٝم٥ٌم: سمٗمدم همٝمٚمـ صمده إزمراهٝمؿ.

( 04/88حمٚمقد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ فمٝمًك ايمٗمرر أزمق ضمًـ ايمدَمُمٗمل )صدوق وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ؽمغم 

 (.8/696( )ضم٣مسمؿ57/01)فم٣ًمىمر
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 (.8/691حمٚمقد زمـ أيب أَم٣مَم٥م احل٣مرشمل )ضم٣مسمؿ 

 (يمٔمٙمف حمٖمقظ.0504حمٚمقد زمـ أيب سمقزم٥م اظمروزي )خم٤م

 (.04/95حمٚمقد زمـ أمحد أزمق زممم ايم٘مرصمل )طمط

 (. 933( )صمر 0500زمـ فمٌد اهلل اجلرصم٣مين )خم٤م  حمٚمقد زمـ أمحد

( ) وم٣مل أزمق ايمُمٝمخ: شمٗم٥م َمٟمَمقن هم٣موؾ، ووشمٗمف 693)ت -زمـ َمُم٘م٣منا -حمٚمقد زمـ أمحد زمـ همرج اظمديٛمل أزمق ضم٣مَمد ايمززمغمي

 (.0155( )إرؾم٣مد/230( )ؿم٤م0752( ) ذىمر4/499ايمذهٌل( )أصٌٜم٣من

 (.0/242حمٚمقد زمـ زم٘مر زمـ فمٌد ايمرمحـ ايمٗم٣م  )دفم٣مء 

 (.059 6د زمـ زمٛم٦م حمٚمد زمـ فمٝمًك )آصمريرحمٚمق 

 (.8/690حمٚمقد زمـ صم٣مزمر زمـ فمٌد اهلل ضمرام ايمًٙمٚمل )ٓأفمرهمف وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.08/339( )جمٜمقل ضم٣مل( )ؽمغم 374حمٚمقد زمـ صمٔمٖمر زمـ حمٚمد ايمتٚمٝمٚمل أزمق َمٓمٖمر إصٌٜم٣مين ايم٘مقؽم٨م )ت 

 (.0681( )يقٞمس 676حمٚمقد زمـ ضم٣ًمن ايمٛمحقي أزمق فمٌد اهلل )ت 

حمٚمقد زمـ ضمًـ ايمْمػمي أزمق ضم٣مسمؿ ايمٗمزويٛمل ايمٖمر  )ايمٔمالَم٥م إوضمد ص٣مضم٤م ايمتِم٣مٞمٝمػ وم٣ميمف ايمذهٌل وأشمٛمك فمٙمٝمف أزمق 

 (.08/068إؽمح٣مق..( )ؽمغم 

 (.04/87حمٚمقد زمـ ضمًـ ايمقراق ايمُم٣مفمر )طمط

 (.0157حمٚمقد زمـ ضمًـ زمـ حمٚمد أزمق وم٣مؽمؿ )خم٤م 

 (.0517حمٚمقد زمـ ضمًـ زمـ حمٚمد أزمق وم٣مؽمؿ ايمٖمرنم٣مين )خم٤م 

 (.916حمٚمقد زمـ ضمًكم زمـ حمٚمقد ايمٗمْم٣من أزمق ضم٣مَمد )ٞمٝم٣ًمزمقر/

 (.04/95حمٚمقد زمـ محدان زمـ إزمراهٝمؿ أزمق همّمؾ اخلُم٣مب )طمط

 (.8/690حمٚمقد زمـ طم٣ميمد أزمق أمحد اخل٣مٞمٗمٝمٛمل( )صدوق وم٣ميمف ازمـ أيب ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ

 (.934حمٚمقد زمـ رزمٝمع أزمق فمقم اجلرصم٣مين )صمر 

 (.2/20ق وم٣ميمف ايمذهٌل( )يم٣ًمنَمـ ه درىحمٚمقد زمـ رزمٝمع اجلرصم٣مين )ٓ ي

 -سمٗمدم  -حمٚمقد زمـ زٞمكم: هق حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ َمٔم٣موي٥م زمـ ضمديع 

 (.2/20يب فم٣ٌمس اهلٚمداين )سم٘مٙمؿ همٝمف( )يم٣ًمنأحمٚمقد زمـ زيد أطمق 
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 (.5/343حمٚمقد زمـ ؾمداد زمـ أوس )ضم٤م

 (.8/690حمٚمقد زمـ فم٣ٌمس اظمروزي )ضم٣مسمؿ 

 (.2/26)يم٣ًمن(وم٣ميمف ايمذهٌل ىمذب يمٔمٙمف واؤمف زمخػم)حمٚمقد زمـ فم٣ٌمس فمـ هُمٝمؿ 

 (.57/063حمٚمقد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ أيب زرفم٥م زمـ فمٚمرو ايمٛمٌمي )جمٜمقل ضم٣مل( )فم٣ًمىمر

 (.8/690حمٚمقد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ فمٚمر زمـ ؽمٔمد إؾمٜمقم )ضم٣مسمؿ

 (.0758حمٚمقد زمـ فمٌد اهلل زمـ ؿمريػ إصٌٜم٣مين )ذىمر

 (.0501)خم٤محمٚمقد زمـ فمقم زمـ أمحد زمـ زىمري٣م ايم٘مػميتل 

 (.236( )ؿم٤م0757حمٚمقد زمـ فمقم زمـ َم٣ميمؽ إطمْمؾ ايمٌزاز )شمٗم٥م صدوق وم٣ميمف أزمق ٞمٔمٝمؿ( )ذىمر

 (.932حمٚمقد زمـ فمقم زمـ حمٚمقد أزمق ؽمٜمؾ ايمقافمظ اظمروزي )صمر 

 (.7/24حمٚمقد زمـ فمٚمر ايمزخمممي اظمٔمتزرم َمُمٜمقر )يم٣ًمن

 (.2/24ن( )يم٣ًم04/95حمٚمقد زمـ فمٚمر زمـ صمٔمٖمر أزمق ؽمٜمؾ ايمٔم٘مػمي )سم٘مٙمؿ همٝمف( )طمط

 (.04/94( )طمط0755( )ذىمر8/696حمٚمقد زمـ همرج إصٌٜم٣مين )شمٗم٥م صدوق وم٣ميمف زمـ أيب ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ

 : هق ازمـ أمحد زمـ همرج.ايمززمغمي حمٚمقد زمـ همرج

 (.935حمٚمقد زمـ حمٚمد اإلؽمؼمازم٣مذي )صمر 

 حمٚمقد زمـ حمٚمد ايمٓمٖمري اؽمؿ صمده حمٚمقد. 

 حمٚمقد زمـ حمٚمد ايمقاؽمْمل: اؽمؿ صمده َمٛمقيف.

 (.0759ٚمد زمـ أمحد زمـ فمٌد اهلل اهلٚمداين )ذىمرحمٚمقد زمـ حم

  -سمٗمري٤م-حمٚمقد زمـ حمٚمد زمـ طمداش: صقازمف ازمـ طمداش

 (.04/93حمٚمقد زمـ حمٚمد زمـ فمٌد ايمٔمزيز أزمق حمٚمد اظمروزي )أضم٣مدي٧م َمًتٗمٝمٚم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )طمط

ووم٣مل ايمذهٌل: َمًتٗمٝمؿ  حمٚمقد زمـ حمٚمد زمـ فمٌد ايمٔمزيز اظمروزي أزمق حمٚمد )وم٣مل اخلْمٝم٤م: رووا فمٛمف أضم٣مدي٧م َمًتٗمٝمٚم٥م،

 (.4/93( )طمط 0157( )إرؾم٣مد/697احلدي٧م( )ت

 (.04/94( )طمط686حمٚمقد زمـ حمٚمد زمـ فمٛم٥ًٌم أزمق ضمٖمص احلٙمٌل )وشمٗمف اخلْمٝم٤م( )ت

 (.57/062حمٚمقد زمـ حمٚمد زمـ همّمؾ زمـ ص٣ٌمح أزمق فم٣ٌمس ايمتٚمٝمٚمل )فمٛمف مجع( )فم٣ًمىمر 
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 (2/23( )يم٣ًمن04/96( )طمطواحل٣مهمظ ْمٛملحمٚمقد زمـ حمٚمد زمـ حمٚمقد ايمٓمٖمري )يمٝمس زم٣ميمٗمقي وم٣ميمف ايمداروم 

 .(0610)حتٖم٥م/

 (.914حمٚمقد زمـ حمٚمد زمـ حمٚمقد اظمْمقفمل أزمق حمٚمد )ٞمٝم٣ًمزمقر/

 (.0506حمٚمقد زمـ حمٚمد زمـ َمًٔمقد ايمًٌْم٣مَمل )خم٤م 

 (.8/691حمٚمقد زمـ حمٚمد زمـ َمًٙمٚم٥م فمـ ازمٝمف )ضم٣مسمؿ

ل ايمدارومْمٛمل: شمٗم٥م، ووم٣مل ايمذهٌل: احل٣مهمظ ( )فمٛمف مج٣مفم٥م ووم٣م417حمٚمقد زمـ حمٚمد زمـ َمٛمقيف أزمق فمٌد اهلل ايمقاؽمْمل )ت 

 (.0158( )إرؾم٣مد/04/93( )طمط03/636اظمٖمٝمد ايمٔم٣ممل، وىم٣من َمـ زمٗم٣مي٣م احلٖم٣مظ زمٌٙمده..( )ؽمغم 

 (.0518حمٚمقد زمـ حمٚمد زمـ ٞمٌم أزمق أمحد ايمٖمرنم٣مين )خم٤م

 (.7/23حمٚمقد َمقلم فمامرة زمـ أيب َمتٔم٤م )ٓئمرف وم٣ميمف ايمذهٌل( )يم٣ًمن

 ( هق َمقلم فمامرة اظمتٗمدم .8/346سمؿحمٚمقل َمقلم أيب فمامرة )ضم٣م

 (.7/23حمٚمقيف زمـ فمقم فمـ رصمؾ )َمتٜمؿ زم٣ميمقوع وم٣ميمف أزمق ؽمٔمٝمد ايمٛمٗم٣مش( )يم٣ًمن

 (.8/362( )ضم٣مسمؿ0686حمٝمٚم٥م زمـ صمزء ايمُززمٝمدي )صح٣ميب( )يقٞمس 

 (.0616خم٣مرق اهلالرم وايمد ومٌٝمِم٥م )ٓ سمِما صحٌتف وم٣ميمف احل٣مهمظ( )حتٖم٥م/

 (.8/456خم٣مرق زمـ أيب خم٣مرق فمـ ازمـ فمٚمر )ضم٣مسمؿ

 (.8/456( )ضم٣مسمؿ 5/333خم٣مرق زمـ أمحر ايم٘ماليب )ضم٤م

 (.75/041خم٣مرق زمـ ضم٣مرث ايمززمٝمدي إزدي )فم٣ًمىمر

 (.8/454خم٣مرق زمـ فمٌد ايمرمحـ ايمًٙمٚمل )ضم٣مسمؿ

 (.57/041( )فم٣ًمىمر7/23خم٣مرق زمـ َمٝمنة زمـ ضمجغم ايمْم٣مئل )جمٜمقل ضم٣مل( )يم٣ًمن

 (.8/456خم٣مرق فمـ أيب ذر )ضم٣مسمؿ

 (.8/456اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ )ضم٣مسمؿ خم٣مرق فمـ ايمٛمٌل صعم 

 (.7/25خم٣مؾمـ زمـ طمغم ايمٕم٣ًمين )ٓ أفمرهمف وم٣ميمف ايمذهٌل( )يم٣ًمن

 (.8/406( )ضم٣مسمؿ7/22خمت٣مر احلٚمغمي )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )يم٣ًمن 

 (.435خمت٣مر اظمدافمٛمل ايمُم٣مهمٔمل )َمٌم 
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 خمت٣مر زمـ أيب يمٝمقم: هق ازمـ فمٌد اهلل.

 (.8/400خمت٣مر زمـ أيب خمت٣مر اظمدين )ضم٣مسمؿ

 (.447( )سم٣مريخ زمٝمٜمؼ/ص080ؾمٝمخ يمٙمٌٝمٜمٗمل. )إحت٣مف/ -أَمغمك -ت٣مر زمـ ضمًكم أزمق وم٣مؽمؿ اجلٚمحل احل٣مىمؿ ايمٌٝمٜمٗملخم

 (.8/400( )ضم٣مسمؿ7/25خمت٣مر زمـ ؽمٔمد أزمق رائْم٥م َمديٛمل )ٓ أفمرهمف وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم( )يم٣ًمن

 (.8/406خمت٣مر زمـ ؽمٔمٝمد زمـ صمٌغم )جمٜمقل وم٣ميمف ازمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.964)جمٜمقل ضم٣مل( )صمر خمت٣مر زمـ ؽمٛم٣من اجلرصم٣مين 

 (.7/25خمت٣مر زمـ ذيؽ )يم٣ًمن

 (.7/22( )يم٣ًمن 8/406فمْم٣مء وفمٛمف مح٣مد )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ فمـ ذيؽ زمـ خمت٣مر

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من صم٣مَمٔم٣ًم يمٖمٛمقن َمـ ايمٔمٙمؿ 345خمت٣مر زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ ؽمٜمر ايمرفمٝمٛمل أزمق ضمًـ ايمٗمرؿمٌل )ت

 (.0473واظمٔمرهم٥م( )صف/

 (.8/401ـ فمٌد اهلل أزمك يمٝمقم إٞمِم٣مري ايم٘مقدم )َمٛم٘مر احلدي٧م وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ خمت٣مر زم

 (. 400/ 8خمت٣مر زمـ فمٚمرو أزمق فمٚمرو إزدي زمٌمي )َم٣م أرى زمف زمٟمؽم٣ًم وم٣ميمف أزمق أمحد( )ضم٣مسمؿ

 (.04/623خمت٣مر زمـ فمقن زمـ أيب فمقن )طمط

 (.7/22خمت٣مر زمـ خمت٣مر )ؤمٖمف إزدي( )يم٣ًمن

 (.٣8/401مصؿ إضمقل )ضم٣مسمؿخمت٣مر زمـ َمًٙمؿ فمٛمف فم

 (.8/406خمت٣مر زمـ َمٛمٝما ايمثٗمٖمل )ضم٣مسمؿ

 (.8/365خمتػ زمـ ؽمٙمٝمؿ ايمٔمٌد ي )يمف صح٥ٌم وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ

 (.8/368خمراق فمـ أيب هريرة )ضم٣مسمؿ 

 (.8/424خمرَم٥م زمـ ذيا احليَمل )ضم٣مسمؿ

 (.8/426خمرَم٥م زمـ ٞمقهمؾ زمـ فمٌد َمٛم٣مف زمـ زهرة ايمٗمرر )صح٣ميب( )ضم٣مسمؿ

 (.0596ر زمـ فمدي )ك خمًم زمـ ضمج

 (.7/29زمـ فمٌد ايمقضمد( )يم٣ًمناخمٙمد أزمق اهلذيؾ ايمٌٌمي ايمٔمٛمػمي )هق 

 (.8/432خمٙمد ايمٕمٖم٣مري )ضم٣مسمؿ
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 (.7/02خمٙمد زمـ أزم٣من أزمق ؽمٜمؾ فمـ َم٣ميمؽ )ؤمٝمػ وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل( )يم٣ًمن  

 (.04/073خمٙمد زمـ ايب ومريش أٞم٣ٌمري )جمٜمقل ضم٣مل( )طمط

( )يم٣ًمن 04/072ايم٣ٌمومرضمل)سم٘مٙمؿ دم ادفم٣مء ؽمامع َم٣م مل يًٚمع( )طمط خمٙمد زمـ صمٔمٖمر زمـ خمٙمد زمـ ؽمٜمؾ ايمٖم٣مرد 

7/27.) 

 (.8/438خمٙمد زمـ ضم٣مزم ايمٌٌمي )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.75/024خمٙمد زمـ طم٣ميمد زمـ حيٝمك أزمق فمقم احليَمل )فم٣ًمىمر

 (.8/438خمٙمد زمـ طمداش أزمق طمداش )ٓ زمٟمس زمف ص٣ميما احلدي٧م وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.7/29فمٌد ايمرمحـ ايمٗمرؿمٌل)صدوق اطمتٙمط زمآطمره وم٣مل زمـ يُم٘مقال( )يم٣ًمن خمٙمد زمـ 

( )وم٣مل ازمـ ضمٝم٣من: ىم٣من شمٌت٣ًم صدووم٣ًم( 318خمٙمد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ أمحد زمـ زمٗمل زمـ خمٙمد ايمٗمرؿمٌل أزمق فمٌد اهلل )ت

 (.0476)صف/

 (.8/438( )ضم٣مسمؿ 7/27)َمٛم٘مر احلدي٧م صمدًا وم٣ميمف ازمـ ضم٣ٌمن( )يم٣ًمن ايمٔمٛمػمي خمٙمد زمـ فمٌد ايمقاضمد أزمق اهلذيؾ ايمٌٌمي

 .(8/438)ضم٣مسمؿ (7/28)ووم٣مل ايمٕماليب : ٓأفمرف ضم٣ميمف( )يم٣ًمن اجلٔمٖمل خمٙمد زمـ فمٗم٥ٌم زمـ ذضمٌٝمؾ )ايمًٚمط ايم٘مٛمدي( 

 خمٙمد زمـ فمٗم٥ٌم زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ ذضمٌٝمؾ اجلٔمٖمل: هق إول.

 (.7/28سمٗمدم( )يم٣ًمن-ازمف: طم٣ميمد زمـ فمٚمروخمٙمد زمـ فمٚمرو احلٚميص ايم٘مالفمل )سم٘مٙمؿ همٝمف( )وصق

 (.8/439خمٙمد زمـ همّمؾ آزدي احلراين اظمقصقم )حمٙمف ايمِمدوق َم٣م أرى زمحديثف زمٟمؽم٣ًم وم٣ميمف أزمقضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.7/29خمٙمد زمـ وم٣مؽمؿ ايمٌٙمخل )ؤمٖمف ايمدارومْمٛمل( )يم٣ًمن

 (.0/248خمٙمد زمـ َم٣ميمؽ ايمدار )دفم٣مء 

 (.442( )ؿمػمي8/439ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ خمٙمد زمـ حمٚمد اظمٜمٙمٌل ايمٌٌمي )ص٣ميما وم٣ميمف أزمق

 (.7/29خمٙمد زمـ َمًٙمؿ ايمٗمٝمز )جمٜمقل وم٣ميمف إزدي( )يم٣ًمن

 (.8/439خمٙمد زمـ هذيؾ ايمٔمٌد ي )ضم٣مسمؿ 

 (.7/71خمٙمد فمـ ازمـ فمجالن )أسمك زمخػم َمٛم٘مر( )يم٣ًمن

 (.57/078خمٙمص زمـ َمقضمد أزمق اجلامهر ايمتٛمقطمل )فم٣ًمىمر

 (.8/369خمٚمؾ زمـ دَم٣مث فمـ ضمذيٖم٥م )ضم٣مسمؿ 
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 (.8/348أم ؽمٙمٚم٥م )ضم٣مسمؿ خمقض َمقلم

 خمقل اظمًتٚمقم: هق فمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ أيب ايمٗم٣مؽمؿ.

خمقل زمـ إزمراهٝمؿ زمـ خمقل زمـ راؾمد ايمٛمٜمدي ايم٘مقدم )صدوق وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ و وم٣مل ازمـ فمدي: روى فمـ إهائٝمؾ َم٣م مل 

 (.8/499( )ضم٣مسمؿ 7/71يروه نمغمه( )يم٣ًمن

 (٣8/498مسمؿخمقل زمـ يزيد ايمٌٜمزي )يمف صح٥ٌم وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم

( 8/336( )ضم٣مسمؿ7/71وروى فمٛمف شمالشم٥م)يم٣ًمن (خمٝمس زمـ متٝمؿ فمـ ضمٖمص زمـ فمٚمرو )جمٜمقٓن وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ

 (.57/079)فم٣ًمىمر

 (.0684خمٝمس زمـ ـمٌٝم٣من إوايب َمٌمي )يقٞمس 

 (.7/76َمدرك أزمق ضمج٣مج فمٛمف اخلريٌل )ٓ ئمرف وم٣ميمف ايمذهٌل( )يم٣ًمن

 (.8/467( )ضم٣مسمؿ٣ً7/70منَمدرك أزمق زي٣مد فمـ فم٣مئُم٥م وفمقم )جمٜمقل ضم٣مل( )يم

 (.8/467َمدرك ايمْم٣مئل )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ

 َمدرك ايمٗمٜمٛمدزي: اؽمؿ أزمٝمف محزة.

 (.57/080َمدرك زمـ ضم٣مرث ايمٕم٣مَمدي )صح٣ميب وم٣ميمف ازمـ فم٣ًمىمر( )فم٣ًمىمر

 (.57/086َمدرك زمـ ضمِمـ إؽمدي )فم٣ًمىمر

 (.8/468َمدرك زمـ محزة ايمٗمٜمٛمدزي )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ

 (.57/084زي٣مد )صح٣ميب وم٣ميمف ازمـ فم٣ًمىمر( )فم٣ًمىمر َمدرك زمـ

 (.8/467َمدرك زمـ ؾمقذب ايمْمٜمقي )ضم٣مسمؿ

 (.7/70َمدرك زمـ فمٌد ايمرمحـ ايمْمٖم٣موي )وم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن: اؽمتح٤م جم٣مٞم٥ٌم َم٣م اٞمٖمرد زمف ووم٣مل ايمذهٌل: يمف َمٛم٣مىمغم( )يم٣ًمن

 (.468َمدرك زمـ فمٌد اهلل إزدي أزمق طم٣ميمد )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ

 (.7/70فمٌد اهلل فمٛمف هٝمثؿ زمـ فمدي )جمٜمقل ( )يم٣ًمنَمدرك زمـ 

 (075َمدرك زمـ فمقم ) جمٜمقل وم٣ميمف ايمٌزار ( )ذيؾ 

 (.8/467َمدرك زمـ فمقف ايمٌجقم ايم٘مقدم )ضم٣مسمؿ

 (.04/674َمدرك زمـ حمٚمد ازمق وم٣مؽمؿ ايمُمٝم٣ٌمين )طمط
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 (.7/567َمدرك زمـ َمٗمدام )ضم٤م

 (.8/467( )ضم٣مسمؿ7/70َمدرك زمـ َمٛمٝم٤م إزدي )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )يم٣ًمن

 (.8/437َمدرك فمٛمف ضمِمكم زمـ فمٌد ايمرمحـ )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ

 (.04/628( )جمٜمقل ضم٣مل( )طمط624َمدىمقر زمـ ؽمٙمٝمامن أزمق ٞمٌم ايمٗمِم٣ٌمين )ت

 (.7/76( )يم٣ًمن8/368ازمـ ضم٣ٌمن وازمـ ؽمٔمد ونمغممه٣م( )ضم٣مسمؿ فَمدٓج زمـ فمٚمرو ايمًٙمٚمل )صح٣ميب وم٣ميم

 (.202( )ىم٣من ذا فمٙمؿ وأدب وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( )نمرزم٣مء/659يمز )تَمديم٨م زمـ فمٌد ايمٔمزيز زمـ رصم٣مء اظمدجلل أٞمد

 (.8/331( )ضم٣مسمؿ57/089َمديم٨م زمـ َمٗمدام فمـ ؽمٙمٝمؿ )جمٜمقل ضم٣مل( )فم٣ًمىمر 

 (.9/367َمديمقك أزمق ؽمٖمٝم٣من )يمف صح٥ٌم وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ

 (.75/098َمذفمقر زمـ دي ايمٔمجقم )يٗم٣مل يمف صح٥ٌم وم٣ميمف ازمـ فم٣ًمىمر( )فم٣ًمىمر

 (.57/611)فم٣ًمىمرَمذىمقر ايمٔمذري )صح٣ميب( 

 (.7/73َمر اظم٠مذن )يم٣ًمن

 (.7/74َمرازم )أو َمرادم( زمـ صمٌٙم٥م إزدي )يم٣ًمن

 (.8/422َمرة اجلٚمقم فمٛمف فمٚمرو زمـ َمرة )ضم٣مسمؿ

 (.8/422َمرة زمـ أيب ؽمٙمٝمامن )ضم٣مسمؿ 

 (.8/422َمرة زمـ طم٣ميمد ايمُمٝم٣ٌمين ىمقدم )ضم٣مسمؿ 

 (.0689َمرة زمـ يمٝمممح اظمٔم٣مهمري )يمف إدراك( )يقٞمس 

 (.8/422 َمرة زمـ خمٚمر )ضم٣مسمؿ

 (.8/411َمرشمد أزمق َمرشمد فمـ أزمٝمف )ضم٣مسمؿ

 (.0687َمرشمد زمـ أيب يزيد اخلقٓين ايمٌٗمري )يقٞمس 

 (.57/610َمرشمد زمـ ضمقؾم٤م ايم٘مقدم )فم٣ًمىمر

 (.0683َمرشمد زمـ ضمل زمـ َمقه٤م إطمٛمس )يقٞمس 

 (.8/699َمرشمد زمـ ؽمٚمل اخلقٓين ؾم٣مَمل )ضم٣مسمؿ 

 (.8/699َمرشمد زمـ ذضمٌٝمؾ )ضم٣مسمؿ 
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 (.8/611)ضم٣مسمؿ َمرشمد زمـ فم٣مَمر اهلٛم٣مئل 

 (.0682َمرشمد زمـ فمثٔم٧م ايمٌٙمقي )يقٞمس 

 (.8/411َمرشمد فمـ أيب ـمٌٝم٣من)ضم٣مسمؿ 

 (.7/74َمرشمد وايمد فمٙمٗمٚم٥م زمـ َمرشمد )يم٣ًمن

 (.8/334َمرج فمـ زيد فمـ فمقم )ضم٣مسمؿ 

( 7/74َمرصمل زمـ وداع ايمٌٌمي ايمراؽمٌل )ؤمٝمػ وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم وؤمٖمف ايمٔمٗمٝمقم، ووم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: ٓ زمٟمس زمف( )يم٣ًمن

 (.8/304)ضم٣مسمؿ

 (.0786َمردازمٛمف زمـ يزيد أصٌٜم٣مين )ذىمر

 (.8/451َمرداس أزمق رهمٝمؼ ايمِمٛمٔم٣مين فمـ أيب فمٌٝمد )ضم٣مسمؿ

 (.0/434( )أصٌٜم٣من 0721َمرداس إصٌٜم٣مين )ذىمر

 (.8/451َمرداس زمـ أيب َمرداس ايمٔمٛمػمي )ضم٣مسمؿ

 (.7/74َمرداس زمـ آدي٥م أزمق زمالل سم٣مزمٔمل )ٓرء( )يم٣ًمن

 (.8/451َمرداس زمـ ؾمداد أزمق حمٚمد )ضم٣مسمؿ 

 (.8/451َمرداس زمـ فمٌد ايمرمحـ اجلٛمدي ايمٙمٝمثل )جمٜمقل ضم٣مل( )ضم٣مسمؿ 

 (.8/451َمرداس زمـ فمروة )وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ يمف صح٥ٌم( )ضم٣مسمؿ 

ووم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن: يٕمرب ويٛمٖمرد، ووم٣مل )يمٝمٛمف احل٣مىمؿ  أزمق زمالل ايم٘مقدم َمرداس زمـ حمٚمد زمـ ضم٣مرث زمـ فمٌد اهلل ازمـ أيب زمردة 

 (.74/ 7( )يم٣ًمنهمظازمـ ايمٗمْم٣من: ٓ ئمرف، ورد فمٙمٝمف احل٣م

 (.0798اظمرززم٣من زمـ إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد اإلؽمقاري )ذىمر

 (.0811اظمرززم٣من زمـ حمٚمد زمـ َمرززم٣من إهبري )ذىمر

 (.5/6426اظمرززم٣من زمـ َمنوق زمـ َمٔمدان أزمق ٞمٔمامن ايم٘مٛمدي ايم٘مقدم )جمٜمقل ضم٣مل( )ضم٣ٌمن 

 (.8/625( )ضم٣مسمؿ 7/73َمرزوق زمـ إزمراهٝمؿ فمـ ايمًدي )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )يم٣ًمن

 (.04/673َمرزوق زمـ أمحد زمـ َمرزوق أزمق ص٣ميما ايمًٗمْمل )وشمٗمف اخلْمٝم٤م( )طمط

 (.8/624َمرزوق زمـ صٗمٝمؾ ؾم٣مَمل )يمف صح٥ٌم وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ
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 (.8/623َمرزوق زمـ فمٌد ايمرمحـ أزمق ضم٣ًمن اظم٠مذن ايمٌٌمي )حمٙمف ايمِمدق وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ

 (.8/625َمرزوق زمـ فمٚمرو أزمق ضم٘مٝمؿ )ضم٣مسمؿ 

 (.8/624فمقؽمج٥م اظمٌمي )ضم٣مسمؿ َمرزوق زمـ 

َمرزوق زمـ همتا زمـ ص٣ميما ايمٗمٝمز أزمق ويمٝمد )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمـ أهؾ اظمٔمرهم٥م وايمتٝمٗمظ وايمٛم٣ٌمه٥م واظمح٣مهمٓم٥م فمعم 

 (.0487( )صف/386ايمرواي٥م( )ت

 (.8/623َمرزوق زمـ َم٣مه٣من ازمق صمٛمدب ايمتٝمٚمل )جمٜمقل ضم٣مل( )ضم٣مسمؿ

 (.8/625( )ضم٣مسمؿ 7/73َمرزوق زمـ َمٝمٚمقن ايمٛم٣مصمل )جمٜمقل ضم٣مل( )يم٣ًمن 

 (.8/308َمرومع إؽمدي فمـ أيب ذر )ضم٣مسمؿ 

 (.8/673َمروان أزمق َمًٙمٚم٥م فمـ ؾمٜمر زمـ ضمقؾم٤م )جمٜمقل َمٛم٘مر احلدي٧م وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.8/674َمروان ايمٔمجقم أزمق فمثامن اظمحٙمٚمل )ضم٣مسمؿ  

 (.8/670( )ضم٣مسمؿ7/78َمـ هق وم٣ميمف ازمـ ضم٣ٌمن( )يم٣ًمنَمروان ايم٘مقدم فمـ ازمـ َمًٔمقد )ٓ أدري 

 (.8/676َمروان ايمٛمخٔمل فمـ فمقم )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ

 (.04/054َمروان زمـ أيب اجلٛمقب )طمط

 (.8/379َمروان زمـ أيب ضمٖمِم٥م )ؽمغم

 (.7/72َمروان زمـ أيب َمروان أزمق ايمٔمري٣من )همٝمف ٞمٓمر وم٣ميمف ايمًٙمٝمامين( )يم٣ًمن

( 310ز زمـ أيب ضم٣ٌمب ايمٗمرؿمٌل أزمق فمٌد اظمٙمؽ )ىم٣من أدي٣ًٌم ٞمحقي٣ًم ئمٙمؿ ايمٔمرزمٝم٥م ( )تَمروان زمـ أمحد زمـ فمٌد ايمٔمزي

 (.0438)صف/

 (.3/73)يم٣ًمن-يٟميت -َمروان زمـ أزهر فمـ أزمٝمف هق ازمـ فمٌد احلٚمٝمد ازمـ أزهر

صدوق / ووم٣مل إزدي: يت٘مٙمٚمقن همٝمف(  :َمروان زمـ صمٔمٖمر ايمًٚمري )ص٣ميما احلدي٧م وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ/ ووم٣مل ازمـ أيب ضم٣مسمؿ

 (.7/73)يم٣ًمن

 (.0691َمروان زمـ صمٔمٖمر زمـ طمٙمٝمٖم٥م ايمُم٣مفمر َمٌمي )يقٞمس 

 (.57/664َمروان زمـ صمٜمؿ زمـ طمٙمٝمٖم٥م ايمرفمٝمٛمل اظمٌمي )فم٣ًمىمر

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من ومديؿ ايمٔمٛم٣مي٥م زمْمٙم٤م ايمٔمٙمؿ..( 482َمروان زمـ ضم٘مؿ ايمٗمرر أزمق فمٌد اظمٙمؽ اإلؾمٌٝمقم )ت



1823 
 

 (.0451)صف/

 (.8/676َمروان زمـ طمثٝمؿ ايمًٙمٚمل )ضم٣مسمؿ 

 (.8/675َمروان زمـ ؽم٣ممل أزمق فمٌد اهلل اظم٘مل ايمػمزمري )ىمت٤م فمٛمف أزمقضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.8/673َمروان زمـ ؽمٖمٝما ايم٘مقدم )ضم٣مسمؿ

َمروان زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ إزمراهٝمؿ زمـ َمقروم٣مط ايمٕم٣مهمٗمل أزمق فمٌد اإلؾمٌٝمقم )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمـ أهؾ ايمٖمّمؾ وآٞمٗم٣ٌمض 

 (.0437( )صف/368صدووم٣ًم دم روايتف( )ت

 (.04/036ـ ؽمٙمٝمامن زمـ حيٝمك زمـ أيب ضمٖمِم٥م )طمطَمروان زم

 (.7/75َمروان زمـ ؽمٝم٣مه )ؤمٖمف زمـ َمٔمكم( )يم٣ًمن

 (.7/75َمروان زمـ صٌٝما إصٌٜم٣مين )ٓ أفمرهمف وم٣ميمف ايمذهٌل( )يم٣ًمن

 (.8/672َمروان زمـ فمٌد احلٚمٝمد أزمق ضم٘مؿ اظم٘مل )جمٜمقل ضم٣مل( )ضم٣مسمؿ

وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ، وذىمر أٞمف روى فمٛمف اشمٛم٣من همٜمق جمٜمقل  َمروان زمـ فمٌد احلٚمٝمد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ أزهري ايمٗمرر )جمٜمقل

 (.8/673ضم٣مل( )ضم٣مسمؿ

 (.7/75َمروان زمـ فمٌد اهلل زمـ صقهم٣من زمـ ضمذيٖم٥م زمـ يامن )وم٣مل ايمٔمٗمٝمقم: جمٜمقل هق وأزمقه( )يم٣ًمن

ايمِمٝم٣مم )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من زاهدًا هم٣مواًل َمـ أهؾ  -ازمـ زم٣ميمٝم٥م -َمروان زمـ فمٌد اهلل زمـ َمروان ايمتجٝمٌل أزمق فمٌد اظمٙمؽ

 (.0450وايمتالوة..( )صف/

 (.208( )نمرزم٣مء/441َمروان زمـ فمٌد اظمٙمؽ ايمٗمٝمز )ت

 (.209( )وىم٣من شمٗم٥م يٖمٜمؿ وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( )نمرزم٣مء/441َمروان زمـ فمٌد اظمٙمؽ زمـ َمروان ايمُمذوين )ت

 (.7/75َمروان زمـ فمٌٝمد فمـ ؾمٜمر زمـ ضمقؾم٤م )َمٛم٘مر احلدي٧م وم٣ميمف ايمٌخ٣مري( )يم٣ًمن 

)ووم٣مل أزمق وم٣مؽمؿ ضم٣مسمؿ زمـ حمٚمد: ىم٣من رصمالً ضم٣مهمٓم٣ًم  -ايمٌقين -ن أزمق فمٌد اظمٙمؽ ايمٗمرؿمٌلَمروان زمـ فمقم إؽمدي ايمٗمْم٣م

ٞم٣مهمذًا دم ايمٖمٗمف واحلدي٧م، ووم٣مل ازمـ ضمذاء: ىم٣من رصماًل ص٣محل٣ًم فمٖمٝمٖم٣ًم فم٣موماًل.. ووم٣مل احلٚمٝمدي: ىم٣من همٗمٝمٜم٣ًم حمدشم٣ًم..( 

 (.0439)صف/

 (.8/671َمروان زمـ ومٝمس ايمًٙمٚمل )يمف صح٥ٌم وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.04/032َمروان زمـ حمٚمد أزمق حمٚمد ايمُم٣مفمر )طمط
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 (.75/409َمروان زمـ حمٚمد زمـ َمروان ازمق فمٌد اظمٙمؽ آَمقي )فم٣ًمىمر

 (.04/054َمروان زمـ َمقؽمك ايمٌٕمدادي )طمط

 (.8/673َمروان زمـ هنٝمؽ )ٓ أفمرهمف وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم( )ضم٣مسمؿ 

 (.8/670زمـ َمٔمكم( )ضم٣مسمؿاَمروان فمـ أٞمس )شمٗم٥م وم٣ميمف 

 ( .7/78)ٓ أدري َمـ هق وم٣ميمف ايمذهٌل( )يم٣ًمن  َمروان فمـ مح٣مد زمـ صمٔمٖمر

 (.8/672َمروان فمـ رصمؾ )ضم٣مسمؿ 

 (.8/369َمروح زمـ ؽمػمة ايمٛمٜمُمقم )ضم٣مسمؿ 

 (.8/625َمروزق زمـ إزمراهٝمؿ ايمُم٣مَمل احلٚميص )جمٜمقل ضم٣مل( )ضم٣مسمؿ

 (.33/ 8َمريا زمـ َمنوق )روى فمٛمف مج٣مفم٥م( )ضم٣مسمؿ

 (.57/474)جمٜمقل ضم٣مل( )فم٣ًمىمر َمزاضمؿ زمـ فمٌد ايمقارث زمـ إؽمامفمٝمؾ أزمق ضمًـ ايمٌٌمي ايمٔمْم٣مر

 (.0471( )صف/493َمزاضمؿ زمـ فمٝمًك ايمنومًْمل أزمق فمٌد اهلل فمٛمف ايمِم٣مضم٣ٌمن )ت

 (.8/313َمزاضمؿ زمـ َمٔم٣موي٥م ايمّمٌل )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ

 (.7/78َمزاضمؿ زمـ ئمٗمقب )ٓ ئمرف وم٣ميمف ايمذهٌل( )يم٣ًمن 

 (.0784َمزديـ زمـ َمردازمٛمف )ذىمر

 (.٥ٌ8/496م وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ َمزيدة ايمٔمٌمي ايمٌٌمي )يمف صح

 (.7/78زمـ صم٣مزمر )يمٝمس زمًمء وم٣ميمف أزمق زرفم٥م( )يم٣ًمن  ةَمزيد

 (.8/78َمزيدة زمـ فمقم زمـ َمزيدة ايمْم٣مئل )سم٣ميمػ( )يم٣ًمن

 (.8/342َمزيدة زمـ هالل ايمّمٌل )ضم٣مسمؿ 

 (.7/72َمزيدة ؾمٝمخ ويمٝمد زمـ َمًٙمؿ )ٓئمرف وم٣ميمف ايمذهٌل( )يم٣ًمن 

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من رصماًل هم٣موالً زاهدًا َمٛمٗمٌّم٣ًم..( 330زم٘مر )تَمزيـ زمـ صمٔمٖمر زمـ َمزيـ ايمٗمرؿمٌل أزمق 

 (.0486)صف/

 (.8/368َم٣ًمضمؼ زمـ فمٚمرو زمـ طمراش اظمديٛمل )ضم٣مسمؿ 

 (.8/300َم٣ًمهمر اجلِم٣مص ايمتٚمٝمٚمل ىمقدم )ٓ زمٟمس زمف وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 
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 (.75/478)فم٣ًمىمر( 04/640( )طمط434َم٣ًمهمر زمـ أمحد زمـ صمٔمٖمر أزمق َمٔم٣مذم ايمٌٕمدادي اجلزري )ت

 (.8/300َم٣ًمهمر زمـ ضمٛمٓمٙم٥م فمـ ايب إىمدر )ضم٣مسمؿ 

 (.04/640( )وىم٣من ؾمٝمًخ٣مً ُ ص٣محل٣ًم وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )طمط334َم٣ًمهمر زمـ ؿمٝم٤م زمـ فم٣ٌمد أزمق وم٣مؽمؿ اظمٗمرئ ايمٌٌمي )ت

 (.5َم٣ًمك أزمق فمزة َمقلم ايمُمٔمٌل )آصمرى 

 (.8/450َم٣ًمور أزمق حيٝمك ايمتٚمٝمٚمل ايمٔمٛمػمي )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.8/456َم٣ًمور زمـ أزم٣من فمـ َمقرق )ضم٣مسمؿ 

 (.57/487َم٣ًمور زمـ ؾمٜم٣مب زمـ َمنور أزمق ضمًـ اظمزين )جمٜمقل ضم٣مل ( )فم٣ًمىمر

 (.8/450َم٣ًمور زمـ فمٌٝمد احلامين )زمٌمي )ضم٣مسمؿ 

 (.8/450َم٣ًمور َمقلم أيب زمرزة )ضم٣مسمؿ 

 (.8/450َم٣ًمور َمقلم زمٛمل ؽمٔمد زمـ زم٘مر فمـ أيب هريرة )ضم٣مسمؿ 

( )ؽمغم 0159( )إرؾم٣مد/698)فمٛمف مج٣مفم٥م( )ت -رمحقيف -ضمًـ ايمٔمٙم٘مل ايمْمٝم٣ميمز َمًٌا زمـ ضم٣مسمؿ زمـ َم٣مور أزمق

00/98.) 

 (.8/369َمًتٓمؾ زمـ ضمِمكم ايم٣ٌمرومل )ضم٣مسمؿ

 (.8/343َمًتٕمٖمر ايمٌجقم )ضم٣مسمؿ 

 (.8/341َمًتٗمٙم٥م زمـ َم٣ميمؽ )ضم٣مسمؿ 

 (.0790َمًتقرد زمـ أمحد زمـ يقٞمس )ذىمر 

 (.8/425( )ضم٣مسمؿ7/79َمًتقرد زمـ صم٣مرود ايمٔمٌد ي )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )يم٣ًمن 

 (.8/425َمًتقرد زمـ ؽم٣مزمؼ ايمٕمزال )ؾمٝمخ/ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.8/425َمًتقرد زمـ فم٣ٌمد ايمٔمٌد ي )ضم٣مسمؿ

 (.0615َمًتقرد زمـ فمٙمٖم٥م َمـ اخلقارج )حتٖم٥م/

 (.8/336َمًجع زمـ َمِمٔم٤م ايمٔمٌد ي ايمٌٌمي )يمٝمس زمف زمٟمس وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.57/496( )فم٣ًمىمر7/79( )يم٣ًمن340يم٘مٛم٣مين( )تَمًدد زمـ فمقم إَمٙمقىمل )همٝمف سم٣ًمهؾ وم٣ميمف ا

 (.03/009َمًدد زمـ ومْمـ )ؽمغم 
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( 04/676( )صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )طمط465َمًدد زمـ ئمٗمقب زمـ إؽمح٣مق زمـ زي٣مد ايمٗمٙمقد )ت 

 (.5/6423)ضم٣ٌمن

 (.8/344َمنزمؾ ايمٔمٌد ي فمـ اَمف )جمٜمقل ضم٣مل( )ضم٣مسمؿ 

 (.٣8/364مسمؿ( )ضم٣مسمؿ َمنة زمـ ؽمٔمٝمد فمٛمف أزمق زم٘مر زمـ فمٝم٣مش )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم 

 (.04/670َمنة زمـ فمٌد اهلل اخل٣مدم )يمٝمس زمثٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )طمط

 (7/79َمنع زمـ ي٣مه فمـ أزمٝمف )َمذىمقر دم ايمِمح٣مزم٥م( )يم٣ًمن

 (.8/363( )ضم٣مسمؿ7/81َمنوح أزمق ؾمٜم٣مب فمـ ايمثقري )جمٜمقل سم٘مٙمؿ همٝمف( )يم٣ًمن

 (.8/363َمنوح زمـ ضم٘مؿ فمـ ؽمٙمٝمامن )ضم٣مسمؿ

 (.0696أؽمقد )يمف صح٥ٌم وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( )يقٞمس َمنوح زمـ ؽمٛمدر اخليص أزمق 

 (.04/623َمنور زمـ أيب فمقاٞم٥م ايمقاؽمْمل )جمٜمقل ضم٣مل( )طمط

 (.7/81َمنور زمـ ؽمٔمٝمد )وم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن:يروي فمـ آوزافمل اظمٛم٣مىمغم ايم٘مثغمة( )ضم٣مسمؿ 

 (.75/493َمنور زمـ صدوم٥م أزمق صدوم٥م احل٣مرشمل )روى فمٛمف مج٣مفم٥م( )فم٣ًمىمر

 (.7/80فمقم زمـ شم٣مزم٦م )َمٛم٘مر احلدي٧م وم٣ميمف إزدي( )يم٣ًمنَمنور زمـ فمٌد ايمرمحـ فمـ 

 (.57/495َمنور زمـ َم٣ًمور زمـ ؽمٔمد اظمزين )فم٣ًمىمر  

 (.0612َمنور زمـ ٞمقح ) وم٣مل احل٣مهمظ: يمٝمس زمٔمٚمدة( )حتٖم٥م/

 (.0694َمنوق زمـ َمُم٘مؿ ؾمٜمد همتا َمٌم )يقٞمس 

 (.8/365َمًْما زمـ أشم٣مث زمـ فم٣ٌمد )صح٣ميب زمدري( )ضم٣مسمؿ 

 (.968د زمـ إزمراهٝمؿ اإلؽمامفمٝمقم أزمق همّمؾ )َمٔمروف( )صمر َمًٔمد زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ أمح

 َمًٔمد زمـ ؽمٔمٝمد اظم٘مل ايمٔمْم٣مر: هق ازمـ ؽمٔمد.

 (.7/470َمًٔمدة أزمق ايمذي٣مل فمـ أيب ايمدرداء َمرؽمؾ )ضم٣مسمؿ 

 (.7/86َمًٔمدة ايمٖمزاري فمـ ازمـ أيب ذئ٤م )ٓي٘م٣مد ئمرف وم٣ميمف ايمذهٌل( )يم٣ًمن 

 (.8/471َمًٔمدة ايم٘مقدم فمـ فمقم )ضم٣مسمؿ

 (.7/80( )يم٣ًمن04/675ٖمرنم٣مين )ؤمٖمف ايمدارومْمٛمل( )طمطَمًٔمدة زمـ زم٘مر ايم
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 (.8/470َمًٔمدة زمـ صم٣مزمر )ضم٣مسمؿ 

 (.232َمًٔمدة زمـ ؽمٔمد ايمٔمْم٣مر )ؿم٤م

 (.7/80َمًٔمدة زمـ ؾم٣مهكم )ؤمٖمف إزدي( )يم٣ًمن 

 (.7/80َمًٔمدة زمـ صدوم٥م فمـ َم٣ميمؽ )َمؼموك وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل( )يم٣ًمن 

 (.8/471( )ضم٣مسمؿ7/86أزمق داود( )يم٣ًمن َمًٔمدة زمـ يًع زمـ ومٝمس ايمٝمُم٘مري ايم٣ٌمهقم )ىمذزمف أزمق ضم٣مسمؿ و

 (.8/429َمًٔمر اخل٣مرصمل فمـ ؽمٔمد زمـ إزمراهٝمؿ)ضم٣مسمؿ

 (.7/86َمًٔمر زمـ فمقم زمـ َمًٔمر اظمٗمري )جمٜمقل ( )يم٣ًمن

 (.8/428َمًٔمر زمـ همدىمل ىمقدم )ضم٣مسمؿ

 (.7/84)يم٣ًمن(ايمذهٌلوم٣ميمف سمك زمخػم َمٛم٘مر اظمتـ َمرىم٤م فمعم إؽمٛم٣مد ايمِمحٝما )أَمًٔمر زمـ ٞمٌم ايمٔم٘مػمي 

 (.7/84ايمٛمٜمدي )ٓ أفمرهمف وم٣ميمف ايمذهٌل( )يم٣ًمن َمًٔمر زمـ حيٝمك

 (.8/684َمًٔمقد ايمًدود فمـ ازمـ فم٣ٌمس )شمٗم٥م وم٣ميمف أزمق زرفم٥م( )ضم٣مسمؿ 

 (.0381َمًٔمقد زمـ أيب زم٘مر زمـ حمٚمد اهلروي )خم٤م

 (.0693َمًٔمقد زمـ أوس زمـ أسم إٞمِم٣مري )صح٣ميب ؾمٜمد زمدرًا وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( )يقٞمس 

 (.8/686َمًٔمقد زمـ ضمراش )ضم٣مسمؿ

 (.7/83ضمًكم احلقم أو احلٌقم ايميير اظمٗمرئ )ىمذزمف نمغم واضمد( )يم٣ًمن َمًٔمقد زمـ

 (.8/684( )ضم٣مسمؿ7/85)يم٣ًمن-سمٗمدم-َمًٔمقد زمـ ضم٘مؿ ايمثٗمٖمل يمٔمٙمف ضم٘مؿ زمـ َمًٔمقد

 (.8/683َمًٔمقد زمـ طمٙمػ فمـ َمروان زمـ َمٔم٣موي٥م )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ

 (.8/676َمًٔمقد زمـ رزمٝمع ايمٗم٣مري )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ

ٔمقد زمـ ؽمٔمٝمد زمـ فمٌد ايمٔمزيز ايمٛمٝمقم ؾمٝمخ يمٙمٌٝمٜمٗمل )ووم٣مل ايمٖم٣مرد: أزمق همّمؾ ايمٛمٝمقم اإلَم٣مم هم٣موؾ َمٔمروف حمؼمم..( َمً

 (.0371( )خم٤م  01/399( )سم٣مريخ اإلؽمالم 086)إحت٣مف/

فم٣مظم٣ًم  َمًٔمقد زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ َُمٖمٙم٤م ايمُمٛمؼميٛمل إدي٤م أزمق اخلٝم٣مر ايمٗمرؿمٌل )وم٣مل أزمق َمروان ايمْمٝمٛمل: مل يزل ؿم٣ميم٣ًٌم َمتقاؤم٣مً 

 (.0456( )صف/362َمتٔمٙماًم إلم أن يمٗمل اهلل فمز وصمؾ( )ت 

 (.8/683َمًٔمقد زمـ ؽمٙمٝمامن فمـ ضمٌٝم٤م زمـ أيب شم٣مزم٦م )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ
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 (.0373َمًٔمقد زمـ ؽمٜمؾ زمـ محؽ ايمٔمٚمٝمد )خم٤م

 (.7/85زمـ ضمًـ اظمًٛمدي )جمٜمقل ىمذاب( )يم٣ًمن ٥مَمًٔمقد زمـ ؾمٝمٌ 

 (.8/683َمًٔمقد زمـ فم٣مَمر )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.0325َمًٔمقد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ ضمًـ احلغمي )خم٤م

 (.0375َمًٔمقد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ فمقم زمـ ضمًـ أزمق ؽمٔمد ايمتٕمٙمٌل )خم٤م

 (.0324َمًٔمقد زمـ فمٌد ايمرضمٝمؿ زمـ أمحد زمـ حمٚمد اإلؽمامفمٝمقم )خم٤م 

 (.08/319أزمق صمٔمٖمر ايمٌٝم٣م  )ؽمغم  َمًٔمقد زمـ فمٌد ايمٔمزيز زمـ حمًـ اهل٣مؾمٚمل فم٣ٌمد

 (.0329َمًٔمقد زمـ فمٌد اهلل زمـ أمحد )خم٤م 

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: أطمذ فمٛمف نمغم واضمد َمـ 516َمًٔمقد زمـ فمثامن زمـ طمٙمػ ايمٔمٌد ري ايمُمٛمتٚمري أزمق اخلٝم٣مر )ت

 (.0453ؾمٝمقطمٛم٣م وىم٣من ؾمٝمخ٣ًم ص٣محل٣ًم..( )صف/

 (.8/680يمف صح٥ٌم (ضم٣مسمؿ :َمًٔمقد زمـ فمجامء )وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ 

 (.0374َمًٔمقد زمـ فمقم زمـ أمحد زمـ حمٚمد اظمحت٤ًم )خم٤م  

 (.0454َمًٔمقد زمـ فمقم زمـ آدم ايمنومًْمل أزمق وم٣مؽمؿ فمٛمف أزمق فمٚمرو اظمٗمرئ )صف/

َمًٔمقد زمـ فمقم زمـ َمٔم٣مذ ايمًجزي احل٣مهمظ أزمق ؽمٔمٝمد )وشمٗمف أزمق داود ونمغمه ووم٣مل أمحد وايمٗمْم٣من : يمٝمس زمف زمٟمس( 

 (.8/684( )ضم٣مسمؿ0131( )آصمري0323)خم٤م

 (.261( )نمرزم٣مء/417زمـ فمٚمر أزمق وم٣مؽمؿ َمـ أهؾ سمدَمغم )تَمًٔمقد 

 (.0327َمًٔمقد زمـ فمٚمر زمـ فمٌد ايمٔمزيز ايمدري )خم٤م 

 (.7/82َمًٔمقد زمـ فمٚمرو ايمٌ٘مري )ٓ أفمرهمف وم٣ميمف ايمذهٌل( )يم٣ًمن 

 (.0120َمًٔمقد زمـ حمٚمد أزمق صم٣مرود ايمرَمقم )إرؾم٣مد/

 (.0370َمًٔمقد زمـ حمٚمد زمـ أمحد أزمق ؽمٔمٝمد ايمْمقد )خم٤م 

 (.0370َمًٔمقد زمـ حمٚمد زمـ إؽمامفمٝمؾ أزمق حمٚمد ايمُمح٣مَمل )خم٤م  

( )روى فمـ إصؿ 302)ت -َمٔمتزرم -إدي٤م ايمرئس احلٛمٖمل أزمق ؽمٔمٝمد اجلرصم٣مين زمـ فمقم زمـ ضمًـ َمًٔمقد زمـ حمٚمد 

 ووم٣مل ايمٖم٣مرد: هم٣موؾ ىمٌغم أدي٤م همٗمٝمف َمٛم٣مـمر ضمدث فمـ إفمِمؿ أضم٣مدي٧م َمٔمدودة، وىم٣من ومٙمٝمؾ َم٣م يٛم٘مر وم٣ميمف ايمذهٌكم
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ي٧م.  ووم٣مل أزمق ص٣ميما: دم روايتف فمـ إصؿ ىمالم. وٞمٗمؾ ايمٗمْم٣من فمـ َمًٔمقد هذا أٞمف وم٣مل: ومدَم٦م ٞمٝم٣ًمزمقر وومد َم٣مت احلد

 .(084( )إحت٣مف/0326( )خم٤م9/672( )سم٣مريخ اإلؽمالم2/300)اظمٝمزان (7/82( )يم٣ًمن إصؿ

 (.7/82َمًٔمقد زمـ َمقؽمك زمـ َمً٘م٣من )أوؽم٘م٣من( )وم٣ميمف ايمٔمٗمٝمقم( )يم٣ًمن

( )اإلَم٣مم اظمحدث احل٣مهمظ وم٣ميمف ايمذهٌل، ووم٣مل 378 زيد زمـ أمحد أزمق ؽمٔمٝمد ايمًجزي احل٣مهمظ )تَمًٔمقد زمـ ٞم٣مس زمـ أيب

( ، ووم٣مل ايمٖم٣مرد: َمتٗمـ، ووم٣مل ازمـ ضمجر: احل٣مهمظ ايمرضم٣ملايمدوم٣مق: مل أر دم اظمحدشمكم أصمقد اسمٗم٣مٞم٣ًم وٓ أضمًـ وٌْم٣م َمٛمف

 .(0617)حتٖم٥م/ (08/535( )ؽمغم0376( )خم٤م7/87( )يم٣ًمن377)ت 

 (.0727يد ايمٗمْم٣من )ذىمرَمًٔمقد زمـ يز

 (.8/680َمًٔمقد نمالم همروة َمقلم أيب متٝمؿ )وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: يمف صح٥ٌم( )ضم٣مسمؿ

 َمً٘مكم أزمق هم٣مؿمٚم٥م فمـ ايمٝمامن زمـ يزيد هق ازمـ فمٌد اهلل سمٗمدم.

 (.8/468٘مقدم فمـ فمقم َمرؽمؾ )ضم٣مسمؿ ايمَمً٘مكم 

 (.8/469)ضم٣مسمؿَمً٘مكم زمـ ديٛم٣مر أزمق هريرة ايمتٝمٚمل )ص٣ميما ي٘مت٤م ضمديثف وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( 

( ، ووم٣مل احل٣مهمظ: ؤمٝمػَمً٘مكم زمـ فمٌد اهلل أزمق هم٣مؿمٚم٥م )ص٣ميما احلدي٧م وم٣ميمف أزمق داود وؤمٖمف ايمدارومْمٛمل 

 .(0618)حتٖم٥م/ (7/88( )يم٣ًمن8/469( )ضم٣مسمؿ264)آصمري/

( 0800( )آصمري8/469َمً٘مكم زمـ َمٝمٚمقن إٞمِم٣مري ايمرَمقم )ؾمٝمخ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ووشمٗمف أزمق داود( )ضم٣مسمؿ

 (.7/87)يم٣ًمن

 (.8/610ؿ أزمق ايمٔمالٞمٝم٥م فمـ أيب ؽمٔمٝمد )ضم٣مسمؿ َمًٙم

 (.8/614َمًٙمؿ أزمق ؽمقادة فمـ فمٚمر )ضم٣مسمؿ 

 (.8/616( )ضم٣مسمؿ 7/96َمًٙمؿ أزمق فمٌد اهلل فمـ أيب نم٣مدي٥م )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )يم٣ًمن 

 (.8/614َمًٙمؿ إفمجٚمل فمـ فمقم )ضم٣مسمؿ 

 َمًٙمؿ اجلرَمل: هق ازمـ أيب َمًٙمؿ )وهق ازمـ فمٌد ايمرمحـ(.

 (.8/610زي٣مد )ضم٣مسمؿ َمًٙمؿ اخلزافمل فمـ

 (. 8/616َمًٙمؿ اخلقٓين فمٛمف ازمـ ذضمٝمؾ )ضم٣مسمؿ 

 (8/611َمًٙمؿ ايمٔمجقم فمـ فمقم )ضم٣مسمؿ 
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 (.082َمًٙمؿ اظم٣ميم٘مل )َمٌم 

 (.8/616َمًٙمؿ اظمدين فمـ ازمـ َمًٝم٤م )ضم٣مسمؿ

 (.8/614َمًٙمؿ اظمِمٌا فمـ فمٚمر )ضم٣مسمؿ 

 (.8/616َمًٙمؿ اهلٚمداين فمـ فمقف اجل٣مزمري )ضم٣مسمؿ  

 (.58/76ايمًٙمٚمل )فم٣ًمىمرَمًٙمؿ زمـ إزمراهٝمؿ أزمق همّمؾ 

 .ازمـ إدريسَمًٙمؿ زمـ أيب إدريس اظمٗمرئ: هق 

 (.04/98َمًٙمؿ زمـ أيب اظمٛم٣مزل أزمق حمٚمد )طمط

 (.8/087َمًٙمؿ زمـ أيب فم٣مصؿ ايمٛمٌٝمؾ )ضم٣مسمؿ 

 (.8/090َمًٙمؿ زمـ أيب فمْمٝم٥م ايمٌٌمي )ضم٣مسمؿ 

 (.8/094َمًٙمؿ زمـ أيب ىمريٚمف )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 دم ازمـ فمٌد ايمرمحـ اجلرَمل. ٟميتيَمًٙمؿ زمـ أيب َمًٙمؿ اجلرَمل 

 (.8/029َمًٙمؿ زمـ أيب َمًٙمؿ اخلٝم٣مط اظم٘مل )شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم ووم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: َم٣م أرى زمف زمٟمؽم٣ًم( )ضم٣مسمؿ

 (.04/92َمًٙمؿ زمـ أيب َمًٙمؿ ىمقدم )طمط

وم٣مل ازمـ َمٜمدي: ىم٣من رصمالً صمٝمد ايمديـ ضمًـ )( 344َمًٙمؿ زمـ أمحد زمـ أهمٙما ايمٛمحقي إدي٤م أزمق زم٘مر ايمٗمرؿمٌل )ت

 (.0478ٔمٗمؾ َمع ٞمٌٙمف وزمرافمتف وسمٗمدَمف دم فمٙمؿ ايمٔمرزمٝم٥م واهمر احلظ دم فمٙمؿ آفمتٗم٣مدات...( )صف/ايم

 (.58/70َمًٙمؿ زمـ أمحد زمـ ضمًكم احلالدي آٞمِم٣مري )جمٜمقل ضم٣مل( )فم٣ًمىمر

 (.960َمًٙمؿ زمـ إدريس اظمٗمرئ أزمق حمٚمد اإلؽمؼمازم٣مذي )جمٜمقل ضم٣مل( )صمر 

 (.8/081( )ضم٣مسمؿ7/88َمًٙمؿ زمـ أىمٝمس أزمق ضم٥ًٌم )جمٜمقل ضم٣مل( )يم٣ًمن 

 (.58/81َمًٙمؿ زمـ إي٣مس ايمٔمٛمزي )فم٣ًمىمر 

 (.8/081َمًٙمؿ زمـ أيٚمـ َمديٛمل )ضم٣مسمؿ 

 (.8/080َمًٙمؿ زمـ زم٣مٞمؽ فمـ ازمـ فمٚمر )ضم٣مسمؿ

 (.5/6422( )ضم٣ٌمن8/080َمًٙمؿ زمـ زمديؾ ايمٔمدوي )جمٜمقل ضم٣مل( )ضم٣مسمؿ

 (.8/88َمًٙمؿ زمـ متٝمؿ )ؾمٝمٔمل( ) ضم٣مسمؿ
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 (.58/95( )فم٣ًمىمر04/013شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ فم٣ًمىمر( )طمطَمًٙمؿ زمـ ضمًـ زمـ َمًٙمؿ أزمق ص٣ميما ايمدَمُمٗمل )نمغم 

 (.0619َمًٙمؿ زمـ ضمٝم٣من )جمٜمقل وم٣ميمف احل٣مهمظ( )حتٖم٥م/ 

 (.8/084َمًٙمؿ زمـ طم٣ٌمب زمـ فمقم )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ

 (.8/083َمًٙمؿ زمـ زائدة ايمًٙمٚمل )ضم٣مسمؿ

 (.7/88َمًٙمؿ زمـ زي٣مد احلٛمٖمل فمـ همٙمٝما )أسمك زمخػم ىمذب دم َمًا ايمروم٥ٌم( )يم٣ًمن

 (.8/083ـ زي٣مد َمقلم َمٝمٚمقٞم٥م )ضم٣مسمؿ َمًٙمؿ زم

 (.7/88َمًٙمؿ زمـ ؽم٣ممل اجلٜمٛمل )يمٝمس زمثٗم٥م وم٣ميمف أزمق داود( )يم٣ًمن

 (.8/085َمًٙمؿ زمـ ؽمػمة زمـ َمًٝم٤م ايمٖمزاري)ضم٣مسمؿ 

 (.8/085َمًٙمؿ زمـ ؽمٔمٝمد أزمق ؽمٔمٝمد فمـ فمٌد اهلل زمـ َمًٔمقد )ضم٣مسمؿ 

 (.0785)ذىمر( 4/593( )أصٌٜم٣من 692َمًٙمؿ زمـ ؽمٔمٝمد زمـ َمًٙمؿ أزمق ؽمٙمٚم٥م إؾمٔمري )ت

 (.8/083َمًٙمؿ زمـ ؽمٔمٝمد َمقلم ازمـ ضميَمل )ضم٣مسمؿ 

 (.8/082َمًٙمؿ زمـ ؽمٗمغم )ضم٣مسمؿ 

 (.8/085َمًٙمؿ زمـ ؽمٙمٝمؿ سم٣مزمٔمل )ضم٣مسمؿ

 (.8/083َمًٙمؿ زمـ ؽمٚمٔم٣من َمديٛمل )جمٜمقل ضم٣مل( )ضم٣مسمؿ 

 (.8/082َمًٙمؿ زمـ ؾمداد زمـ فمٌٝمد زمـ فمٚمغم)ضم٣مسمؿ

 (.58/011َمًٙمؿ زمـ ؾمٔمٝم٤م زمـ َمًٙمؿ إَمقي )فم٣ًمىمر 

 (.8/087( )ضم٣مسمؿ7/89ايمٛمح٣مت )يمٝمس زمثٗم٥م وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم ووم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: ؤمٝمػ احلدي٧م( )يم٣ًمنَمًٙمؿ زمـ ص٣مفمد 

  (.0601)حتٖم٥م/ (072( )ذيؾ  ، ووم٣مل احل٣مهمظ: جمٜمقل)دم فمداد اظمجٜمقيمكم وم٣ميمف اخلْمٝم٤م فمـ أٞمس َمًٙمؿ زمـ صٌٝما

 (0720َمًٙمؿ زمـ فم٣مصؿ زمـ وو٣مح إصٌٜم٣مين )ذىمر 

 (.0784َمًٙمؿ زمـ فمٌد ايمرمحـ ايمٌٌمي )ذىمر 

 (.8/088َمًٙمؿ زمـ فمٌد ايمرمحـ ايمٌٙمخل )ضم٣مسمؿ

و وم٣مل احل٣مهمظ دم ؽمٛمد هذا همٝمف: رصم٣ميمف َمًٙمؿ زمـ فمٌد ايمرمحـ اجلرَمل )شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ووم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن: رزمامأطمْمٟم..

 .(0606)حتٖم٥م/ (5/6428( )ضم٣ٌمن04/011( )طمط8/088( وهق ازمـ أيب َمًٙمؿ)ضم٣مسمؿشمٗم٣مت
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 (.٣8/088ميمف ايمذهٌل( )ضم٣مسمؿَمًٙمؿ زمـ فمٌد ايمرمحـ فمٛمف ؾمٚمٝم٥ًم )يمف صح٥ٌم وم

 (.0726َمًٙمؿ زمـ فمٌد ايمرضمٝمؿ زمـ اؽمٝمد اظمديٛمل )ذىمر

 (.919َمًٙمؿ زمـ فمٌد ايمٔمزيز ايمٝمامين أزمق فمٌد اهلل اخلِمٝم٤م )ٞمٝم٣ًمزمقر/

 (.8/088َمًٙمؿ زمـ فمٌد اهلل أزمق ٞمي ؾم٣مَمل )ضم٣مسمؿ

 (.8/087َمًٙمؿ زمـ فمٌد اهلل إزدي )ضم٣مسمؿ 

 (.8/088َمًٙمؿ زمـ فمٌد اهلل زمـ ضمٌٝم٤م اجلٜمٛمل )ضم٣مسمؿ  

 (.04/015( )جمٜمقل ضم٣مل( )طمط696َمًٙمؿ زمـ فمٌد اهلل زمـ َم٘مرم أزمق فمٌد اهلل اظم٠مدب )ت

 (.8/89َمًٙمؿ زمـ فمٌد اهلل زمـ ٞم٣مهمع )ٓئمرف وم٣ميمف ايمذهٌل( )يم٣ًمن 

 (.7/91َمًٙمؿ زمـ فمٌد اهلل فمـ همّمؾ زمـ َمقؽمك )يروى اظمقوقفم٣مت وم٣ميمف ازمـ ضم٣ٌمن( )يم٣ًمن

 (.58/77َمًٙمؿ زمـ فمٌد ايمقاضمد إؿمرازمٙمز )جمٜمقل ضم٣مل( )فم٣ًمىمر 

 (.7/89َمًٙمؿ زمـ فمٌد رزمف فمـ ايمثقري )ٓ أدري َمـ ذا وم٣ميمف ايمذهٌل( )يم٣ًمن

 (.8/088َمًٙمؿ زمـ فمٌٝمد اهلل ايمٗمرر )ضم٣مسمؿ 

 (.8/088َمًٙمؿ زمـ فمٌٝمد اهلل زمـ ؾمٜم٣مب ايمزهري )ضم٣مسمؿ 

 (.8/090سمؿَمًٙمؿ زمـ فمْم٣مء ايمٝمامين )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣م 

 (.7/91َمًٙمؿ زمـ فمْمٝم٥م ايمٖمٗمٝمٜمل )يمكم وم٣ميمف ايمذهٌل( )يم٣ًمن 

 (.8/091( )ضم٣مسمؿ7/91زمـ ضم٣ٌمن: ٓ أفمتٚمد فمٙمٝمف وٓئمجٌٛمل آضمتج٣مج زمف( )يم٣ًمناَمًٙمؿ زمـ فمٗم٣مل فمـ فمقم )وم٣مل  

 (.58/016)فم٣ًمىمر -يٛمٓمر–َمًٙمؿ زمـ فمٗم٥ٌم زمـ رزم٣مح أزمق فمٗم٥ٌم اظمري 

 (.8/089َمًٙمؿ زمـ فمٗمرب فمـ ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ )ضم٣مسمؿ 

 (.8/091َمًٙمؿ زمـ فمٗمٝمؾ أزمق فمٗمٝمؾ )ضم٣مسمؿ

 (.8/091َمًٙمؿ زمـ فمٗمٝمؾ زمـ أيب ؿم٣ميم٤م اهل٣مؾمٚمل )ضم٣مسمؿ

 (.8/091َمًٙمؿ زمـ فمٗمٝمؾ زمـ ضمٛمٓمٙم٥م فمـ أزمٝمف )ضم٣مسمؿ

 (.58/79َمًٙمؿ زمـ فمقم زمـ ؽمقيد أزمق ضمًـ )فم٣ًمىمر

 (.476اظمًٙمؿ زمـ فمقم زمـ ؿم٣ٌمؿم٣ٌم )َمٌم 
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 (.8/091َمًٙمؿ زمـ فمامر احلرر )ضم٣مسمؿ

 (.8/091( )ضم٣مسمؿ7/91)يم٣ًمن-سمٗمدم-َمًٙمؿ زمـ فمامر فمـ فمقم هق ازمـ فمٗم٣مل

 َمًٙمؿ زمـ فمٚمر أزمق فم٣مزب هق أيت ازمـ فمٚمرو.

 (.7/91( )يم٣ًمن8/091َمًٙمؿ زمـ فمٚمرو أزمق فم٣مزب )ضم٣مسمؿ 

 (.8/090َمًٙمؿ زمـ فمقيؿ زمـ أصمدع ايم٘مٛم٣مين )ضم٣مسمؿ

 (.8/090َمًٙمؿ زمـ فمٝم٣مض ىمقدم )ضم٣مسمؿ 

 (.04/99َمًٙمؿ زمـ فمٝمًك ايمٌجقم اظمقصقم )طمط 

 (.04/013( )طمط7/91َمًٙمؿ زمـ فمٝمًك زمـ َمًٙمؿ ايمِمٖم٣مر أزمق فمٝمًك ايم٣ًمَمري )َمؼموك وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل( )يم٣ًمن 

 (.04/99َمًٙمؿ زمـ فمٝمًك صم٣مر أيب َمًٙمؿ اظمًتٚمقم )طمط

 (.7/90َمًٙمؿ زمـ وم٣مؽمؿ فمـ يمٝمعم ايمٕمٖم٣مري٥م )نمغم َمٔمروف وم٣ميمف ازمـ فمدي( )يم٣ًمن

 (.58/005إؾمجٔمل )فم٣ًمىمر َمًٙمؿ زمـ ومرـم٥م

 (.8/094َمًٙمؿ زمـ ىمثغم فمـ فمٚمر زمـ ضمريش )شمٗم٥م وم٣ميمف زمـ َمٔمكم( )ضم٣مسمؿ  

 (.0126َمًٙمؿ زمـ حمٚمد زمـ فمقصمز أزمق ؽمٙمٚم٥م ايمٔمقصمزي ايمِمٛمٔم٣مين )إرؾم٣مد/

 (.8/095َمًٙمؿ زمـ َمرة زمـ فمٚمرو زمـ فمٌد اهلل اجلٚمحل ايمٗمرر )ضم٣مسمؿ  

 (.8/095َمًٙمؿ زمـ َمًٙمؿ زمـ َمٔمٌد )ضم٣مسمؿ 

 (.8/095َمًٙمؿ زمـ َمًٙمؿ فمـ َمقرق ايمٔمجقم )اشمٛمك فمٙمٝمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ  

 (.8/097َمًٙمؿ زمـ ٞمٌٜم٣من )ضم٣مسمؿ 

 (.8/097َمًٙمؿ زمـ ٞمًْم٣مس فمـ فمٌٝمدة ايمًٙمامين )ضم٣مسمؿ 

 (.8/097َمًٙمؿ زمـ ٞمًْم٣مس فمـ فمقم )ضم٣مسمؿ 

 (.7/96زمـ طمزيٚم٥م( )يم٣ًمناَمًٙمؿ زمـ ٞمي فمـ ؾمٔم٥ٌم )ٓ أفمرهمف وم٣ميمف 

 (.8/089َمًٙمؿ زمـ هرَمز )ضم٣مسمؿ 

 (.7/96َمًٙمؿ زمـ هرَمل فمـ فمقم )ٓ أفمتٚمد فمٙمٝمف وٓ ئمجٌٛمل آضمتج٣مج زمف يمٙمٚمذه٤م ايمردئ وم٣ميمف ازمـ ضم٣ٌمن( )يم٣ًمن

( )أصٌٜم٣من 0787أو اهلٝمِمؿ زمـ َمًٙمٚم٥م أزمق حمٚمد ايمٔمٌد ي)أشمٛمك فمٙمٝمف أزمق ايمُمٝمخ وأزمق ٞمٔمٝمؿ( )ذىمر -َمًٙمؿ زمـ هٝمثؿ  
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 (.238( )ؿم٤م 3/044

 (.04/92طمطَمًٙمؿ زمـ ويمٝمد أزمق ويمٝمد إٞمِم٣مري )

 (.5/6476( )ضم٣ٌمن8/097َمًٙمؿ زمـ ويمٝمد زمـ رزم٣مح اظمدين َمقلم أيب ذزم٣مب )جمٜمقل ضم٣مل( )ضم٣مسمؿ 

 (.8/611َمًٙمؿ زمـ يزيد أزمق ص٣مدق إزدي ىمقدم )َمًتٗمٝمؿ احلدي٧م وم٣ميمف ازمـ ضم٣ٌمن( )ضم٣مسمؿ 

 (.8/611َمًٙمؿ زمـ يزيد اهلٚمداين )شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم( )ضم٣مسمؿ 

 (.7/96( )يم٣ًمن8/099سمؿ جمٜمقل( )ضم٣مسمؿَمًٙمؿ زمـ ي٣ًمر ايمدود )وم٣مل أزمق ضم٣م

 (.8/611َمًٙمؿ فمـ ازمـ فمٚمر )ضم٣مسمؿ 

 (.8/610َمًٙمؿ فمـ أيب هريرة )ضم٣مسمؿ 

 (.8/611( )ضم٣مسمؿ7/96َمًٙمؿ فمـ فمقم )ٓ أفمتٚمد فمٙمٝمف وم٣ميمف ازمـ ضم٣ٌمن ( هق ازمـ هرَمل: سمٗمدم )يم٣ًمن

 (.8/611َمًٙمؿ فمـ فمٚمر )ضم٣مسمؿ

 (.7/96َمًٙمؿ فمـ حمٚمد زمـ ؽمالم )يم٣ًمن 

 (.8/616فمـ ىمٔم٤م )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ َمًٙمؿ َمقلم زائدة 

 (.8/611َمًٙمؿ َمقلم فمـ طم٣ميمد زمـ فمرهمْم٥م )ضم٣مسمؿ 

 (.8/629َمًٙمٚم٥م ايمٔمدل فمـ فمٚمغم زمـ ه٣مٞمئ )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.58/61َمًٙمٚم٥م زمـ إزمراهٝمؿ ايمٌغمويت )فم٣ًمىمر 

 (.58/09َمًٙمٚم٥م زمـ إزمراهٝمؿ زمـ فمٌد اهلل ايمٗمرر إَمقي )فم٣ًمىمر

 (.8/671يب أؾمٔم٧م )ضم٣مسمؿ َمًٙمٚم٥م زمـ ا

 (.7/95)يم٣ًمن -يٟميت–َمًٙمٚم٥م زمـ أيب ومالزم٥م ) جمٜمقل( صقازمف فمـ أيب ومالزم٥م 

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من فم٣مظم٣ًم زم٣ميمٖمرائض 499أو495)ت -اظمرصمٝمْمل -َمًٙمٚم٥م زمـ أمحد ايمٖمر  احل٣مؽم٤م أزمق ايمٗم٣مؽمؿ

 (.0470َمُمٜمقرًا زمٚمٔمرهمتٜم٣م، ووم٣مل ازمـ ضمٝم٣من: مل ي٘مـ زم٣مٕٞمديمس َمثٙمف دم فمٙمٚمف( )صف/

 (.0056َمًٙمٚم٥م زمـ أؽمٙمؿ )ومط 

 (.237( )ؿم٤م58/61َمًٙمٚم٥م زمـ صم٣مزمر ايمٙمخٚمل ايمدَمُمٗمل )فم٣ًمىمر 

 (.8/627( )ضم٣مسمؿ 7/96َمًٙمٚم٥م زمـ صمٔمٖمر ايمٌجقم إمحز )جمٜمقل ضم٣مل( )يم٣ًمن 
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 (.58/60َمًٙمٚم٥م زمـ ضمٌٝم٤م ايمٖمٜمري )فم٣ًمىمر 

 (.7/94َمًٙمٚم٥م زمـ طم٣ميمد إٞمِم٣مري )يم٣ًمن 

 (.7/94َمًٙمٚم٥م زمـ راؾمد احلامين )يم٣ًمن

 (.8/629َمًٙمٚم٥م زمـ زي٣مد )شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم( )ضم٣مسمؿ 

 (.8/629َمًٙمٚم٥م زمـ ؽم٣ممل اجلٜمٛمل ايمٌٌمي )ضم٣مسمؿ  

ووم٣مل ايمدارومْمٛمل: ئمتػم زمحديثف(  ،َمًٙمٚم٥م زمـ ؽمٔمٝمد زمـ فمٌد اظمٙمؽ فمـ هُم٣مم )أضم٣مديثف صح٣مح وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ

 (.8/622( )ضم٣مسمؿ 7/94)يم٣ًمن

 (.7/94ارومْمٛمل( )يم٣ًمنَمًٙمٚم٥م زمـ ؽمٙمٝمامن ايمٗمرر إٞمديمز )ؤمٝمػ وم٣ميمف ايمد

 (.7/94َمًٙمٚم٥م زمـ ص٣مفمد ايمٛمح٣مت )وشمٗمف أمحد وؤمٖمف أزمق ضم٣مسمؿ( )يم٣ًمن 

 (.8/627َمًٙمٚم٥م زمـ ص٣ميما فمـ همّم٣ميم٥م )ضم٣مسمؿ 

 (.8/629َمًٙمٚم٥م زمـ صٙم٦م ايمُمٝم٣ٌمين )َمؼموك وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.7/93َمًٙمٚم٥م زمـ فمٌد احلٚمٝمد فمـ حمٚمد زمـ إؽمح٣مق )جمٜمقل وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل( )يم٣ًمن

 (.0784ـ فمٌد ايمرمحـ ايمٌٌمي )ذىمرَمًٙمٚم٥م زم 

 (.7/93َمًٙمٚم٥م زمـ فمٌد اهلل زمـ حم٣مرب ايمٖمٜمري )يم٣ًمن 

 (.8/629( )ضم٣مسمؿ 7/93َمًٙمٚم٥م زمـ فمٌد اهلل سم٣مزمٔمل )وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ جمٜمقل( )يم٣ًمن  

 (.7/93فمروة زمـ ززمغم )ٓئمرف وم٣ميمف ايمٛم٣ٌميت( )يم٣ًمن فمـ َمًٙمٚم٥م زمـ فمٌد اهلل

 (.7/93( )يم٣ًمن 8/671دي٧م وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ َمًٙمٚم٥م زمـ فمثامن زمـ َمٗمًؿ ايمػمي )ذاه٤م احل

 (.260َمًٙمٚم٥م زمـ فمقم زمـ طمٙمػ أزمق ؽمٔمٝمد اخلُمٛمل دَمُمٗمل )مل ي٘مـ فمٛمدهؿ دم احلدي٧م زمذاك وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( )نمرزم٣مء/

 (.7/95َمًٙمٚم٥م زمـ فمٚمغم فمـ فمٚمرزمـ ه٣مٞمئ )جمٜمقل ( صقازمف فمـ فمٚمغم يٟميت)يم٣ًمن 

)وم٣مل احل٣مهمظ: هذا رصمؾ ىمٌغم ايمٗمدر ىم٣مٞم٦م يمف رضمٙم٥م يمٗمل همٝمٜم٣م  َمًٙمٚم٥م زمـ وم٣مؽمؿ ايمٗمرؿمٌل إٞمديمز ص٣مضم٤م ايمت٣مريخ 

 (.7/95إىم٣مزمر( )يم٣ًمن

 (.8/622( )ضم٣مسمؿ 7/391َمًٙمٚم٥م زمـ حم٣مرب ايمزي٣مدي ايم٘مقدم )جمٜمقل ضم٣مل( )ضم٤م

 (.58/622َمًٙمٚم٥م زمـ ٞمقهمؾ زمـ فمروة ايمثٗمٖمل )شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم/ ووم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: ص٣ميما( )ضم٣مسمؿ  
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 (.58/28فم٣ًمىمرَمًٙمٚم٥م زمـ ئمٗمقب زمـ إزمراهٝمؿ ) 

 (.58/28َمًٙمٚم٥م زمـ ئمٗمقب زمـ فمقم إَمقي )فم٣ًمىمر  

 (.8/629َمًٙمٚم٥م فمـ أيب ومالزم٥م )جمٜمقل وم٣ميمف أزمقضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ  

 (.360/ 8( )ضم٣مسمؿ58/054َمًٚمع ايمدَمُمٗمل )جمٜمقل ضم٣مل( )فم٣ًمىمر  

 (.077( ) ذيؾ 008َمًٚمع زمـ ص٣ميما )آصمري  

/ ووم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن: َمـ فم٣ٌمد أهؾ ايمٌٌمة وَمتٗمٛمٝمٜمؿ َم٣ميمف َمًٚمع زمـ فم٣مصؿ زمٌمي )وم٣مل ايمٔمٗمٝمقم: ٓ يت٣مزمع فمعم ضمديثف 

 (.7/92ضمدي٧م َمًٛمد يرصمع إيمٝمف..( ) يم٣ًمن 

 (.8/360َمًٚمع زمـ فمدي ايمٝمامَمل )ضم٣مسمؿ 

 (.8/310َمًٜمر ايمٛمٜمدي فمـ أزمٝمف )ضم٣مسمؿ  

 (.8/310َمًٜمر زمـ فمٚمران زمـ فمٚمغم )ضم٣مسمؿ 

 (.7/92( )يم٣ًمن 8/698َمًقر زمـ طم٣ميمد ايمٗم٣مر  )ضم٣مسمؿ

 (.8/698َمًقر زمـ طم٣ميمد اظمخزوَمل )ضم٣مسمؿ  

، َمًقر زمـ صٙم٦م ايم٘مقدم )ؤمٝمػ احلدي٧م وم٣ميمف أزمق زرفم٥م وأزمق ضم٣مسمؿ وؤمٖمف أمحد وايمٌخ٣مري ووم٣مل ايمٛم٣ًمئل: َمؼموك 

 .(0605)حتٖم٥م/ (8/698( )ضم٣مسمؿ 7/92( )يم٣ًمن 04/635( )طمطووم٣مل احل٣مهمظ: ىمذاب

 (.7/97َمًقر زمـ فمٌد اظمٙمؽ فمـ َمٔمـ ايمٗمزاز )ؤمٖمف إزدي( )يم٣ًمن  

 (.8/698َمًقر زمـ َمرزوق )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.0602َمًقر زمـ َمقرع ايمٔمٛمػمي )يمٝمس زم٣مظمُمٜمقر وم٣ميمف احل٣مهمظ( )حتٖم٥م/

 (0789َمًقر زمـ يزيد ازمق ضم٣مَمد اظم٠مذن )ذىمر  

 (.0698َمًقر زمـ يزيد اجلذاَمل )يقٞمس 

 (.078اظمًقري فمـ أيب هريرة ) جمٜمقل ( )ذيؾ 

 (.٣ٌ8/694مس )ضم٣مسمؿ َمًٝم٤م إفمرج فمـ ازمـ فم 

 (.8/694اظمًٝم٤م ايمًٙمٚمل فمـ ازمـ فم٣ٌمس )ضم٣مسمؿ 

 (.0054َمًٝم٤م زمـ أؽمقد صقازمف زمـ ؽمقيد )ك 
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 (.8/693َمًٝم٤م زمـ صمحدر سم٣مزمٔمل )ضم٣مسمؿ  

 (8/693( )ضم٣مسمؿ 7/97اظمًٝم٤م زمـ دارم ايمٌٌمي )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )يم٣ًمن 

 (.04/030اظمًٝم٤م زمـ زهغم زمـ َمًٙمؿ ايمت٣مصمر ) طمط 

 (.7/98زمـ ومٝمس زمـ َمًٙمٚم٥م اظمٗمرئ )جمٜمقل ( )يم٣ًمنَمًٝم٤م زمـ ؽمٛم٣من  

 .(0054)ك (04/030( )طمط8/693َمًٝم٤م زمـ ؽمقيد ايمٌٕمدادي )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

، ووم٣مل أمحد ووم٣مل ازمـ َمٔمكم: يمٝمس زمًمء فزمق ؽمٔمٝمد ايمتٚمٝمٚمل ايمُمٗمري ايم٘مقدم )سمرك ايمٛم٣مس ضمديثف وم٣ميمأَمًٝم٤م زمـ ذيؽ  

 .(0607)حتٖم٥م/ (04/047( )طمط8/693( )ضم٣مسمؿ 7/98( )يم٣ًمناحل٣مهمظ: َمؼموك

 (.7/99اظمًٝم٤م زمـ فمٌد ايمرمحـ سم٣مزمٔمل ىمٌغم )ضمديثف َمٛم٘مر وم٣ميمف ايمٌخ٣مري( )يم٣ًمن

 (.7/99َمًٝم٤م زمـ فمٌد ايم٘مريؿ فمـ ايقب )اهتٚمف ايمدارومْمٛمل( )يم٣ًمن  

 (.9/613َمًٝم٤م زمـ فمٌد اظمٙمؽ احلُم٣مش )ضم٤م 

 (.0551( )خم٤م 04/030َمًٝم٤م زمـ حمٚمد زمـ إؽمح٣مق أزمق فمٚمرو إرنمٝم٣مين )طمط 

 (.04/030)طمط -سمٗمدم–اظمًٝم٤م زمـ حمٚمد زمـ زهغم هق ازمـ زهغم زمـ َمًٙمؿ 

 (.04/030( )طمط898اظمًٝم٤م زمـ حمٚمد زمـ َمًٝم٤م أزمق فمٚمرو زمـ أيب فمٌد اهلل إرنمٝم٣مين )َمُمٜمقر( )ٞمٝم٣ًمزمقر/

أزمق ، ووه٣مه اظمزي، ووم٣مل َمًٝم٤م زمـ واوا ايمًٙمٚمل ايمتٙمٚمٛمز احلٚميص )َمؼموك وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل وأزمق داود ونمغممه٣م 

ضم٣مسمؿ: صدوق، ووم٣مل ازمـ فمدي: ىم٣من ال ٞم٣ًمئل ضمًـ ايمرأي همٝمف، ووم٣مل احل٣مهمظ: همٝمف َمٗم٣مل، ووم٣مل: صدوق ىمثغم اخلْمٟم، 

 .(0608)حتٖم٥م/( 5/6479( )ضم٣ٌمن8/693( )ضم٣مسمؿ7/011( )يم٣ًمن ووم٣مل: ؤمٝمػ

 (.8/363َمُم٣مش أزمق آزهر ايمًٙمٝمٚمل فمـ فمْم٣مء )شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم( )ضم٣مسمؿ  

 (.8/349)ضم٣مسمؿ َمُمجقر زمـ نمٝمالن ايمّمٌل 

 (.7/010( )يم٣ًمن8/492َمممج زمـ صمرير )جمٜمقل وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.8/330َمممس ايمْم٣مئٖمل )ضم٣مسمؿ 

 (.7/010( )يم٣ًمن8/330َمممس فمـ أزمٝمف)جمٜمقٓن وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.04/663َمممف زمـ أزم٣من أزمق شم٣مزم٦م طمْم٣مب )جمٜمقل ضم٣مل( )طمط 

 (.04/663( )طمطَمممف زمـ ؽمٔمٝمد أزمق زيد ايمقاؽمْمل )وشمٗمف اخلْمٝم٤م
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 (.8/344َمُم٘م٣من احلامل )ضم٣مسمؿ  

 (.7/010)يم٣ًمن -همٝمف ٞمٓمر–َمُمٚمرخ زمـ محران  

 (.8/331َمِم٣مد زمـ فمٗم٥ٌم )جمٜمقل ضم٣مل( )ضم٣مسمؿ 

 (.8/330َمِم٣مدف زمـ زي٣مد فمـ ايمزهري )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.8/334َمِم٣مع زمـ أذس ايمتٚمٝمٚمل )ضم٣مسمؿ  

 (.0057( )ومط7/016أفمرهمف وم٣ميمف ايمذهٌل( )يم٣ًمنَمِمٌا زمـ هٙمٗم٣مم ايمٌزار أزمق فمقم ايمٔمجقم )ٓ 

 (8/417َمِمٔم٤م احلٚمغمي )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( )ضم٣مسمؿ 

 (8/415َمِمٔم٤م اظمخزوَمل )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( )ضم٣مسمؿ 

 .(0609)حتٖم٥م/ (7/016( )يم٣ًمن ، ووم٣مل احل٣مهمظ: ؤمٝمػَمِمٔم٤م زمـ إزمراهٝمؿ ايمٗمٝمز )َمٛم٘مر احلدي٧م وم٣ميمف ازمـ فمدي 

( )دفم٣مء 0125زة زمـ َمِمٔم٤م ايمززمغمي أزمق فمٌد اهلل ايمزهري اظمدين ) أشمٛمقا فمٙمٝمف( )إرؾم٣مد/َمِمٔم٤م زمـ إزمراهٝمؿ زمـ مح

0/237.) 

 (8/412َمِمٔم٤م زمـ أيب ذئ٤م فمـ وم٣مؽمؿ )ضم٣مسمؿ 

 (.04/003َمِمٔم٤م زمـ أمحد زمـ َمِمٔم٤م أزمق أمحد ايمٗمالٞمز )طمط 

 (.8/415َمِمٔم٤م زمـ إؽمح٣مق ايمٗمرر )ضم٣مسمؿ

 (.58/619َمِمٔم٤م زمـ أيقب )جمٜمقل ضم٣مل( )فم٣ًمىمر 

 (٤8/413م زمـ شم٣مزم٦م زمـ أيب ومت٣مدة إٞمِم٣مري )ضم٣مسمؿ َمِمٔم 

 (8/417َمِمٔم٤م زمـ ضم٘مٝمؿ زمـ ذيؽ زمـ ٞمٚمٙم٥م )ضم٣مسمؿ  

 (7/014( )يم٣ًمن 8/419ضم٣مسمؿ ( )ضم٣مسمؿ أزمقَمِمٔم٤م زمـ طم٣مرصم٥م )جمٜمقل ضم٣مل وم٣ميمف  

 (8/414( )ضم٣مسمؿ 04/015َمِمٔم٤م زمـ ززمغم زمـ فمقام ايمٗمرر )طمط 

 (.0410)يقٞمس ( 083َمِمٔم٤م زمـ ززمغم زمـ جم٣مهد زمـ شمٔمٙم٥ٌم ايمٔمدوي )ت 

 (8/412َمِمٔم٤م زمـ زي٣مد زمـ هرَمز )ضم٣مسمؿ 

: ىم٣من يِمحػ، ووم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن: ىم٣من يديمس ازمـ فمديوم٣مل أزمق طمٝمثٚم٥م اظمِمٝميص احلراين ) ] أو ؽمٔمٝمد[ َمِمٔم٤م زمـ ؽمٔمد 

 (.0661)حتٖم٥م/ (8/419( )ضم٣مسمؿ 7/014( )يم٣ًمن  وىمػ آطمر فمٚمره، ووم٣مل احل٣مهمظ: همٝمف ؤمػ
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 (8/413ززمغم )ضم٣مسمؿ  زمـ ذؤي٤م فمـ فمٌد اهلل زمـ َمِمٔم٤م زمـ فمٌد ايمرمحـ

 (8/414َمِمٔم٤م زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ فمقف ايمٗمرر ايمزهري )ضم٣مسمؿ 

 (7/013َمِمٔم٤م زمـ فمٌد اهلل ايمٛمقهمقم )جمٜمقل ضم٣مل وم٣ميمف ايمٔمٗمٝمقم ( )يم٣ًمن 

َمِمٔم٤م زمـ فمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ يقؽمػ إزدي أزمق زم٘مر ايمٗمرؿمٌل )وم٣مل احلٚمٝمدي: أدي٤م أطم٣ٌمري ؾم٣مفمر وىم٣من هم٣مواًل( 

 (.0481)صف/

 (8/412َمِمٔم٤م زمـ فمٌٝمد اهلل زمـ صمٛم٣مدة زمـ َم٣ميمؽ إزدي )ضم٣مسمؿ 

 (8/414َمِمٔم٤م زمـ فمٚمغم ايمداري ) صح٣ميب يب َمُمٜمقر ( )ضم٣مسمؿ 

 (7/013َمِمٔم٤م زمـ همروخ فمـ ايمثقري )يم٣ًمن 

 (8/417( )ضم٣مسمؿ 7/015َمِمٔم٤م زمـ ومٝمس فمـ طم٣ميمد زمـ ومْمـ )َمؼموك وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( )يم٣ًمن 

 (8/417ل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( )ضم٣مسمؿ َمِمٔم٤م زمـ َمثٛمك ايمٔمٌد ي )جمٜمق

( )يم٣ًمن 8/412َمِمٔم٤م زمـ َمِمٔم٤م زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ فمقف ايمٗمرر )ؤمٝمػ احلدي٧م وم٣ميمف ازمـ صمٛمٝمد ونمغمه ( )ضم٣مسمؿ 

7/015) 

 (0788َمِمٔم٤م زمـ َمقؽمك زمـ َمِمٔم٤م ايمتٚمٝمٚمل )ذىمر 

 (8/417َمِمٔم٤م زمـ ٞمقح آٞمِم٣مري )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( )ضم٣مسمؿ 

 (8/412وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( )ضم٣مسمؿ َمِمٔم٤م فمـ ايمُمٔمٌل )جمٜمقل ضم٣مل 

 (8/341َمِمٖما فمـ فمقم )ضم٣مسمؿ 

 (8/314َمّم٣مء أزمق إزمراهٝمؿ ايمٖم٣مئًم فمـ فم٣مئُم٥م )ضم٣مسمؿ 

 (8/314َمّم٣مء اخلزاز زمٌمي ) ضم٣مسمؿ 

 (8/314َمّم٣مء زمـ صم٣مرود أزمق ضم٣مسمؿ صم٣مرود ايمدٞمٝمقري )يمٝمس زم٣مظمُمٜمقر حمٙمف ايمِمدق وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( )ضم٣مسمؿ 

 (8/494َمّم٣مرب ايمٔمجقم فمـ ومت٣مدة )ضم٣مسمؿ 

 (8/494َمّم٣مرب زمـ زمُمغم ايمتٚمٝمٚمل )ضم٣مسمؿ 

 (7/012أو ضمدير )يم٣ًمن  –َمي زمـ ضمرير 

 (0770َمي زمـ ضمًكم زمـ فمٌد اهلل ايمٔمجقم )ذىمر 
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( 8/330َمي زمـ نم٣ًمن زمـ َمي إزدي أزمق فمٝمٝمٛم٥م ايمٌٌمي )ٓ زمٟمس زمف صدوق وم٣ميمف أزمق دواد وأزمق ضم٣مسمؿ ( )ضم٣مسمؿ 

 (0494)آصمري 

 (04/428( )طمط 644وم٣ميمف ايمدار ومْمٛمل ( )ىمؼ  َمي زمـ حمٚمد زمـ طم٣ميمد إؽمدي )شمٗم٥م

 (7/017َمي زمـ حمٚمد زمـ فمٌٝمد إؽمدي )وشمٗمف ازمـ يقٞمس ( )يم٣ًمن 

 (7/012َمي زمـ ٞمقح ايمًٙمٚمل )همٝمف صمٜم٣ميم٥م وم٣ميمف ايمذهٌل ( )يم٣ًمن 

 (8/498َميس زمـ فمٌد اهلل ايمٕمٛمقي )ضم٣مسمؿ 

 (8/417)ضم٣مسمؿ َميس زمـ فمٌد اهلل زمـ وه٤م أزمق صٜم٣ٌمء ايمقازمًم )شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم ( 

 (8/497( )ضم٣مسمؿ 58/685َميس زمـ فمثامن اجلٜمٛمل )جمٜمقل ضم٣مل ( )فم٣ًمىمر 

 (7/017َمْم٣مع زمـ زي٣مد )زائدة ( ايمٙمخٚمل )ٓئمرف ( )يم٣ًمن 

 (7/017َمْم٣مع زمـ فمٝمًك زمـ َمْم٣مع )ٓ ئمرف وم٣ميمف ايمٔمالين ( )يم٣ًمن 

 (.8/689َمْمر ايمْمٖم٣موي )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ

 (8/687( )ضم٣مسمؿ ٣7/019ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( )يم٣ًمن َمْمر زمـ أيب ؽم٣ممل )جمٜمقل وم

 (.8/689َمْمر زمـ أيب َمْمر )ضم٣مسمؿ 

 (0462َمْمر زمـ صمقيري٥م ايمًدود )يمٝمس زمف زمٟمس وم٣ميمف أزمق داود ( )آصمري 

 (8/688َمْمر زمـ ذراع أزمق فمالء ايمًٔمدي )ضم٣مسمؿ 

 (7/019َمْمر زمـ فمثامن ايمُمٝمقطمل )َمٛم٘مر احلدي٧م صمدًا وم٣ميمف ازمـ ضم٣ٌمن ( )يم٣ًمن 

 (.8/689ٖمزاري ايمدَمُمٗمل )ؾمٝمخ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿَمْمر زمـ فمالئل ايم

 ( 8/019َمْمر زمـ فمقن )ؤمٖمف أزمق ضم٣مسمؿ ( )ضم٣مسمؿ 

 (.8/688َمْمر زمـ ىمثغم اخلقٓين اظمٌمي )ضم٣مسمؿ

 (.7/019َمْمر زمـ حمٚمد زمـ وح٣مك ايمً٘مري )خيْمئ وخي٣ميمػ وم٣ميمف ازمـ ضم٣ٌمن( )يم٣ًمن 

 َمْمر زمـ حمٚمد زمـ ٞمٌم أزمق ؿم٣مهر ايمتٚمٝمٚمل اهلروي.

 (.266صمٔمٖمر اظمٛمِمقر )نمرزم٣مء/َمْمر َمقلم أيب 

 (.8/319َمْمرح فمـ ضمًـ )ضم٣مسمؿ
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 (.8/403َمْمرف ايمًٔمدي فمـ فمٌد اهلل زمـ ضم٣مرث إٞمِم٣مري )ضم٣مسمؿ 

 (.04/671َمْمرف زمـ مجٜمقر زمـ همّمؾ أزمق زم٘مر إذوس )طمط

 (.955( )صمر 478َمْمرف زمـ ضمًكم زمـ حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ أزمق فمقم اظمْمردم ايمٖمٗمٝمف )ت 

 (.8/333ؿَمْمرف زمـ فمٌد اهلل ايمٛمٜمدي )ضم٣مسم

 (.8/403َمْمرف زمـ فمت٥ٌم فمـ أزمٝمف )ضم٣مسمؿ 

 (.8/404َمْمرف زمـ فمقف زمٌمي )ضم٣مسمؿ 

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمـ أهؾ ايمرواي٥م يمٙمحدي٧م..( 477َمْمرف زمـ فمٝمًك ايمٕم٣ًمين أزمق فمٌد ايمرمحـ ايمٕمرٞم٣مؿمل )ت

 (.0427)صف/

( ي: ومل أر دم ضمديثف َمٛم٘مراً وهُم٣مم ايمِمٛمٔم٣مين، ووم٣مل ازمـ فمد )ىمذزمف ازمـ َمٔمكم ايمِمٛمٔم٣مين َمْمرف زمـ َم٣مزن ايم٘مٛم٣مين

 (.8/403( )ضم٣مسمؿ7/017)يم٣ًمن

( )ضم٣مسمؿ 58/447شمٗم٥م وم٣ميمف فمٌد ايم٘مريؿ زمـ أيب فمٌد ايمرمحـ فمـ أزمٝمف( )فم٣ًمىمر)َمْمرف زمـ َم٣ميمؽ أزمق ايمرئ٣مب ايمٗمُمغمي 

8/406.) 

 (.8/404َمْمرف زمـ َمٔمٗمؾ أزمق زم٘مر ايمُمٗمري ايمًٔمدي )شمٗم٥م وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.8/405)ضم٣مسمؿ َمْمرف زمـ واصؾ فمـ إفمٚمش 

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: فُمٛمل زم٣ميمٗمرآن وؽمامع احلدي٧م..( 380َمْمرف زمـ ي٣مؽمكم ايمُم٣مؿمٌل أزمق فمٌد ايمرمحـ )ت

 (.0428)صف/

، ووم٣مل ايمذهٌل: روى فمـ ه٣مٞمئ زمـ اظمتقىمؾ زمٟمزم٣مؿمٝمؾ دم همّمؾ َمْمروح زمـ حمٚمد زمـ ؾم٣مىمر اظمٌمي )شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ يقٞمس 

 (.7/019( )يم٣ًمن670( )تزمٔمدهآؽم٘مٛمدري٥م، ووم٣مل احل٣مهمظ: يمٔمؾ ايمٌالء ممـ 

 (.0416َمْمٔمؿ زمـ فمٌٝمدة ايمٌٙمقي )يقٞمس 

 (.8/300َمْمٔمؿ فمـ فمْم٣مء )ضم٣مسمؿ 

 (.04/670( )طمط 466َمْمٙم٤م زمـ إزمراهٝمؿ زمـ فمٌد ايمٔمزيز أزمق ه٣مؾمؿ اهل٣مؾمٚمل )ت

 (.0614اظمْمٙم٤م زمـ أيب وادفم٥م ايمًٜمٚمل )صح٣ميب( )يقٞمس 

 (.8/459َمْمٙم٤م زمـ ؽم٣مئ٤م زمـ أيب وادفم٥م احلٚميص )جمٜمقل ضم٣مل( )ضم٣مسمؿ 
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اظمٌمي )شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ يقٞمس ووشمٗمف ازمـ /َمْمٙم٤م زمـ ؾمٔمٝم٤م زمـ ضم٣ٌمن)أو ضمٝم٣من( أزمق حمٚمد اظمروزي)إزدي( ايمٌٌمي

اجلقزي ووم٣مل احل٣مهمظ: صدوق، وذىمر ازمـ فمدي يمف ضمديث٣مً َمٛم٘مرًا، ووم٣مل: مل أر نمغمه وؽم٣مئر أضم٣مديثف فمـ أيب ص٣ميما 

 (.7/019( )يم٣ًمن0122( )إرؾم٣مد/239َمًتٗمٝمٚم٥م( )ؿم٤م

 (.0791محد زمـ حمٚمد زمـ فمقم احلٛمٓمقم )ذىمرَمْمٜمر زمـ أ 

 (.58/424َمْمٜمر زمـ أمحد زمـ ويمٝمد ايمٕم٣ًمين )فم٣ًمىمر 

 (.8/492َمْمٜمر زمـ صمقيري٥م ايمًدود اخلراؽم٣مين )جمٜمقل ضم٣مل( )ضم٣مسمؿ  

 (.8/495َمْمٜمر زمـ طم٣ميمد ايمرزمٔمل )ضم٣مسمؿ

 (.7/001َمْمٜمر زمـ ؽمٙمٝمامن ايمٖمٗمٝمف )ىمذاب وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل( )يم٣ًمن

 (.04/609 زمـ ؿم٣مهر أزمق حمٚمد )طمطَمْمٜمر زمـ ؿم٣مهر زمـ فمٌد اهلل

 (.08/539اظمْمٜمر زمـ فمٌد ايمقاضمد زمـ حمٚمد ايمغمزمقفمل أزمق همّمؾ إصٌٜم٣مين )فمٛمف مج٣مفم٥م( )ؽمغم 

 (.0536َمْمٜمر زمـ فمقم زمـ فمٌد اهلل أزمق ؿم٣مهر اظمٝمٌذي )خم٤م

 (.0527َمْمٜمر زمـ فمقم زمـ حمًـ اهلٚمداين )خم٤م 

 (.0530ًٝمٛمل )خم٤ماحلَمْمٜمر زمـ فمقم زمـ حمٚمد زمـ فمقم 

 (.58/423( )فم٣ًمىمر04/661زمـ حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ أزمق فمٌد اهلل ايمُمغمازي )جمٜمقل ضم٣مل( )طمط َمْمٜمر

 (.918َمْمٜمر زمـ حمٚمد زمـ ضم٣مسمؿ زمـ فمٌد اهلل ايمٛمٝم٣ًمزمقري أزمق فمقم )ٞمٝم٣ًمزمقر/

 (.5/6304َمْمٜمر زمـ حيٝمك زمـ شم٣مزم٦م ؾمٝمخ ٓزمـ ضم٣ٌمن )وم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن: ايمُمٝمخ ايمِم٣ميما( )ضم٣ٌمن 

 (.0531ايمٌحغمي )وشمٗمف ايمٖم٣مرد( )خم٤م َمْمٜمر زمـ حيٝمك زمـ حمٚمد زمـ أمحد  

 (.8/492َمْمٜمر ص٣مضم٤م فمقم زمـ ضمًكم )ضم٣مسمؿ  

 (.8/368َمْمقس فمـ أيب هريرة )ضم٣مسمؿ  

 (.8/493( )ضم٣مسمؿ7/001َمْمغم زمـ أيب طم٣ميمد )َمؼموك احلدي٧م وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )يم٣ًمن 

 (.8/493َمْمغم زمـ شمٔمٙم٥ٌم فمـ فمقم )ضم٣مسمؿ 

 (.8/499ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ  َمْمٝمع إٞمِم٣مري أزمق حيٝمك َمديٛمل )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق

 (.7/000َمْمٝمع زمـ إي٣مس ايم٘مت٣مين ايم٘مقدم )سم٣ميمػ( )يم٣ًمن
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 (.04/662َمْمٝمع زمـ فمٌد اهلل زمـ َمْمٝمع ايمٌ٘مري )طمط 

 (.8/349ووم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: َمٛم٘مر احلدي٧م( )ضم٣مسمؿ  ،زمـ َمٔمكماَمٓم٣مهر زمـ أؽمٙمؿ اظمخزوَمل )يمٝمس زمًمء وم٣ميمف 

 (.58/474َمٓمٖمر زمـ أمحد زمـ إزمراهٝمؿ اظمٗمرئ )فم٣ًمىمر

 (.0509َمٓمٖمر زمـ أمحد زمـ فمٌد اهلل أزمق ٞمٌم ايمدَمٕم٣مين )خم٤م 

 (.58/475َمٓمٖمر زمـ أمحد زمـ فمقم أزمق زم٘مر )جمٜمقل ضم٣مل( )فم٣ًمىمر

 (.58/472َمٓمٖمر زمـ ضم٣مصم٤م ايمٖمرنم٣مين )فم٣ًمىمر

 (.04/041َمٓمٖمر زمـ ضمًـ أزمق ؽمٔمد اهلٚمداين )وشمٗمف اخلْمٝم٤م( )طمط

 (.0565َمٓمٖمر زمـ ضمًـ أزمق فمقم ايمْمٙمحل )خم٤م

 (.04/068ٝم٤م ايم٘م٣مسم٤م )طمطَمٓمٖمر زمـ هي أزمق ؿم

 (.7/004َمٓمٖمر زمـ ؽمٜمؾ اظمٔمروف زمٔم٣مزمد ايمُمط )جمٜمقل وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل( )يم٣ًمن

 (.0562َمٓمٖمر زمـ ؿم٣مهر زمـ حمٚمد اجل٣مواين )خم٤م

 (.7/004( )يم٣ًمن 04/067قزي( )طمطاجلزمـ اَمٓمٖمر زمـ فم٣مصؿ زمـ أيب إنمر ايمٔمجقم )ىمذزمف  

 (.0561 َمٓمٖمر زمـ فمٌد احلٚمٝمد اإلؽمٖمرايٛمل )وشمٗمف ايمٖم٣مرد( )خم٤م

 (.0563َمٓمٖمر زمـ فمٌد اظمٙمؽ زمـ فمٌد اهلل اجلقيٛمل )خم٤م 

 (.0567َمٓمٖمر زمـ فمٌٝمد اهلل زمـ طمٙمٝمٖم٥م أزمق ؽمٔمد اخلقاري )خم٤م 

 (.7/003َمٓمٖمر زمـ فمقم أزمق همرج ايمٗمزويٛمل )ؾمٝمٔمل( )يم٣ًمن

 (.426َمٓمٖمر زمـ حمٚمد إصٌٜم٣مين )َمٌم 

 (.502ف/َمٓمٖمر زمـ حمٚمد زمـ أمحد ايمٔمٙمقي ؾمٝمخ يمٙمٌٝمٜمٗمل: صقازمف: ايمٓمٖمر ) إحت٣م

 (.0507َمٓمٖمر زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ يقؽمػ أزمق وم٣مؽمؿ ايمًٌتل )وشمٗمف ايمٖم٣مرد( )خم٤م

 (.04/069َمٓمٖمر زمـ حمٚمد زمـ زيٛمقن )طمط

 (.0508َمٓمٖمر زمـ حمٚمد زمـ فمقم إَمغم )وشمٗمف ايمٖم٣مرد( )خم٤م 

 (.04/062( )طمط58/479َمٓمٖمر زمـ َمرصمل ايمٌٕمدادي )جمٜمقل ضم٣مل( )فم٣ًمىمر

 (.7/003( )يم٣ًمن04/069)طمطَمٓمٖمر زمـ ٞمٓمٝمػ )ىمذزمف آزهري(  
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 (.04/069َمٓمٖمر زمـ حيٝمك زمـ أمحد زمـ ه٣مرون أزمق ضمًـ زمـ ذايب )وشمٗمف اخلْمٝم٤م( )طمط

 (.020َمٓمٜمر زمـ أمحد زمـ َمٓمٜمر إؾمٚمقين )َمٌم 

 (.8/638َمٔم٣مذ أزمق زهره فمـ ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ َمرؽماًل )ضم٣مسمؿ

 (.8/632َمٔم٣مذ أزمق زهغم إٞمِم٣مري )وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: يمف صح٥ٌم( )ضم٣مسمؿ  

 (.8/637َمٔم٣مذ ايمتٝمٚمل فمـ ؽمٔمد )ضم٣مسمؿ 

 (.7/426( )سمخ 5/6307)ضم٣ٌمن  -أـمٛمف ايمتٝمٚمل  -فمـ ؽمٔمد زمـ أيب ووم٣مص  -أو صمٔمدي  -َمٔم٣مذ اظم٘مل 

 (.5/6305( )ضم٣ٌمن8/637َمٔم٣مذ زمـ أيب زمـ ىمٔم٤م فمـ أزمٝمف )ضم٣مسمؿ 

 (.٣8/638مسمؿ َمٔم٣مذ زمـ ضمرَمٙم٥م فمـ أٞمس )ضم

 (.8/650َمٔم٣مذ زمـ ضم٣ًمن ايمًٔمدي )شمٗم٥م وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ

 (.8/638َمٔم٣مذ زمـ ؽمٔمقة ايمراؽمٌل )ضم٣مسمؿ

 (.8/638َمٔم٣مذ زمـ ؽمٖمٝم٣من فمـ ضمًـ )ضم٣مسمؿ 

 (.7/003َمٔم٣مذ زمـ ؽمٜمؾ زمـ َمٔم٣مذ زمـ أٞمس احلًٛمل )جمٜمقل وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( )يم٣ًمن

 (.8/650َمٔم٣مذ زمـ ؾمٔم٥ٌم أزمق ؽمٜمؾ ايمٌٌمي )ضم٣مسمؿ 

 (.0665ايمرمحـ اجلٜمٛمل )ٓ ئمرف وم٣ميمف ايمذهٌل( )حتٖم٥م/ َمٔم٣مذ زمـ فمٌد

 (.0/251َمٔم٣مذ زمـ فمٌد اهلل زمـ راهمع )دفم٣مء 

َمٔم٣مذ زمـ فمٌد اهلل زمـ ؿم٣مهر ايمٌٙمقي أزمق فمٚمرو اإلؾمٌٝمقم )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من فم٣مظم٣ًم زم٣ميمٙمٕم٥م وايمٔمرزمٝم٥م زم٣مرفم٣مً دم أداب ومديؿ 

 (.0477ايمْمٙم٤م( )صف/

 (.8/637ايمتٝمٚمل )ضم٣مسمؿ  َمٔم٣مذ زمـ فمٌٝمد اهلل زمـ َمٔمٚمر ايمٗمرر 

 .-سمٗمدم–َمٔم٣مذ زمـ فمت٥ٌم: هق َمِم٣مد 

 (.28/324َمٔم٣مذ زمـ فمٖم٣من أزمق فمثامن اخلقار )فم٣ًمىمر

 (.8/635َمٔم٣مذ زمـ فمٚمرو زمـ مجقح إٞمِم٣مري )يمف صح٥ٌم وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ  

 (.0/250َمٔم٣مذ زمـ فمقذ إٞمِم٣مري )دفم٣مء 

 (.7/003)يم٣ًمن -يٛمٓمر–َمٔم٣مذ زمـ فمٝمًك  
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( 04/042( )طمط688زمـ َمٔم٣مذ أزمق َمثٛمك ايمٔمٛمػمي )وشمٗمف اخلْمٝم٤م واخلٙمٝمقم( )ت َمٔم٣مذ زمـ َمثٛمك زمـ َمٔم٣مذ

 (.0/250)دفم٣مء

 (.7/003َمٔم٣مذ زمـ حمٚمد إٞمِم٣مري )دم ضمديثف وهؿ وم٣ميمف ايمٔمٗمٝمقم( )يم٣ًمن

 َمٔم٣مذ زمـ حمٚمد اهلذرم: )هق إٞمِم٣مري(. 

( 428حل٣مىمؿ( )تَمٔم٣مذ زمـ حمٚمد زمـ ضمًكم اظمٔمدل أزمق ضمًـ إٞمامؿمل اظمٔم٣مذي ايمٛمٝم٣ًمزمقري )أشمٛمك فمٙمٝمف ا

 (.912)ٞمٝم٣ًمزمقر/

 (.58/323َمٔم٣مذ زمـ حمٚمد زمـ فمٌد ايمٕم٣ميم٤م ايمِمٝمداوي )جمٜمقل ضم٣مل( )فم٣ًمىمر

( 04/045َمٔم٣مذ زمـ حمٚمد زمـ خمٙمد زمـ َمْمر أزمق ؽمٔمٝمد ايمٔم٣مَمري )صدوق وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )طمط

 (.8/650(.)ضم٣مسمؿ58/322)فم٣ًمىمر

 (.8/632َمٔم٣مذ زمـ حمٚمقد زمـ فمٚمرو زمـ حمِمـ أزمق ضم٣مرث )ضم٣مسمؿ 

 (.8/638َمٔم٣مذ زمـ َمًٙمؿ فمـ ذضمٌٝمؾ زمـ ؽمٚمط )جمٜمقل وم٣ميمف أزمقضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ  

 (.8/632َمٔم٣مذ زمـ َمٔمدان فمٛمف ىمٜمٚمس )ضم٣مسمؿ

 (.0796َمٔم٣مذ زمـ َمٗم٣مسمؾ ايمٗم٣مرئ ايمديٛمقري )ذىمر 

 (.7/005( )ص٣ميما احلدي٧م ومد سم٘مٙمؿ همٝمف وم٣ميمف ايمذهٌل( )يم٣ًمن686َمٔم٣مذ زمـ ٞمجده اهلروي )ت 

 (.7/005ايمٔمٗمٝمقم( )يم٣ًمنَمٔم٣مذ زمـ ي٣مؽمكم ايمزي٣مت )جمٜمقل وم٣ميمف 

 (.0794َمٔم٣مذ زمـ يقؽمػ أزمق ضمًـ إٞمِم٣مري اظمديٛمل )ذىمر/

 (.8/470َمٔم٣مرك اهلجٝمٚمل )ضم٣مسمؿ 

 (.8/470َمٔم٣مرك زمـ زممم زمـ فمٝم٣مذ إزدي )ضم٣مسمؿ 

 (.8/470َمٔم٣مرك زمـ زيد ايمّمٌل )ضم٣مسمؿ 

 (.04/641( )طمط491َمٔم٣مذم زمـ زىمري٣م زمـ حيٝمك زمـ محٝمد أزمق همرج ايمٛمٜمرواين )شمٗم٥م وم٣ميمف ايمٔمتٝمٗمل( )ت

 (.0415( )يقٞمس 401َمٔم٣مدم زمـ فمٚمر زمـ ضمٖمص أزمق فمٌد اهلل اظمٌمي )ت 

 (.0412َمٔم٣مدم زمـ فمٚمران ايمٓمٖمري َمٌمي )يقٞمس 

 (.8/310َمٔم٣مذم زمـ َمدرك ايمراهمٗمل )ضم٣مسمؿ
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 (.027اظمٔم٣مرم زمـ فمثامن اظم٣مدراي )َمٌم 

 (.7/002َمٔم٣من أزمق ص٣ميما فمـ أيب ضمرة )يمٝمس زمٚمٔمروف وم٣ميمف ازمـ فمدي( )يم٣ًمن 

 (.7/002اهلل فمٛمف يزيد زمـ ه٣مرون )ٓ ئمرف وم٣ميمف ؽمٔمد ايمديـ احل٣مهمظ( )يم٣ًمن َمٔم٣من أزمق فمٌد

 (.8/366َمٔم٣من زمـ محّم٥م زمـ فم٣مئُم٥م زمـ فمرار )ؾمٝمخ صدوق وم٣ميمف أمحد( )ضم٣مسمؿ 

 (.7/009َمٔم٣موي٥م احلٙمٌل )يّمع احلدي٧م وم٣ميمف أزمق ٞمٔمٝمؿ( )يم٣ًمن 

 َمٔم٣موي٥م ايمٔمتٌل اظمٌمي: صقازمف فمٌد ايمرمحـ زمـ َمٔم٣موي٥م.

 (.8/482أزمق فمٌد اهلل )ضم٣مسمؿ َمٔم٣موي٥م ايمٔمًٗمالين 

 (.8/482َمٔم٣موي٥م ايمٗمرر فمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ أيب زم٘مرة )ضم٣مسمؿ  

 (.8/472َمٔم٣موي٥م ايمٙمٝمثل فمـ ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ)ضم٣مسمؿ 

 (.0( )َمٌم 475َمٔم٣موي٥م اظمِم٣مضمٖمل أزمق فمٌد ايمرمحـ )ت 

 (.8/481َمٔم٣موي٥م اظمٜمري فمـ أيب هريرة )ضم٣مسمؿ 

 (.8/481َمٔم٣موي٥م اهلذرم فمـ رصمؾ )ضم٣مسمؿ  

 (.8/479َمٔم٣موي٥م زمـ أيب حتٝم٣م )ضم٣مسمؿ 

 (.0/254َمٔم٣موي٥م زمـ أيب فم٣ٌمس ايمٗمٝمز )دفم٣مء 

 (.8/481َمٔم٣موي٥م زمـ أيب فمٝم٣مش ايمزرومل )جمٜمقل ضم٣مل( )ضم٣مسمؿ 

 (.59/03َمٔم٣موي٥م زمـ أوس زمـ أصٌغ ايمً٘مً٘مل )فم٣ًمىمر

 (.8/481َمٔم٣موي٥م زمـ زمٔمج٥م زمـ فمٌد اهلل زمـ زمدر اجلٜمٛمل )ضم٣مسمؿ 

 (.8/481)ضم٣مسمؿ َمٔم٣موي٥م زمـ شم٣مزم٦م ايمُم٣مَمل 

 (.5/302( )ضم٤م8/478َمٔم٣موي٥م زمـ شمٔمٙم٥ٌم )جمٜمقل ضم٣مل( )ضم٣مسمؿ 

 (.7/007( )يم٣ًمنوم٣ميمف احل٣مهمظ َمٔم٣موي٥م زمـ ضم٣مسمؿ ايمْم٣مئٖمل )ٓوصمقد يمف

 (.8/487َمٔم٣موي٥م زمـ ضم٣مرث زمـ ؾمٔمٝم٤م زمـ صدوم٥م )ضم٣مسمؿ  

 (.8/488َمٔم٣موي٥م زمـ ضمٌٝمش فمـ فمْمٝم٥م ايمٔمقدم )ضم٣مسمؿ 

 (.06/655َمٔم٣موي٥م زمـ ضمرب زمـ حمٚمد ايمْم٣مئٖمل )ؽمغم 
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 (.8/481َمٔم٣موي٥م زمـ ضمرَمؾ )ضم٣مسمؿ  

 (.7/007َمٔم٣موي٥م زمـ ضمٖمص فمـ حمٚمد زمـ شم٣مزم٦م )جمٜمقل وم٣ميمف ايمٔمٗمٝمقم( )يم٣ًمن

 (.8/488َمٔم٣موي٥م زمـ مح٣مد ايم٘مرَم٣مين )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.8/483( )ضم٣مسمؿ59/41َمٔم٣موي٥م زمـ ري٣من ؾم٣مَمل أَمقي )فمٛمف مج٣مفم٥م( )فم٣ًمىمر

 (.8/478ري )ضم٣مسمؿ َمٔم٣موي٥م زمـ ؽم٣مئ٤م زمـ أيب يم٣ٌمزم٥م إٞمِم٣م 

 (.8/478َمٔم٣موي٥م زمـ ؽمػمة زمـ ضمِمكم أزمق ايمٔمٌٝمديـ ايم٘مقدم )شمٗم٥م وم٣ميمف زمـ َمٔمكم( )ضم٣مسمؿ  

 (.262( )نمرزم٣مء/463َمٔم٣موي٥م زمـ ؽمٔمد ايمٗمرؿمٌل أزمق ؽمٖمٝم٣من )ت

 (.7/007َمٔم٣موي٥م زمـ ؿم٣مرق فمـ ٞم٣مهمع )يم٣ًمن

 (.8/481( )ضم٣مسمؿ7/007َمٔم٣موي٥م زمـ ؿمقيع اظمزين احلٚميص )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )يم٣ًمن  

 (.0432َمٔم٣موي٥م زمـ فم٣مَمر زمـ أيب ايمٌمم اظمخزوَمل أزمق فمٌد ايمرمحـ اظمقرومل )صف/

 (.7/007َمٔم٣موي٥م زمـ فمٌد ايمرمحـ ايمٌٌمي )سم٘مٙمؿ همٝمف ايمٔمٗمٝمقم( )وهق ازمـ فمْم٣مء أيت( )يم٣ًمن 

 (.0401َمٔم٣موي٥م زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ فمٚمرو اخلقٓين اظمٌمي )يقٞمس 

 (.8/487( )ضم٣مسمؿ 7/007ضم٣مسمؿ: يمٝمس زمٚمٔمروف( )يم٣ًمنَمٔم٣موي٥م زمـ فمٌد ايمرمحـ فمـ فمْم٣مء )وم٣مل أزمق 

 ( .8/482)ضم٣مسمؿ  -اؽمؿ صمده أؾمٔم٧م- َمٔم٣موي٥م زمـ فمٌد اهلل أزمق أؾمٔم٧م ايمٝم٣مَمل 

 (.8/482َمٔم٣موي٥م زمـ فمٌد اهلل ايمٙمٝمثل أو نم٣ًمن اظمدين )ؾمٝمخ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ

 (.8/477َمٔم٣موي٥م زمـ فمٌد اهلل زمـ أيب أمحد )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.8/477( )ضم٣مسمؿ ٥7/007م زمـ فمٌد اهلل زمـ أؾمٔم٧م إي٣مَمل )اإلَم٣مَمل( )وهق أزمق أؾمٔم٧م ايمٝم٣مَمل( )يم٣ًمنَمٔم٣موي

 (.8/482َمٔم٣موي٥م زمـ فمٌد اهلل زمـ زمدر اجلٜمٛمل )ضم٣مسمؿ

 (.8/487َمٔم٣موي٥م زمـ فمٌد اهلل زمـ َمٔم٣موي٥م زمـ فم٣مصؿ )ٓزمٟمس زمف وم٣ميمف أزمق زرفم٥م( )ضم٣مسمؿ 

 (.7/498( )ؽمغم 04/092إؾمٔمري َمقٓهؿ )طمطَمٔم٣موي٥م زمـ فمٌٝمد اهلل زمـ ي٣ًمر أزمق فمٌٝمد اهلل 

 (.8/489َمٔم٣موي٥م زمـ فمت٥ٌم اهلذرم اظمٌمي )ضم٣مسمؿ  

 (.7/007َمٔم٣موي٥م زمـ فمْم٣مء ايمٌٌمي )دم ضمديثف َمٛم٣مىمغم وم٣ميمف ايمٔمٗمٝمقم( )يم٣ًمن

 (.59/659َمٔم٣موي٥م زمـ فمٗم٥ٌم دَمُمٗمل )فم٣ًمىمر 
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 (.0400َمٔم٣موي٥م زمـ فمٚمران زمـ وٚمّمؿ ضمردي )يمف إدراك( )يقٞمس 

 (.8/482( )ضم٣مسمؿ 7/008فم٣مصمل زمٌمي )سمرىمف ايمٖمالس ونمغمه( )يم٣ًمن َمٔم٣موي٥م زمـ فمٚمرو زمـ

 (.8/482( )ضم٣مسمؿ04/097َمٔم٣موي٥م زمـ فمٚمرو زمـ َمٜمٙم٤م إزدي )شمٗم٥م وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ونمغمه( )طمط

 (.8/488َمٔم٣موي٥م زمـ وم٣مؽمؿ زمـ صٜمٝم٤م )ضم٣مسمؿ 

 (.59/620َمٔم٣موي٥م زمـ ومرَمؾ اظمح٣مريب )فم٣ًمىمر

 (.0433فمٛمف أزمق َمروان ايمْمٛمٌل ونمغمه )صف/ َمٔم٣موي٥م زمـ حمٚمد زمـ أيب فم٣مزمس ايمٗمرؿمٌل أزمق َمْمرف

َمٔم٣موي٥م زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ َمٔم٣مرك ايمٔمٗمٝمقم أزمق فمٌد ايمرمحـ ايمٗمرؿمٌل )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: فُمٛمل زم٣ميمٔمٙمؿ وؽمامفمف َمـ ايمُمٝمقخ 

 (.0435( )صف/399وسمٗمٝمٝمده وىم٣من ضم٣مهمٓم٣ًم يمٙمٗمرآن...( )ت

 (.8/479سمؿ َمٔم٣موي٥م زمـ َمًٙمؿ زمـ أيب فمٗمرب أزمق ٞمقهمؾ )شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم( )ضم٣م

 (.0490ويٗم٣مل زمـ َمٗمرن )صح٣ميب وم٣ميمف أزمق داود( )آصمري –َمٔم٣موي٥م زمـ َمٔم٣موي٥م 

 (.7/008َمٔم٣موي٥م زمـ َمٔمٌد زمـ ىمٔم٤م زمـ َم٣ميمؽ )جمٜمقل وم٣ميمف زمـ أيب ضم٣مسمؿ/ ووم٣مل زمـ َمٔمكم: ٓ أفمرهمف( )يم٣ًمن

( 5/6309)ضم٣ٌمن  ٝمثٚمل(اهلجمٜمقل ووم٣مل ايمٔمجقم: سم٣مزمٔمل شمٗم٥م ووشمٗمف  :ًٝمٛملاحلَمٔم٣موي٥م زمـ َمٔمت٤م اهلذرم اظمٌمي )وم٣مل 

 (.5/302)ضم٤م 

 .-هق إول -َمٔم٣موي٥م زمـ َمٔمت٤م فمـ فمٚمر ر  اهلل فمٛمف

 (.0434( ضمدث فمٛمف ايمِم٣مضم٣ٌمن )صف/475َمٔم٣موي٥م زمـ َمٛمتٝمؾ زمـ َمٔم٣موي٥م ايمْمٙمٝمْمقم أزمق فمٌد ايمرمحـ )ت 

 (.7/008َمٔم٣موي٥م زمـ َمقؽمك فمـ أيب نمٙمٝمظ ٞمُمٝمط زمـ َمًٔمقد )همٝمف صمٜم٣ميم٥م وم٣ميمف ايمذهٌل( )يم٣ًمن 

 (.8/482أزمق ؽمٖمٝم٣من ايمٔمٗمٝمقم ايمٌٌمي )ضم٣مسمؿ َمٔم٣موي٥م زمـ َمٝمنة 

 (.8/482َمٔم٣موي٥م زمـ َمٝمنة زمـ ذيا زمـ ضم٣مرث ايم٘مٛمدي )ؾمٝمخ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.0406( )ىم٣من شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( )يقٞمس 608َمٔم٣موي٥م زمـ ه٥ٌم اهلل زمـ أيب حيٝمك إؽمقاين أزمق ؽمٖمٝم٣من )ت 

 (.7/009يمٌخ٣مري( )يم٣ًمنوم٣ميمف ا اً َمٔم٣موي٥م زمـ حيٝمك أزمق ؽمٔمٝمد )روى ضمديث٣مً َمٛم٘مر

 (.59/693َمٔم٣موي٥م زمـ حيٝمك أزمق فمثامن ايمُم٣مَمل )فم٣ًمىمر

 (.8/488َمٔم٣موي٥م زمـ يزيد زمـ أيب ايمزروم٣مء ايمٌٕمدادي )ضم٣مسمؿ 

 (.04/098َمٔم٣موي٥م زمـ يزيد زمـ أيب اظمٕمراء أزمق فمٌد ايمرمحـ ايم٘مٛمدي )جمٜمقل ضم٣مل( )طمط
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خ صمرصم٣من: وم٣مل أزمق زرفم٥م: ىم٣من شمٗم٥م دم احلدي٧م إٓ أٞمف َمٔمٌد زمـ مجٔم٥م أزمق ؾم٣مهمع ايمْمػمي )ىمذزمف أزمق زرفم٥م ايم٘مًم/ ودم سم٣مري

( )يم٣ًمن 429( )ؽمٜمؿ950( )صمرصم٣من/، ووم٣مل ايمًٜمٚمل: فمٛمف مج٣مفم٥م وىم٣من صمقآً ىمت٤م ايم٘مثغمىم٣من يممب اظمً٘مر

7/009.) 

 .-هق إول–َمٔمٌد زمـ مجٔم٥م زمـ ضمٝمد زمـ َمٕم٣من أزمق ؾم٣مهمع ايمروي٣مين ايمُم٣مفمر 

 (.8/679َمٔمٌد زمـ ضمػمان )ضم٣مسمؿ 

 (.0777َمٔمٌد زمـ ؾمٗمٝمؼ )ذىمر  

 (.8/679َمٔمٌد زمـ صٌٝمح٥م ايمٗمرر ايمتٝمٚمل )ضم٣مسمؿ  

 (.4/336َمٔمٌد زمـ فم٣ٌمس )ؽمغم 

 (.3/085( )ؽمغم 59/406َمٔمٌد زمـ فمٌد اهلل زمـ فمقيٚمر اجلٜمٛمل )جمٜمقل ضم٣مل( )فم٣ًمىمر

 (.7/009َمٔمٌد زمـ فمٚمرو فمـ صمٔمٖمر ايمّمٌٔمل) ذىمره ازمـ اجلقزي ضمديث٣ًم ووم٣مل: وؤمف أضمدمه٣م ( )يم٣ًمن 

 (.59/468ٌد زمـ حمٚمد ايمٌغمويت )فم٣ًمىمرَمٔم 

 (.8/678َمٔمٌد زمـ َمًٔمقد ايمًٙمٚمل ايمٌٜمزي )يمف صح٥ٌم وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ  

 (079َمٔمٌد زمـ ٞم٣ٌمسمف ) جمٜمقل وم٣ميمف ايمٌٝمٜمٗمل ونمػمه ( )ذيؾ 

 (.8/681َمٔمٌد زمـ هالل ايمٔمٛمزي ايمٌٌمي )شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم( )ضم٣مسمؿ 

 (.8/679َمٔمٌد زمـ وه٤م زمـ ومٝمس )صح٣ميب( )ضم٣مسمؿ 

 (.8/681زمـ فم٣ٌمس )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ اَمٔمٌد فمـ  

 (.7/009َمٔمت٤م فمـ صمٔمٖمر ايمِم٣مدق )ىمذزمف إزدي )يم٣ًمن 

 (.913( )أشمٛمك فمٙمٝمف احل٣مىمؿ( )ٞمٝم٣ًمزمقر/443أو431َمٔمتز زمـ فمٌد اهلل زمـ محزة ايمدهٗم٣من ايمٛمٝم٣ًمزمقري أزمق َمٛمِمقر )ت

 (.915ٞمٝم٣ًمزمقر/َمٔمتز زمـ َمٛمِمقر زمـ فمٌد اهلل زمـ محزة ايمٛمٝم٣ًمزمقري أزمق ٞمٌم )

 (.8/431َمٔمتٚمر زمـ أيب ذف فمـ ضمج٣مج زمـ أرؿمٟمة )ضم٣مسمؿ  

 (.262( )آصمري8/413َمٛم٘مر احلدي٧م وم٣ميمف ايمٌخ٣مري( )ضم٣مسمؿ /َمٔمتٚمر زمـ ٞم٣مهمع اهلذرم )ؾمٝمخ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ 

 ( 081َمٔمتٚمر زمـ ئمٗمقب )ذيؾ 

 (.0541َمٔمدان زمـ أمحد زمـ َمِمٔم٤م اجلقري )خم٤م 
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 (.8/313فمٚمران إزدي )صدوق وم٣ميمف أزمق زرفم٥م( )ضم٣مسمؿ َمٔمدان زمـ فمٌد اجل٣ٌمر زمـ حمٚمد زمـ 

 (.8/313َمٔمدان زمـ فمثامن فمـ َم٘محقل )ضم٣مسمؿ  

 (.0799َمٔمدان زمـ فمقم )ذىمر 

 (.7/061زمـ فمدي: ٓ أفمرهمف( )يم٣ًمن اَمٔمدان زمـ فمٝمًك فمـ أيب فمجالن )جمٜمقل وم٣ميمف ايمذهٌل/ ووم٣مل  

 (.8/498َمٔمدي زمـ فمٌد اهلل زمـ ضمجر ايمٌٌمي )ضم٣مسمؿ

 (.8/498اين فمـ فمقم )ضم٣مسمؿ َمٔمدي ىمرب اهلٚمد

 (.8/498َمٔمدي ىمرب زمـ فمٌد ىمالب فمـ فمقف )ضم٣مسمؿ 

 (.7/061َمٔمرض زمـ فمٌد اهلل زمـ َمٔمٝمٗمٝم٤م )جمٜمقل وم٣ميمف احل٣مهمظ( )يم٣ًمن

 (.7/060َمٔمرو ف زمـ فمٚمر )جمٜمقل( )يم٣ًمن  

 (.8/302َمٔمرور ايم٘مٙمٌل فمـ فمثامن )جمٜمقل ضم٣مل( )ضم٣مسمؿ 

 (.8/464)شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم( )ضم٣مسمؿ َمٔمروف أزمق ايمُمٔمث٣مء َمقلم يمٔمٚمر زمـ فمٌٝمد اهلل 

 (.8/460َمٔمروف آزدي فمـ ايب هريرة )ضم٣مسمؿ 

 (.7/060( )يم٣ًمن، ووم٣مل احل٣مهمظ: جمٜمقلزمـ فمدياَمٔمروف زمـ أيب اظمٔمروف ايمٌٙمخل )ينق احلدي٧م وم٣ميمف 

 (.8/305( )سمخ 8/466َمٔمروف زمـ أيب َمٔمروف اظمقصقم )ضم٣مسمؿ 

 (.8/460َمٔمروف زمـ زمُمغم فمـ ازمـ فمٚمر )ضم٣مسمؿ 

( )ضم٣مسمؿ 7/061روف زمـ ضم٣ًمن ايمًٚمرومٛمدي )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ/ ووم٣مل ازمـ فمدي: َمٛم٘مر احلدي٧م( )يم٣ًمنَمٔم 

8/464.) 

 (.8/466َمٔمروف زمـ ؽمٔمٝمد فمـ صم٣مزمر زمـ زيد ونمغمه )ضم٣مسمؿ 

 (.0403َمٔمروف زمـ ؽمٙمٝمط ايمقئقم )يقٞمس 

 (.59/432َمٔمروف زمـ ؽمقيد )فم٣ًمىمر

 (.7/060( )يم٣ًمن َمٔمروف زمـ ؿمريػ زمـ َمٔمروف زمـ فمٚمرو زمـ ضمزازم٥م )جمٜمقل 

 (.04/099َمٔمروف زمـ همغمزان أزمق حمٖمقظ ايم٘مرطمل )طمط

 (.04/619َمٔمروف زمـ حمٚمد زمـ زي٣مد اجلرصم٣مين )جمٜمقل ضم٣مل( )طمط
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( )فمٛمف مجع( )صمر 408)ت  -زمـ أيب زم٘مر ايمرازي  -َمٔمروف زمـ حمٚمد زمـ زي٣مد زمـ َمٔمروف أزمق حمٚمد ايمٔمجقم اجلرصم٣مين 

936.) 

 (.04/619( )طمط4/060ر ايمقافمظ )َمْمٔمقن همٝمف وم٣ميمف ايمذهٌل( )يم٣ًمن َمٔمروف زمـ حمٚمد زمـ َمٔمرو ف أزمق اظمُمٜمق

 (.7/060َمٔمروف زمـ هذيؾ ايمٕم٣ًمين فمـ أزمٝمف )ٓئمرهم٣من وم٣ميمف ايمذهٌل( )يم٣ًمن

 (.930َمٔمروف زمـ ويمٝمد ايمًٔمدي ايمِم٣مئغ اجلرصم٣مين )جمٜمقل ضم٣مل( )صمر 

 (.8/466َمٔمروف فمـ ضمًـ )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.091َمٔمّمد ايمٝمامين )آصمري

 (.8/346َمٔمّمد زمـ يزيد ايمٔمجقم )وشمٗمف ازمـ ؽمٔمد وايمٔمجقم( )ضم٣مسمؿ  

 (.59/455( )فم٣ًمىمر0203( )ك8/344َمٔمٖمس زمـ فمٚمران ايمًدود )جمٜمقل ضم٣مل( )ضم٣مسمؿ 

 .(0669)حتٖم٥م/ (8/682)ضم٣مسمؿ  )وم٣مل احل٣مهمظ: ٓ أفمرهمف( ٘مٛم٣مين فمـ فم٣ٌمدةايمَمٔمٗمؾ 

 (.8/685َمٔمٗمؾ زمـ أيب زم٘مر ايمٔم٣مَمري اهلالرم )ضم٣مسمؿ 

 (.8/685َمٔمٗمؾ زمـ فم٣مَمر إؽمدي )ضم٣مسمؿ 

 (.8/685( )ضم٣مسمؿ4/066َمٔمٗمؾ زمـ فمٌد اهلل زمـ َم٣ميمؽ إٞمِم٣مري )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )يم٣ًمن

 (.59/427َمٔمٗمؾ زمـ ومٝمس ايمرزم٣مضمل )فم٣ًمىمر

 (.8/685َمٔمٗمؾ زمـ َمٗمرن سم٣مزمٔمل )ضم٣مسمؿ 

 (.8/685َمٔمٗمؾ زمـ هٝمثؿ إؽمدي )ضم٣مسمؿ 

 (.8/441)ضم٣مسمؿ َمٔمعم إٞمِم٣مري فمـ مح٣مد زمـ أيب ؽمٙمٝمامن 

 (.8/441َمٔمعم ايم٘مٛمدي ايم٘مقدم فمـ حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ )ضم٣مسمؿ

 (.8/446َمٔمعم ايمٙمٗمٝمْمل فمـ زم٘مر زمـ فمٌد اهلل )ضم٣مسمؿ 

 (080َمٔمعم اظم٣ميم٘مل ) جمٜمقل وم٣ميمف ايمدار ومْمٛمل ( )ذيؾ 

 (.7/066َمٔمعم زمـ إزمراهٝمؿ فمـ فمٌد اهلل زمـ ايب ٞمجٝما )جمٜمقل وم٣ميمف ازمـ فمدي( )يم٣ًمن

 (.8/469ٚميص )ص٣ميما احلدي٧م ي٘مت٤م ضمديثف وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ َمٔمعم زمـ إؽمامفمٝمؾ احل

َمٔمعم زمـ إؽمامفمٝمؾ اظمدين )يروى فمٛمف أرؿمٟمة ٞمًخ٥مَمًتٗمٝمٚم٥م همٝمٜم٣م نمرائ٤م وم٣ميمف ازمـ ضم٣ٌمن ووم٣مل أزمقضم٣مسمؿ : يمٝمس زمحديثف زمٟمس  



1852 
 

 (.5/6364( )ضم٣ٌمن7/066ص٣ميما احلدي٧م مل يرو فمٛمف نمغم أرؿمٟمه( )يم٣ًمن 

 (.8/446ٝمد )جمٜمقل ضم٣مل( )ضم٣مسمؿ َمٔمعم زمـ إؽمامفمٝمؾ فمٛمف فمامرة زمـ ؽمٔم

 (.8/444َمٔمعم زمـ أفمٙمؿ ايمّمٌل )ضم٣مسمؿ 

 (.7/066َمٔمعم زمـ سمرىمف فمـ اظمًٔمقدي )وه٣مه إزدي( )يم٣ًمن

 (.8/446َمٔمعم زمـ صم٣مزمر زمـ َمًٙمؿ فمـ فمديًف )ضم٣مسمؿ 

 (.8/441َمٔمعم زمـ صم٣مزمر فمـ ضم٣مرث زمـ صمٜمامن )ضم٣مسمؿ

 (.8/444َمٔمعم زمـ ضم٣مصم٤م زمـ أوس ايم٘ماليب )ضم٣مسمؿ

 (.7/064)ؤمٖمف إزدي( )يم٣ًمنَمٔمعم زمـ ضم٘مٝمؿ  

 (.8/444( )ضم٣مسمؿ7/064َمٔمعم زمـ طم٣ميمد ايمرازي )شمٗم٥م( )يم٣ًمن

 (.7/064)يم٣ًمن راهميض َمٔمعم زمـ طمٛمٝمس ايم٘مقدم

 (.5/6363َمٔمعم زمـ رؤزم٥م ايمتٚمٝمٚمل احلٚميص )جمٜمقل ضم٣مل( )ضم٣ٌمن 

 (.8/446َمٔمعم زمـ زي٣مد ايمٗمْمٔمل )جمٜمقل ضم٣مل( )ضم٣مسمؿ

 (.04/091ل( )طمطَمٔمعم زمـ ؽمٔمٝمد أزمق ضم٣مزم ايمتٛمقطمل )جمٜمقل ضم٣م

 (.4/064َمٔمعم زمـ ؽمٔمٝمد فمـ ازمـ صمرير )يمٝمس زمثٗم٥م وم٣ميمف ايمذهٌل( )يم٣ًمن

 (.59/472َمٔمعم زمـ ؽمالم ايمٗمرر )فمٛمف مج٣مفم٥م( )فم٣ًمىمر

 (.53َمٔمعم زمـ ؾمداد ايمتٚمٝمٚمل )رومف/

 (.7/064َمٔمعم زمـ صٌٝما اظمقصقم )يّمع احلدي٧م وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل( )يم٣ًمن

 (.7/064)يم٣ًمنَمٔمعم زمـ فمٌد اهلل زمـ َمٔمعم زمـ ضم٘مٝمؿ )يٛمٓمر( 

َمٔمعم زمـ فمرهم٣من إؽمدي ايم٘مقدم )ؤمٝمػ احلدي٧م وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ وأزمق زرفم٥م، ووم٣مل ايمٛم٣ًمئل َمؼموك ووم٣مل أزمق داوود ك 

 (.8/475( )ضم٣مسمؿ 7/064( )يم٣ًمن993سم٣ميمػ( )آصمري

 (.8/445َمٔمعم زمـ فمٝمًك ايمقزان ايمرازي )ضم٣مسمؿ 

 (.7/063)يم٣ًمنَمٔمعم زمـ همّمؾ أزمق ضمًـ ايمٌٌمي )ئمتػم ضمديثف وم٣ميمف ا زمـ ضم٣ٌمن( 

 (.8/446َمٔمعم زمـ َمٜم٣مصمر فمـ إزمراهٝمؿ زمـ ؿمٜمامن )ضم٣مسمؿ 
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 (5/6362( )ضم٣ٌمن8/445( )ضم٣مسمؿ 7/063( )يم٣ًمن645َمٔمعم زمـ َمٜمدي اظمقصقم )ؤمٖمف أزمق ضم٣مسمؿ ونمغمه( )ت

 .(9/086)ضم٤م

)ضم٣مسمؿ ( 7/065َمٔمعم زمـ َمٝمٚمقن اظمج٣مؾمٔمل ايمٌٌمي )َمؼموك وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل/ ووم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ ؤمٝمػ احلدي٧م( )يم٣ًمن

8/445.) 

ايمٗمّم٣مفمل ) وم٣مل احل٣مهمظ دم ؽمٛمد هذا همٝمف: رصم٣ميمف َمٔمروهمقن زم٣ميمثٗم٥م(  َمٔمعم زمـ ويمٝمد زمـ فمٌد ايمٔمزيز زمـ ومٔمٗم٣مع ايمٗمٝمز

 .(0446)حتٖم٥م/ (7/065)يم٣ًمن

 (.8/473َمٔمٚمر زمـ أزم٣من ايم٘مقدم )ضم٣مسمؿ 

 (.8/658َمٔمٚمر زمـ أزم٣من فمـ راؾمد زمـ ؽمٔمد )ؾمٝمخ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ

 (.0689رزمٝمع )صدوق وم٣ميمف أزمق داود ( )آصمريَمٔمٚمر زمـ إزمراهٝمؿ زمـ  

 (.8/655َمٔمٚمر زمـ أيب هح أزمق ؽمٔمٝمد ايمٖمٜمري )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ

 (.7/067َمٔمٚمر زمـ أيب فمٌد ايمرمحـ فمـ ايمٛمخٔمل)جمٜمقل وم٣ميمف ايمٔمٗمٝمقم( )يم٣ًمن

 (.7/068َمٔمٚمر زمـ زمريؽ )يم٣ًمن

 (.7/065( )يم٣ًمن8/659ايمٔمٗمٝمقم( )ضم٣مسمؿ  َمٔمٚمر زمـ زم٘م٣مر ايمًٔمدي )دم ضمديثف وهؿ وٓ يت٣مزمع فمعم أىمثره وم٣ميمف

 (.8/655َمٔمٚمر زمـ ضمٌٝم٤م زمـ وه٤م زمـ ضمذاهم٥م )ضم٣مسمؿ 

 (.8/658( )ضم٣مسمؿ7/065َمٔمٚمر زمـ ضمًـ ايمٗمٜمٛمدزي اهلروي )ٓ ئمرف وأيت زمخػم َمٛم٘مر وم٣ميمف ايمذهٌل( )يم٣ًمن

 (.8/659َمٔمٚمر زمـ طمثٝمؿ اهلالرم )ضم٣مسمؿ

 (.7/062َمٔمٚمر زمـ زائدة )ٓ يت٣مزمع فمعم ضمديثف وم٣ميمف ايمٔمٗمٝمقم( )يم٣ًمن

 .(0644)حتٖم٥م/ (0/257)دفم٣مء  )وم٣مل احل٣مهمظ: َم٣م فمرهم٦م ضم٣ميمف( َمٔمٚمر زمـ زي٣مد فمـ أيب َمْمر

 (.8/658( )ضم٣مسمؿ7/062َمٔمٚمر زمـ زيد فمـ ضمًـ )ٓ أفمرهمف وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )يم٣ًمن

 (.8/474َمٔمٚمر زمـ ؽمٙمٝمامن أزمق فمٌد اهلل ايمرومل )شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم( )ضم٣مسمؿ

 (.5/6343( )ضم٣ٌمن0207ؾمٝمخ َمتٗمـ يٕمرب( )كَمٔمٚمر زمـ ؽمٜمؾ إهقازي )وم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن:

 (.59/482َمٔمٚمر زمـ ؽمقرة ايمتٚمٝمٚمل )فم٣ًمىمر 

 (.7/062)يم٣ًمن-يٛمٓمر–َمٔمٚمر زمـ ؾمٌٝم٤م زمـ ؾمٝم٥ٌم 
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 (.8/474َمٔمٚمر زمـ ؾمٜم٣مب ايمٌٌمي )ضم٣مسمؿ

 (.8/658َمٔمٚمر زمـ فمٌد إول فمـ أَمف )ضم٣مسمؿ

 (.8/655َمٔمٚمر زمـ فمٌد ايمرمحـ فمـ ايمزهري )ضم٣مسمؿ

 (.7/067)يم٣ًمنٞمِم٣مري َمٔمٚمر زمـ فمٌد اهلل إ

 (.7/067َمٔمٚمر زمـ فمٌد اهلل زمـ أهتؿ ايمتٚمٝمٚمل )َمٛم٘مر احلدي٧م ٓئمرف وم٣ميمف ايمٔمٗمٝمقم( )يم٣ًمن

 (.7/067َمٔمٚمر زمـ فمٗمٝمؾ )ٓيِما ضمديثف وم٣ميمف إزدي( )يم٣ًمن

 (.7/068َمٔمٚمر زمـ فمٚمرو ايمٔمْم٣مر )ٓرء( )يم٣ًمن

 (.8/658َمٔمٚمر زمـ ومٝمس ايمًٙمٚمل أزمق ؽمٔمٝمد )يمٝمس زمف زمٟمس وم٣ميمف زمـ َمٔمكم( )ضم٣مسمؿ

 (.7/040ر زمـ حمٚمد إٞمْم٣مىمل أزمق ٞمٌم ايمٌٝمع )ؤمٖمف ازمـ ٞم٣مس( )يم٣ًمنَمٔمٚم

 (.0645َمٔمٚمر زمـ حمٚمد زمـ فمٌٝمد اهلل زمـ أيب راهمع ) وم٣مل احل٣مهمظ: همٝمف َمٗم٣مل( )حتٖم٥م/

 (.8/474َمٔمٚمر زمـ حمٚمد زمـ فمٌٝمد اهلل زمـ فمقم أزمق احلجر )ىمذزمف زمٔمّمٜمؿ ووم٣مل زمـ َمٔمكم يمٝمس زمًمء( )ضم٣مسمؿ

 (.7/040ايمذهٌل( )يم٣ًمن فب ايمٌٙمخل )صدوق إن ؾم٣مء اهلل ويمف َم٣م يٛم٘مر وم٣ميمَمٔمٚمر زمـ حمٚمد زمـ َمٔمٚمر أزمق ؾمٜم٣م

 (.59/487َمٔمٚمر زمـ حمٚمد زمـ يزيد ايمٖمزاري )جمٜمقل ضم٣مل( )فم٣ًمىمر

 (.951َمٔمٚمر زمـ َمقؽمك ايم٘م٣ًمئل أزمق ضمًـ اظم٠مدب اجلرصم٣مين )صمر 

 (.0782َمٔمٚمر زمـ ٞم٣مصا ايمذهقم )ذىمر

 (.0/258َمٔمـ اظمُمٝمخ٥م فمٛمف حمٚمد زمـ زي٣مد إهل٣مين )دفم٣مء 

 (.59/362َمٔمـ زمـ أوس زمـ ٞمٌم )فم٣ًمىمر

 (.8/677َمٔمـ زمـ شمٔمٙم٥ٌم اظم٣مزين )ضم٣مسمؿ 

 (.8/672( )ضم٣مسمؿ59/346َمٔمـ زمـ شمقر ايمًٙمٚمل )فم٣ًمىمر

 (.0402َمٔمـ زمـ ضمرَمٙم٥م زمـ صمٔمُمؿ اهلذرم )صح٣ميب وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( )يقٞمس 

 (.59/344َمٔمـ زمـ محٝمد إود)فم٣ًمىمر 

 (.7/97َمٔمـ زمـ زائدة )ؽمغم 

 (.8/672ن )ضم٣مسمؿَمٔمـ زمـ فمدي زمـ فمجال
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 (.8/672َمٔمـ زمـ فمقم ايمًٙمٚمل )ضم٣مسمؿ 

 (.0407( )يقٞمس 659َمٔمـ زمـ فمٚمر زمـ فمٚمر ايمزهري اظمٌمي )فمٛمف مج٣مفم٥م( )ت 

 (.8/672َمٔمـ زمـ ٞمّمٙم٥م زمـ فمٚمرو ايمٕمٖم٣مري ضمج٣مزي )ضم٣مسمؿ 

 (.59/345( )فم٣ًمىمر8/678َمٔمـ زمـ ويمٝمد زمـ هُم٣مم ايمٕم٣ًمين ايمدَمُمٗمل )وشمٗمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ

 (.8/678يمدة أؽمقد )ضم٣مسمؿَمٔمـ زمـ يزيد فمـ وا

 (.6/459َمٔمقذ زمـ ضم٣مرث )صح٣ميب( )ؽمغم

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمٖمتٝم٣ًم صمٙمٝماًل وفم٣مزمدًا 340َمٔمقز زمـ داود زمـ دهل٣مث إزدي ايمت٣مىمرين ايمزاهد أزمق فمٚمرو )ت

جمتٜمدًا وفم٣مظم٣ًم ي٘مثر َمـ احلدي٧م وَمـ أهؾ اخلغم وايمِمالح وايمزهد وايمقرع وايمتقاوع وفمٛمل زم٣ميمٔمٙمؿ وإشمر( 

 (.0475صف/)

 (.2/85اظمٕمري٥م أزمق ه٣مرون ايمرَمقم ايمرزمٔمل )فمٛمف مجع( )فم٣ًمىمر

 (.04/623َمٕمٙمس ايمٌٕمدادي )طمط

 (.8/344َمٕمٙمس زمـ زي٣مد ايمٔم٣مَمري )جمٜمقل ضم٣مل( )ضم٣مسمؿ

 .(036َمٕمٙمس زمـ فمٌد اهلل اخلراؽم٣مين ) جمٜمقل وم٣ميمف ايمػمدجيل ( )ذيؾ 

 (.7/044)يم٣ًمن( 720َمٕمٙمْم٣مي زمـ همٙمٝم٨م اظمٌمي احل٣مهمظ ص٣مضم٤م ايمتِم٣مٞمٝمػ )ت

 (.8/490َمٕمٝم٧م ايمٌجقم فمـ أيب صمٔمٖمر )ضم٣مسمؿ 

 (.8/490َمٕمٝم٧م ايمٌ٘مري فمـ ؽمٙمامن )ضم٣مسمؿ

 (.0027َمٕمٝم٧م زمـ زمديؾ )ومط

 (.0483( )صف/427َمٕمٝم٧م زمـ فمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ َمٕمٝم٧م ايمٗمرؿمٌل أزمق َمروان )ت

زمـ َمٕمٝم٧م ( فمٛمف ضمٖمٝمده يقٞمس زمـ حمٚمد 429َمٕمٝم٧م زمـ حمٚمد زمـ يقٞمس زمـ فمٌد اهلل ايمٗمرؿمٌل أزمق ضمًـ )ت

 (.0485)صف/

 (.8/490َمٕمٝم٧م زمـ َمْمرف فمـ هُم٣مم زمـ ضم٣ًمن)جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ

 (.0482( )صف/551َمٕمٝم٧م زمـ يقٞمس زمـ حمٚمد زمـ َمٕمٝم٧م ايمٗمرؿمٌل أزمق يقٞمس إٞمديمز أشمٛمك فمٙمٝمف ازمـ زمُم٘مقال )ت

 (.7/043َمٕمٝم٧م َمقلم صمٔمٖمر زمـ حمٚمد )ؤمٖمف ايم٣ًمصمل( )يم٣ًمن
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 (.8/660َمٕمغمة زمـ أيب ضمًـ ايم٣ٌمرد )ضم٣مسمؿ 

 (.8/660َمٕمغمة زمـ أيب ذئ٤م هُم٣مم ايمٗمرر اظمدين)ضم٣مسمؿ 

 (.8/663َمٕمغمة زمـ أيب صٖمٝم٥م )ضم٣مسمؿ  

 (.8/668َمٕمغمة زمـ أيب يمٌٝمد )ضم٣مسمؿ  

 (.8/641َمٕمغمة زمـ أيب َمٕمغمة ايمرَمقم )ٓزمٟمس زمف وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (:8/608َمٕمغمة زمـ إؽمامفمٝمؾ اظمخزوَمل )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.7/043زمـ أؾمٔم٧م أَمغم واؽمط )ٓيت٣مزمع فمعم ضمديثف وم٣ميمف ايمٔمٗمٝمقم( )يم٣ًمن َمٕمغمة 

 (.8/609َمٕمغمة زمـ أَمل ايمٌٌمي اظمٛمٗمري )ضمديثف َمًتٗمٝمؿ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.8/608َمٕمغمة زمـ أيقب فمـ فمْم٣مء )ضم٣مسمؿ  

 (.8/609َمٕمغمة زمـ زم٘م٣مر ايمُم٣مَمل )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.8/609ٛمدي )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿَمٕمغمة زمـ مجٝمؾ زمـ أشمغم ايم٘م 

 (.8/609َمٕمغمة زمـ ضم٣مرث زمـ فمٌد اظمْمٙم٤م اهل٣مؾمٚمل )ضم٣مسمؿ 

 (.8/661َمٕمغمة زمـ ضم٣مرث فمـ أيب هريرة )ضم٣مسمؿ 

 (.8/661َمٕمغمة زمـ ضمٌٛم٣مء ايمتٚمٝمٚمل )ضم٣مسمؿ 

َمٕمغمة زمـ ضمٌٝم٤م أزمق ص٣ميما إزدي ايمٌٌمي)وم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن : يٕمرب ، ووم٣مل إزدي : َمٛم٘مر احلدي٧م ووم٣مل ايمٌخ٣مري :  

 (.5/6330( )ضم٣ٌمن8/661( )ضم٣مسمؿ7/043ىم٣من صدووم٣ًم فمدًٓ( )يم٣ًمن

 (.7/043)يم٣ًمن -ىمٟمٞمف إول -َمٕمغمة زمـ ضمٌٝم٤م فمـ َم٣ميمؽ زمـ ديٛم٣مر )َمٛم٘مر احلدي٧م وم٣ميمف إزدي( 

 (.8/661يمٔمٌز )َمُمٜمقر( )ضم٣مسمؿَمٕمغمة زمـ ضمذف ا 

 (.21/4َمٕمغمة زمـ ضمري٧م زمـ صم٣مزمر احلٛمٖمل )فم٣ًمىمر 

 (.7/043َمٕمغمة زمـ ضمًـ اهل٣مؾمٚمل )يم٣ًمن 

 (.8/661َمٕمغمة زمـ ضمٛمكم )ضم٣مسمؿ 

 (.8/660َمٕمغمة زمـ طمٙمػ فمـ أزمٝمف )جمٜمقل وم٣ميمف ازمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.8/660َمٕمغمة زمـ ديٛم٣مر ؽمٚمع فمْم٣مء )ضم٣مسمؿ 
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 (.8/660َمٕمغمة زمـ زيد اجلٔمٖمل )ضم٣مسمؿ  

 (.7/045)يم٣ًمن، وومتؾ فمعم ايمزٞمدوم٥م َمٕمغمة زمـ ؽمٔمٝمد ايمٌجقم أزمق فمٌد اهلل ايم٘مقدم ايم٘مذاب ادفمك ايمٛمٌقة يمٔمٛمف اهلل سمٔم٣ملم 

ٓ يت٣مزمع فمعم فم٣مَم٥م ضمديثف، ووم٣مل ايمٛمٖمٝمقم: مل ي٘مـ َمٕمغمة زمـ ؽمٗمالب احلراين )يمٝمس زمف زمٟمس وم٣ميمف أزمق زرفم٥م ووم٣مل ازمـ فمدي:  

 .(0648)حتٖم٥م/ (8/663( )ضم٣مسمؿ7/047( )يم٣ًمن: َمٛم٘مر احلدي٧مَم٠ممتٛم٣ًم فمعم احلدي٧م، ووم٣مل احل٣مهمظ

 (.7/048َمٕمغمة زمـ ؽمقيد )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق فمقم ايمٛمٝم٣ًمزمقري( )يم٣ًمن 

 (.8/665َمٕمغمة زمـ فمٌد ايمرمحـ فمـ أَمف )ضم٣مسمؿ 

 ( 084َمٕمغمة زمـ فمٌد اهلل إطمٛمز ) ٓ أفمرهمف وم٣ميمف ص٣ميما صمزرة ( ) ذيؾ 

 (.8/662َمٕمغمة زمـ فمٌد اظمٙمؽ فمٛمف فمقن زمـ َمقؽمك )ضم٣مسمؿ 

 (.8/662َمٕمغمة زمـ فمٌٝمد زمـ رىم٣مٞم٥م )ضم٣مسمؿ  

 (.8/662َمٕمغمة زمـ فمٌٝمد فمـ أزمٝمف )ضم٣مسمؿ  

 (.8/667َمٕمغمة زمـ فمتٝم٥ٌم زمـ هن٣مس ايمٔمجقم ايم٘مقدم )جمٜمقل ضم٣مل( )ضم٣مسمؿ 

 (.8/662َمٕمغمة زمـ فمثامن زمـ فمٌد ايمثٗمٖمل )ضم٣مسمؿ  

 (.8/667ـ فمقم )ضم٣مسمؿ َمٕمغمة زمـ فمثامن زمـ فمٌٝمد فم 

 (.8/667َمٕمغمة زمـ فمْمٝم٥م فمـ أيب ززمغم )ضم٣مسمؿ 

 (.8/667َمٕمغمة زمـ فمْمٝم٥م فمـ فمٌد اظمٙمؽ زمـ فمٌد ايمٔمزيز )ضم٣مسمؿ  

 (.7/048َمٕمغمة زمـ فمٚمرو اظم٘مل )اهتٚمف ايمذهٌل( )يم٣ًمن 

 (.8/667( )ضم٣مسمؿ 7/048َمٕمغمة زمـ ومٝمس زمٌمي )َمٛم٘مر احلدي٧م وم٣ميمف أزمقضم٣مسمؿ( )يم٣ًمن 

 (.٣8/641مؾمٔمل )ضم٣مسمؿ َمٕمغمة زمـ َم٣ميمؽ اظمج 

 (.04/095َمٕمغمة زمـ حمٚمد زمـ َمٜمٙم٤م أزمق ضم٣مسمؿ اظمٜمٙمٌل )إزدي وشمٗمف اخلْمٝم٤م( )طمط 

 (.8/668زمـ َمٔمكم/ ووم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: ؾمٝمخ( )ضم٣مسمؿاَمٕمغمة زمـ خم٣مدس ايمٌٌمي )شمٗم٥م وم٣ميمف  

 (.8/641َمٕمغمة زمـ َمًٙمؿ إزرق )ضم٣مسمؿ 

 ( 083َمٕمغمة زمـ َمْمرف ايمقاؽمْمل أزمق َمْمرف ) واهـ وم٣ميمف ايمذهٌل ( ) ذيؾ  

 (.8/641َمٕمغمة زمـ َمٔمٚمر ايمٌٌمي روى فمٛمف أزمق زرفم٥م )ضم٣مسمؿ 
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 (.7/049َمٕمغمة زمـ َمٕمغمة ايمرزمٔمل )ٓ أفمرهمف وم٣ميمف ايمذهٌل( )يم٣ًمن 

 (.8/668َمٕمغمة زمـ َمٗمًؿ أزمق هُم٣مم ايمّمٌل )شمٗم٥م وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.8/641( )ضم٣مسمؿ7/049زمـ ضم٣ٌمن( )يم٣ًمناهلٚمداين )يروي اظمٗم٣مؿمٝمع وم٣ميمف َمٕمغمة زمـ َمٛمتمم ا 

 (.8/641( )ضم٣مسمؿ7/049َمٕمغمة زمـ َمقؽمك ايمٌٌمي )َمٛم٘مر احلدي٧م وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ونمغمه( )يم٣ًمن 

 َمٕمغمة زمـ َمٝمن: هق ازمـ َمٛمتمم سمٗمدم. 

 (.8/461َمٕمغمة زمـ َمٝمٛم٣م فمـ ضمًـ )ضم٣مسمؿ 

 (.8/640َمٕمغمة زمـ ٞمقهمؾ ايمٗمرر ايمٛمقهمقم )ضم٣مسمؿ 

 (.5/6335َمٕمغمة زمـ ٞمقهمؾ زمـ ضم٣مرث زمـ فمٌد اظمْمٙم٤م ايمٗمرر ايمٛمقهمقم )صح٣ميب صٕمغم( )ضم٣ٌمن  

 (.8/646َمٕمغمة زمـ حيٝمك زمـ َمٕمغمة ايمًٔمدي ايمرازي )حمٙمف ايمِمدق وم٣ميمف ازمـ أيب ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.8/640َمٕمغمة زمـ حيٝمك زمـ َمٕمغمة زمـ فمٌد ايمرمحـ اظمخزوَمل )ضم٣مسمؿ 

 (.8/646َمٕمغمة فمـ ازمـ فم٣ٌمس )ضم٣مسمؿ 

 (.8/646َمٕمغمة فمـ أيب فمٌٝمدة )ضم٣مسمؿ  

 (.8/646َمٕمغمة فمـ ايمُمٔمٌل )ضم٣مسمؿ 

 (.8/646َمٕمغمة فمـ ذيا )ضم٣مسمؿ 

 (.04/671َمٖمت٣مح زمـ طمٙمػ زمـ همتا أزمق ؽمٔمد اخلراؽم٣مين )طمط 

از أزمق طمٙمٝمؾ )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمـ ايمٖمٗمٜم٣مء ايمٔم٣ٌمد ايمزه٣مد..( )ت فمٛمد  (.0420( )صف/371َمٖمرج زمـ طمزَّ

)وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من همٗمٝمٜم٣ًم فم٣مرهم٣ًم زم٣ميمٖمٛمقن َمقشمٗم٣ًم  -ِم٣مراحلازمـ  -َمٖمرج زمـ طمٙمػ زمـ َمٕمٝم٧م اهل٣مؾمٚمل أزمق زم٘مر ايمْمٙمٝمْمقم

 (.0459َم٣مهرًا َمٗمدَم٣ًم...( )صف/

 .(0649)حتٖم٥م/ (7/031)جمٜمقل وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )يم٣ًمن  اظمقصقم َمٖمرج زمـ ؾمج٣مع

 (.0421( )صف/331وىم٣من ؾمٝمخ٣ًم ص٣محل٣ًم( )تَمٖمرج زمـ صددم ايمنومًْمل أزمق وم٣مؽمؿ )ؽمٚمع ايمٛم٣مس َمٛمف زمٌٙمده 

 (.0458َمٖمرج زمـ فمٌد اهلل اظم٣ميم٘مل أزمق طمٙمٝمؾ ايمٗمرؿمٌل فمٛمف أزمق زم٘مر مج٣مهر زمـ فمٌد ايمرمحـ )صف/

 (.0457َمٖمرج زمـ حمٚمد زمـ يمٝم٧م ايمٗمرؿمٌل أزمق ايمٗم٣مؽمؿ.. )صف/

ٙمؿ وهمّمؾ ( وهق َمـ زمٝمتف فم312َمٖمرج زمـ حمٚمد زمـ َمٖمرج زمـ مح٣مد اظمٔم٣مهمري أزمق وم٣مؽمؿ ايمٗمًٌم ايمٗمرؿمٌل )ت
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 (.0452)صف/

 (فمٛمف اخلقٓين ووم٣مل: ىم٣من ؾمٝمخ٣ًم ص٣محل٣ًم َمـ أهؾ ايمٗمرآن)َمٖمرج زمـ يقٞمس زمـ َمٖمرج زمـ حمٚمقد احلج٣مزي اظم٘مت٤م 

 (.0455)صف/

 (.7/030َمٖمّمؾ زمـ أيب ىمريؿ زمـ زمٝم٣من )يم٣ًمن  

 (.7/031( )سم٘مٙمؿ همٝمف ازمـ ايمًٚمٔم٣مين  ( )يم٣ًمن 530َمٖمّمؾ زمـ أمحد ايمٌٌمي )ت  

 (.436َمٖمّمؾ زمـ إؽمح٣مق ؾمٝمخ يمٙمْمػمي: صقازمف: همّمؾ )ؿمػمي 

 (.967َمٖمّمؾ زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ أمحد زمـ إزمراهٝمؿ اإلؽمامفمٝمقم أزمق َمٔمٚمر اإلَم٣مم )َمُمٜمقر( )صمر 

 (.04/063َمٖمّمؾ زمـ ؽمٙمٚم٥م زمـ فم٣مصؿ أزمق ؿم٣ميم٤م )طمط  

، ووم٣مل ٔمٖمف آطمرونيمٛم٣ًمئل ووم٣مل ازمـ َمٔمكم يمٝمس زمًمء وواَمٖمّمؾ زمـ صدوم٥م زمـ ؽمٔمٝمد أزمق مح٣مد احلٛمٖمل )َمؼموك وم٣ميمف  

 .(0631)حتٖم٥م/ (8/402( )ضم٣مسمؿ 7/031( )يم٣ًمن احل٣مهمظ: َمؼموك

 (.8/408َمٖمّمؾ زمـ فمقم إؽمدي )ضم٣مسمؿ  

( )فم٣ًمىمر 04/063َمٖمّمؾ زمـ نم٣ًمن زمـ َمٖمّمؾ أزمق فمٌد ايمرمحـ ايمٔماليب )وشمٗمف اخلْمٝم٤م وأزمق أمحد احل٣مىمؿ( )طمط  

21/88.) 

 (.8/408( )ضم٣مسمؿ 7/030وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )يم٣ًمن َمٖمّمؾ زمـ حمٚمد ايمّمٌل ايم٘مقدم اظمٗمري )َمؼموك ايمٗمراءة  

( )وم٣مل أزمق فمقم ايمٛمٝم٣ًمزمقري: شمٗم٥م 418َمٖمّمؾ زمـ حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ َمٖمّمؾ أزمق ؽمٔمٝمد ايم٘مقدم ايمُمٔمٌل اجلٛمدي )ت 

ووم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن: ايمُمٝمخ ايمِم٣ميما. ووم٣مل صمٔمدي: ىم٣من ضم٣مهمٓم٣مً َمتٗمٛم٣مً فم٣مرهم٣ًم، ووم٣مل ايمذهٌل: اظمٗمرئ  -رزمام وهؿ -َمٟمَمقن

 (.5/6339( )ضم٣ٌمن7/030( )يم٣ًمن 03/657( )ؽمغم0128م( )إرؾم٣مد/اظمحدث اإلَم٣م

 (.7/036َمٖمّمؾ زمـ حمٚمد زمـ َمًٔمر ايمٗم٣م  أزمق اظمح٣مؽمـ )ٓرء( )يم٣ًمن  

 (.7/036َمٖمّمؾ زمـ َمٜمٙمٜمؾ فمـ شم٣مزم٦م )وم٣مل ازمـ فم٣ًمىمر : جمٜمقل( )يم٣ًمن  

 (.8/408َمٖمّمؾ زمـ ٞمقح ايمراد أزمق ؾمٔمٌف )ضم٣مسمؿ 

 (.8/408َمٖمّمؾ زمـ وآن )ضم٣مسمؿ 

 (.0795ق ص٣ميما )ذىمر َمٖمٙما أزم

 (.7/033َمٗم٣مسمؾ أزمق ص٣ميما فمـ ؽمٙمامن زمـ داود. )ؤمٖمف ايمٌٝمٜمٗمل( )يم٣ًمن 
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 (.8/454( )ضم٣مسمؿ 7/033َمٗم٣مسمؾ ايمٔمْم٣مر فمـ أٞمس )ٓ يدري َمـ هق وم٣ميمف ازمـ ضم٣ٌمن( )يم٣ًمن 

 (.8/455َمٗم٣مسمؾ زمـ أفمكم اهلذرم )ضم٣مسمؿ 

 (.965َمٗم٣مسمؾ زمـ ضمٝم٣من )صمر 

 (.7/036ل( )يم٣ًمن َمٗم٣مسمؾ زمـ دوال دوز )جيٜمؾ ضم٣ميمف وم٣ميمف ايمذهٌ

 (.04/071َمٗم٣مسمؾ زمـ ص٣ميما زمـ راؾمد أزمق ضمًـ إٞمامط )ىم٣من أضمد ايمثٗم٣مت وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )طمط 

 (.8/455( )ضم٣مسمؿ 7/034َمٗم٣مسمؾ زمـ همّمؾ ايمٝمامين )يمٝمس زمِمدوق وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( يم٣ًمن 

 (.7/034َمٗم٣مسمؾ زمـ ومٝمس فمـ فمٙمٗمٚم٥م زمـ َمرشمد )ؤمٖمف إزدي( )يم٣ًمن 

 (.8/455ايمرازي )شمٗم٥م وم٣ميمف ازمق ضم٣مسمؿ وأزمق زرفم٥م( )ضم٣مسمؿ َمٗم٣مسمؾ زمـ حمٚمد ايمٛمٌمازم٣مذي 

 (.04/071َمٗم٣مسمؾ زمـ حمٚمد زمـ زمٛم٣من ايمٔم٘مل )طمط 

 (.7/034َمٗم٣مسمؾ زمـ حمٚمد فمـ ؽمٔمٝمد ايمزهري )جمٜمقل وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل( )يم٣ًمن 

 (.7/034َمٗم٣مسمؾ زمـ َمُمٚمرخ زمـ طم٣ميمد ايمًٔمدي )ٓ ئمرف وم٣ميمف ايمٔمالئل( )يم٣ًمن 

 (.8/454 َمٗم٣مسمؾ زمـ مه٣مم فمـ أيب طمغمة )ضم٣مسمؿ

 (.8/331( )ضم٣مسمؿ 21/031َمٗمٌؾ زمـ فمٌد اهلل ؾم٣مَمل )جمٜمقل ضم٣مل( )فم٣ًمىمر 

 َمٗمداد زمـ داود زمـ سمٙمٝمد :صقازمف اظمٗمدام

 .-سمٗمدم -َمٗمداد زمـ داود زمـ فمٝمًك زمـ سمٙمٝمد ايمرفمٝمٛمل: اؽمؿ صمده سمٙمٝمد

 (.21/036َمٗمداد زمـ رَمؾ ايمٔمدوي )فم٣ًمىمر 

 (.8/414اظمٗمدام أزمق همروة فمـ صم٣مره )جمٜمقل( )ضم٣مسمؿ 

 (.8/416( )ضم٣مسمؿ 7/035اظمٗمدام ايمره٣موي فمـ فم٣ٌمدة ونمغمه )يم٣ًمن 

 (.8/416َمٗمدام زمـ شم٣مزم٦م زمـ هرَمز أزمق َمٗمداد )ضم٣مسمؿ 

َمٗمدام زمـ داود زمـ سمٙمٝمد أزمق فمٚمرو اظمٌمي ايمرفمٝمٛمل )يمٝمس زمثٗم٥م وم٣ميمف ايمٛم٣ًمئل ووم٣مل ايمدارومْمٛمل: ؤمٝمػ، ووم٣مل ازمـ أيب  

فمـ طم٣ميمد زمـ ٞمزار، ووم٣مل احل٣مهمظ: همٝمف  : مل ي٘مـ زم٣مظمحٚمقد دم روايتفضم٣مسمؿ وازمـ يقٞمس: سم٘مٙمٚمقا همٝمف، ووم٣مل أزمق فمٚمر ايم٘مٛمدي

 .(0630)حتٖم٥م/ (8/414( )ضم٣مسمؿ 7/033( )يم٣ًمن 0129( )إرؾم٣مد/ىمالم
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 .(إلم / فمـ زمـ سمِمحٖم٦م)اظمٗمدام زمـ داود فمـ سمٙمٝمد ايمرفمٝمٛمل: اظمٗمدام زمـ داود زمـ سمٙمٝمد 

 (.8/416َمٗمدام زمـ ؽمالَم٥م )ضم٣مسمؿ  

 (.8/363زمـ َمًٙمؿ )ضم٣مسمؿ َمٗمدم أزمق زي٣مد َمٌمي فمٛمف فمٗم٥ٌم 

 (.8/363َمٗمدم زمـ فمقم فمٛمف ايمُمٔمٌل )ضم٣مسمؿ 

 ( 085َمٗمرن زمـ ىمرزَم٥م احلٛمٖمل أزمق ؽمٔمٝمد ) جمٜمقل وم٣ميمف ايمػمدجيل ( ) ذيؾ 

 (.8/305َمٗمًؿ احلج٣مم فمٛمف ؾمٌٝم٤م زمـ ؽمٙمٝمؿ )ضم٣مسمؿ 

 (8/303َمٗمًؿ ايمّمٌل أزمق َمٕمغمة ايمٌٌمي فمٛمف ازمٛمف َمٕمغمة زمـ َمٗمًؿ )ضم٣مسمؿ 

 (.8/344زافمل )ضم٣مسمؿ َمٗمالص أزمق أيقب اظمٌمي اخل

 (.8/360َم٘مػم زمـ فمثامن ايمٌٌمي )وشمٗم٥م أزمق ضم٣مسمؿ ووم٣مل أزمق زرفم٥م :ٓزمٟمس زمف ( )ضم٣مسمؿ 

 (.7/035َم٘مػم زمـ فمثامن ايمتٛمقطمل )ؤمػ صمدا وم٣ميمف ازمـ ضم٣ٌمن( )يم٣ًمن 

 (.8/360َم٘مػم زمـ فمثامن فمـ ايمقوكم )ضم٣مسمؿ 

 (.04/660ْمٝم٤م( )طمط َم٘مرم زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ َم٘مرم أزمق زم٘مر ايمٌٕمدادي ايمٌزار )وشمٗمف اخل

 (.04/660َم٘مرم زمـ زم٘مر زمـ حمٚمقد أزمق زممم )أضم٣مديثف َمًتٗمٝمٚم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )طمط 

 (.7/035َم٘مرم زمـ ضم٘مٝمؿ اخلثٔمٚمل )ؤمٖمف ايمدارومْمٛمل ووم٣ميمف إزدي: يمٝمس ضمديثف زمًمء( )يم٣ًمن 

 (.04/660َم٘مرم زمـ فمٌد ايمِمٚمد زمـ حمٚمد أزمق فم٣ٌمس ايمٌزاز )صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )طمط 

 (.7/035( )يم٣ًمن وم٣مل احل٣مهمظ: ؾمخص ىمذاب أو ٓ وصمقد يمف٘م٣من اخلقارزَمل )َم٘مٙم٥ٌم زمـ َمٙم

 (.7/037سمٗمدم )يم٣ًمن  –َم٘مٙمس زمـ ص٣ميما دم حمٚمد زمـ ص٣ميما 

 (.966َم٘مل اجلرصم٣مين ضم٘مك فمٛمف ايمًالَمل )صمر 

 (.04/060( )طمْم٤م 343َم٘مل زمـ إزمراهٝمؿ زمـ ؽمٜمالن أزمق ضمًـ ايمُمغمازي )وشمٗمف اخلْمٝم٤م( )ت

خمت٣مر ايمٗمٝمز اظمٗمرئ أزمق حمٚمد )وم٣مل ازمـ َمٜمدي: ىم٣من َمـ أهؾ ايمتٌحر دم فمٙمقم ايمٗمرآن  َم٘مل زمـ أيب ؿم٣ميم٤م زمـ حمٚمد زمـ

وايمٔمرزمٝم٥م ضمًـ ايمٖمٜمؿ صمٝمد ايمٖمٜمؿ واخلٙمؼ صمٝمد ايمديـ وايمٔمٗمؾ جمقدًا يمٙمٗمراءات ايمًٌع فم٣مظم٣ًم زمٚمٔم٣مٞمٝمٜم٣م... ووم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: 

 (.07/590)ؽمغم ( 0491( )صف/347ىم٣من طمغمًا هم٣موالً َمُمٜمقرًا زم٣ميمِمالح وإصم٣مزم٥م ايمدفمقة..( )ت
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٣ميم٥م اظمُمٜمقريـ زمْمٙم٤م احلدي٧م( 453َم٘مل زمـ أمحد زمـ ؽمٔمدويف ايمػمدفمل أزمق زم٘مر )ت  ( )ووم٣مل احل٣مىمؿ: وىم٣من أضمد ايمرضمَّ

 (.21/642( )فم٣ًمىمر 0265( )ك 897)ٞمٝم٣ًمزمقر/

 (.688َم٘مل زمـ زمٛم٣من ايمِمقاف)َمٌم 

 (.04/061( )طمط 0798( )ذىمر 7/037َم٘مل زمـ زمٛمدار زمـ َم٘مل ايمزٞمج٣مين )اهتٚمف ايمدارومْمٛمل زم٣ميمقوع( )يم٣ًمن 

، وم٣مل ( )أشمٛمك فمٙمٝمف إىمٖم٣مين وايم٘مت٣مين ووصٖمف زم٣محلٖمظ328َم٘مل زمـ صم٣مزم٣مر زمـ فمٌد اهلل أزمق زم٘مر ايمديٛمقري احل٣مهمظ )ت 

 (.08/306( )صمر 21/651( )فم٣ًمىمر إىمٖم٣مين: ىم٣مٞم٦م يمف فمٛم٣مي٥م صمٝمدة زمٚمٔمرهم٥م ايمرصم٣مل وأشمٛمك فمٙمٝمف 

 (.21/654َم٘مل زمـ ضمًـ أزمق احلزم ايمًٙمٚمل )فم٣ًمىمر 

 (.7/038ـ فمٌد ايمٔمزيز ايمػمدفمل )يم٣ًمن َم٘مل زم

 (.7/037( )يم٣ًمن 651)ت  (َم٘مل زمـ فمٌد اهلل ايمرفمٝمٛمل )يمف َمٛم٣مىمغم وم٣ميمف ايمذهٌل

 (.7/038َم٘مل زمـ فمٌد اهلل ايمٕمراد )وم٣مل ايمذهٌل: ضمط فمٙمٝمف ازمـ أطمي وفمٌد ايمرزاق زمـ صمٝمقم( )يم٣ًمن 

( )طمط 0267قن وم٣ميمف أزمق فمقم احل٣مهمظ( )ك َم٘مل زمـ فمٌدان زمـ حمٚمد زمـ زم٘مر ايمًٙمٚمل أزمق ضم٣مسمؿ ايمٛمٝم٣ًمزمقري )شمٗم٥م َمٟمَم

04/009.) 

 (.7/038َم٘مل زمـ فمرىمل ايمْم٣مئل )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )يم٣ًمن 

 (.04/060( )طمط 366َم٘مل زمـ فمقم زمـ فمٌد ايمرزاق أزمق ؿم٣ميم٤م احلريري اظم٠مذن )وشمٗمف اخلْمٝم٤م( )ت 

 (.8/038َم٘مل زمـ ومٚمغم ايمٔمٛمػمي زميي )جمٜمقل وم٣ميمف ايمٔمٗمٌقم( )يم٣ًمن 

 (.04/008زمـ َم٣م ه٣من أزمق فم٣ٌمس ايمٌٙمخل )طمط  َم٘مل زمـ حمٚمد

 (.04/008َم٘مل زمـ َمرزوق زمـ فمْمٝم٥م ايمٌزوري )جمٜمقل ضم٣مل( )طمط  

 (.658َم٘مل زمـ ٞمْمٝمػ ايمزصم٣مج )َمٌم 

 (.0634َم٘مٝمٙم٥م ) ٓ وصمقد يمف اطمتٙمؼ اؽمٚمف زمٔمض ايم٘مذازمكم وٞمًٌف إلم ايمِمح٣مزم٥م أهم٣مده احل٣مهمظ( )حتٖم٥م/

 (.8/333َمٙم٤م فمـ ازمـ َم٣ٌمرك )ضم٣مسمؿ 

 (.7/038ل ايمْم٣مئ٤م )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )يم٣ًمن َمٙمح٣من زمـ فمرىم

 (.0472( )صف/311َمٙمقك ايمٌج٣مين اظم٠مدب ىم٣من جم٣مب ايمدفمقة )ت ٞمحق 

 (.8/427َمٙمٝما زمـ صمراح زمـ َمٙمٝما )ضم٣مسمؿ 
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 (.04/671َمٙمٝما زمـ روم٥ٌم إواين )طمط 

 (.8/427َمٙمٝما زمـ فمٌد اهلل اخلْمٚمل )ضم٣مسمؿ 

 (.8/427َمٙمٝما زمـ فمٌد اهلل ايمًٔمدي )ضم٣مسمؿ 

 (.8/427( )ضم٣مسمؿ 21/621وىمٝمع زمـ صمراح )فم٣ًمىمر  َمٙمٝما زمـ

 (.0465َمٙمٝمؾ زمـ وٚمرة ايمٔمٗم٣مري )يمف إدراك( )يقٞمس 

 (.0314ممقيف زمـ رؽمت٥م )ذىمر 

 (.8/367َمٛمٌذ ص٣مضم٤م رؽمقل اهلل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ )ضم٣مسمؿ 

 (.8/308َمٛمٌف ايمد وه٤م زمـ َمٛمٌف )ضم٣مسمؿ 

 (.21/674( )فم٣ًمىمر 8/309َمٛمٌف زمـ فمثامن ايمدَمُمٗمل )صدوق وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.0/224َمٛمتجع زمـ َمِمٔم٤م اظم٣مزين )دفم٣مء 

 (.8/368َمٛمتمم فمـ ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ )ضم٣مسمؿ 

 (.7/038َمٛمتٌم زمـ فمامرة فمـ أزمٝمف )جمٜمقٓن ( )يم٣ًمن 

 (.04/629َمٛمتٌم زمـ حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ َمٛمتٌم أزمق َمٛمِمقر ايمٌٕمدادي )جمٜمقل ضم٣مل( )طمط 

 (.0170ؽمْمل أزمق حمٚمد اظمٛمتٌم )جمٜمقل ضم٣مل( )إرؾم٣مد/َمٛمتٌم زمـ ٞمٌم زمـ َمٛمتٌم ايمقا

 (.8/347َمٛمجل زمـ زمرىم٥م ايمٔمامين )ضم٣مسمؿ 

 َمٛمخؾ زمـ هبز: وهق ازمـ ضم٘مٝمؿ إيت.

 (.7/039َمٛمخؾ زمـ ضم٘مٝمؿ )ٓ أفمرهمف وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم( وهق ازمـ هبز زمـ ضم٘مٝمؿ )يم٣ًمن 

 (.21/679َمٛمخؾ زمـ َمٛمِمقر اجلٜمٛمل )روى فمٛمف مج٣مفم٥م( )فم٣ًمىمر 

 (.7/051دم ازمـ ضم٣ًمن )يم٣ًمن  يٟميتؽمٚمرة )ىمذزمف ايمدوٓيب( َمٛمذر أزمق ضم٣ًمن فمـ

 (.8/630َمٛمذر أزمق ضمٝم٣من فمـ ازمـ َمًٔمقد )ضم٣مسمؿ 

 (.04/636َمٛمذر احلزاَمل هق ازمـ فمٌد اهلل زمـ َمٛمذر )طمط 

 (.8/636َمٛمذر اخلزافمل فمـ اَمراة )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.8/633َمٛمذر زمـ أيب إذس ىمقدم )ضم٣مسمؿ 
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 (.8/633)جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ  َمٛمذر زمـ أيب ؿمريٖم٥م

 (.0635َمٛمذر زمـ زمالل ) ٓ أفمرف ضم٣ميمف وم٣ميمف احل٣مهمظ( )حتٖم٥م/

 (.21/680َمٛمذر زمـ صم٣مرود زمـ فمٚمرو أزمق ضم٘مؿ ايمٔمٌد ي )فم٣ًمىمر 

 (.8/633َمٛمذر زمـ صمٜمؿ )ضم٣مسمؿ  

 (.7/039َمٛمذر زمـ ضم٣ًمن فمـ ؽمٚمرة )يرَمك زم٣ميم٘مذب وم٣ميمف ايمدوٓيب( )يم٣ًمن  

( )يم٣ًمن ، ووم٣مل احل٣مهمظ: ؤمٝمػ َمؼموكايمْم٣مئل )ىمذزمف ايمٖمالس ووم٣مل ايمدارومْمٛمل: َمؼموكَمٛمذر زمـ زي٣مد ايمٌٌمي 

 .(0632)حتٖم٥م/ (8/634( )ضم٣مسمؿ 7/039

 (.7/051(. )يم٣ًمن 8/633َمٛمذر زمـ ؽمٔمد فمٛمف ؽمٔمٝمد زمـ أيب ؿمالل )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.02/074َمٛمذر زمـ ؽمٔمٝمد ايمٌٙمقؿمل )َمُمٜمقر( )ؽمغم  

 (.8/633وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ َمٛمذر زمـ ؽمٜمٙم٤م )جمٜمقل 

 (.8/633َمٛمذر زمـ ؾم٣مذان أزمق فمٚمر ايمتامر ايمرازي )ٓ زمٟمس زمف وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ/ ووم٣مل ازمـ أيب ضم٣مسمؿ: صدوق( )ضم٣مسمؿ 

 (.21/695( )فم٣ًمىمر 8/633َمٛمذر زمـ فم٣ٌمس ايمٗمرر )ضم٣مسمؿ 

 (.04/633َمٛمذر زمـ فمٌد اهلل زمـ َمٛمذر احلزاَمل )طمط  

 (.8/634زمغم زمـ فمقام )جمٜمقل ضم٣مل( )ضم٣مسمؿ َمٛمذر زمـ فمٌٝمداهلل زمـ َمٛمذر ازمـ ز

 (.9/072( )ضم٤م 0269َمٛمذر زمـ فمامرة زمـ ضمٌٝم٤م طمْم٣مب )ك 

 (7/051( )يم٣ًمن ، ووم٣مل احل٣مهمظ: ؤمٝمػَمٛمذر زمـ حمٚمد ايمٗم٣مزمقس )َمؼموك وم٣ميمف ايمدارومْمل، ووم٣مل: جمٜمقل

 .(0637)حتٖم٥م/

 (.0781َمٛمذر زمـ حمٚمد زمـ ص٣ٌمح أزمق فمٌد اهلل ايمزاهد )ذىمر 

 (.7/051َمٛمذر فمـ أزمٝمف )ؤمٝمػ وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل، ووم٣مل: يمٝمس زم٣ميمٗمقي( )يم٣ًمن َمٛمذر زمـ حمٚمد زمـ 

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من رصماًل ص٣محل٣ًم ومديؿ ايمْمٙم٤م ىمثغم 304َمٛمذر زمـ َمٛمذر زمـ فمقم زمـ يقؽمػ ايم٘مٛم٣مين أزمق ضم٘مؿ )ت

 (.0474ايم٘مت٤م راوي٣ًم هل٣م َمقشمٗم٣ًم همٝمٜم٣م، وىم٣من يٛم٤ًم إلم نمٖمٙم٥م ىمثغمة( )صف/

 (.21/697ايمِمٚمد )جمٜمقل ضم٣مل( )فم٣ًمىمر  َمٛمذر زمـ ٞم٣مهمع أزمق فمٌد 

 (.8/636َمٛمذر زمـ ٞمٔمامن إهمْمس ايمٝمامين )شمٗمف وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم( )ضم٣مسمؿ 
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 (.8/636َمٛمذر زمـ هقذة فمـ طمرؾم٥م زمـ ضمر )ضم٣مسمؿ  

 (.21/459َمٛمِمقر أزمق أَمٝم٥م احلٚميص )جمٜمقل ضم٣مل( )فم٣ًمىمر 

 (.8/074َمٛمِمقر أيب هيرة اخلراؽم٣مين )ضم٣مسمؿ 

 (.0656احل٣مهمظ: ىم٣من هم٣موالً أيمػ سم٣مريخ زمخ٣مرى( )حتٖم٥م/ َمٛمِمقر ايمػمؽمخل أزمق زم٘مر )وم٣مل

 (.41َمٛمِمقر اخلزاز )َمٌم 

 (.8/081َمٛمِمقر ايم٘مٙمٌل َمٌمي فمـ دضمٝم٥م )ضم٣مسمؿ 

 (.7/050َمٛمِمقر زمـ إزمراهٝمؿ ايمٗمزويٛمل )ٓ رء: وم٣ميمف ايمذهٌل( )يم٣ًمن 

 (.04/84َمٛمِمقر زمـ إزمراهٝمؿ زمـ إؽمح٣مق أزمق وم٣مؽمؿ )طمط 

 (.7/056ازمـ طمٙمٝمؾ( )يم٣ًمن َمٛمِمقر زمـ أيب ضمًـ ايمْمػمي )سم٘مٙمؿ همٝمف 

 (.8/074َمٛمِمقر زمـ أيب ؽمٙمٝمامن فمٛمف ىمالي٤م زمـ فمقم اجلٔمٖمري )ضم٣مسمؿ 

 (.8/079َمٛمِمقر زمـ أيب َمٛمِمقر فمـ ازمـ فمٚمر )جمٜمقل وم٣ميمف ازمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.04/85َمٛمِمقر زمـ أمحد زمـ حمٚمد أزمق ٞمٌم ايمٗمالٞمز ايمُمغمازي )طمط 

 (.0773َمٛمِمقر زمـ أمحد زمـ ممٝم٥م اظمٔمدل )ذىمر 

 (.0516زمـ أمحد زمـ َمٛمِمقر ايمْمرؾمٝمًم )خم٤م َمٛمِمقر 

 (.04/85َمٛمِمقر زمـ أمحد زمـ ٞمٌم أزمق زممم إٞمِم٣مر اهلروي )طمط 

 (.894( )ٞمٝم٣ًمزمقر/476َمٛمِمقر زمـ أمحد زمـ ه٣مرون ايمٖمٗمٝمف اظمزىمل أزمق ص٣مدق ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ت

 (.8/029َمٛمِمقر زمـ أذيـ )ضم٣مسمؿ 

 (.0515َمٛمِمقر زمـ إؽمح٣مق زمـ فمٚمر أزمق ٞمٌم اجلٌٝمقم )خم٤م 

 (.0462( )ىم٣من همٗمٝمٜم٣ًم ضم٣مذوم٣مً فمعم َمذه٤م ايمُم٣مهمٔمل( )يقٞمس 412زمـ إؽمامفمٝمؾ ايمتٚمٝمٚمل اظمٌمي أزمق ضمًـ )ت  َمٛمِمقر

 (.8/071َمٛمِمقر زمـ اؽمامفمٝمؾ احلراين )ضم٣مسمؿ 

 (.0391َمٛمِمقر زمـ اؽمامفمٝمؾ زمـ ص٣مفمد زمـ حمٚمد )خم٤م 

 (.253)ؿم٤م  (0176( )إرؾم٣مد/412َمٛمِمقر زمـ اؽمامفمٝمؾ زمـ فمٚمر ايمتٚمٝمٚمل أزمق ضمًـ ايميير)أشمٛمقا فمٙمٝمف( )ت 

 (.0426َمٛمِمقر زمـ أهمٙما ايمٗمٝمٛمل أزمق فمقم اظم٣ميمٗمل )صف/ 
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 (.0396َمٛمِمقر زمـ زم٘مر حمٚمد زمـ ضمٝمد ايمٛمٝم٣ًمزمقوي )خم٤م 

 (.04/85َمٛمِمقر زمـ صمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ َمالفم٤م أزمق وم٣مؽمؿ ايمِمغمدم )وشمٗمف اخلْمٝم٤م( )طمط 

 (.04/84َمٛمِمقر زمـ ضمًـ زمـ زي٣مد إؾمٛم٣مين )طمط 

 ٚمد اظمٖمن ايمٛمٝم٣ًمزمقري.َمٛمِمقر زمـ ضمًكم ايمٔمٛمزي: اؽمؿ صمده: حم

َمٛمِمقر زمـ ضمًكم زمـ فمقم زمـ وم٣مؽمؿ إصٌٜم٣مين أزمق همتا ايمت٣مين )وم٣مل ازمـ َمٛمدة: ىم٣من ص٣مضم٤م أصقل وىمت٤م احلدي٧م. ووم٣مل 

 (.08/056( )ؽمغم 351ايمذهٌل: ايمُمٝمخ اظمحدث اظمٟمَمقن( )ت 

يمٖم٣مرد: َمٔمروف َمُمٜمقر ( )ايمُمٝمخ/اإلَم٣مم وم٣ميمف ايمذهٌل ووم٣مل ا366َمٛمِمقر زمـ ضمًكم زمـ حمٚمد ايمٛمٝم٣ًمزمقري اظمٖمن )ت 

 ( .07/330( )ؽمغم 0380( )خم٤م/083َمـ زمٝم٦م همّمؾ وايمٔمٙمؿ واحلدي٧م وايمقرع( )إحت٣مف/

 (.0382َمٛمِمقر زمـ طمٙمػ زمـ محقد اظمٕمريب )خم٤م 

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: فمٛمل زم٣ميمٗمراءات وروايتٜم٣م وؿمرومٜم٣م 562َمٛمِمقر زمـ طمغم زمـ ئمٗمقب زمـ يٚمقم اظمٕمراوي أزمق فمقم )ت

 (.0424دم ايمرواي٥م..( )صف/ وؽمٚمٔم٦م زمٔمض ؾمٝمقطمٛم٣م يّمٔمٖمف

َمٛمِمقر زمـ ديٛم٣مر ايمتٚمٝمٚمل )ؤمٝمػ احلدي٧م وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم، وايمٛم٣ًمئل ووم٣ميمف أزمق زرفم٥م: ص٣ميما/ووم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ: يمٝمس زمف 

 (.7/056( )يم٣ًمن 8/070زمٟمس )ضم٣مسمؿ 

( )ؽمغم 04/82( )طمط 367َمٛمِمقر زمـ راَمش زمـ فمٌد اهلل أزمق ٞمٌم ايمٛمٝم٣ًمزمقري ايمٕم٣مزي )وشمٗمف اخلْمٝم٤م( )ت

 (.0385( )خم٤م 07/531

 (.7/055)يم٣ًمن  (َمٛمِمقر زمـ زي٣مد )ؤمٖمف إزدي

( -دم همّمؾ رصم٤م-َمٛمِمقر زمـ زيد إؽمدي )روى فمٛمف مج٣مفم٥م، وذىمره ايمذهٌل دم اظمٝمزان، ووم٣مل: ٓ ئمرف واخلػم زم٣مؿمؾ

 (.0638( )حتٖم٥م/7/020)يم٣ًمن

 (.7/055 ( )يم٣ًمن04/25( )طمط ؾمٝمٔمل صمٙمدَمٛمِمقر زمـ ؽمٙمٚم٥م زمـ ززمروم٣من ايمٛمٚمغمي أزمق همّمؾ ايمرؽمٔمٛمل )

 (.8/084َمٛمِمقر زمـ ؽمٙمٝمؿ فمٛمف أزمق هالل ايمراؽمٌل )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.8/074َمٛمِمقر زمـ ؾمٚمقوم٣م ايمٗمِم٣مب ايمٌٌمي )ضم٣مسمؿ 

 (.8/074َمٛمِمقر زمـ ص٣ميما زمـ ضمل أزمق ص٣ميما )ضم٣مسمؿ 

 (.0514َمٛمِمقر زمـ ؿم٣مهر زمـ فمٌد اهلل أزمق وم٣مؽمؿ اظمراوي٣مذي )خم٤م 
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 (.7/057رودي )ئمتػم زمف وم٣ميمف ازمـ ضم٣ٌمن( )يم٣ًمن َمٛمِمقر زمـ فمٌد احلٚمٝمد أزمق ٞمٌم ايم٣ٌم

 (.7/057أضم٣مدي٧م َمقوقفمف وم٣ميمف احل٣مىمؿ/ووه٣مه زم٣من ضم٣ٌمن( )يم٣ًمن  ىَمٛمِمقر زمـ فمٌد احلٚمٝمد اجلزري )رو

 (.8/072َمٛمِمقر زمـ فمٌد احلٚمٝمد زمـ راؾمد أزمق رزم٣مح )جمٜمقل ضم٣مل( )ضم٣مسمؿ 

 (.892)ٞمٝم٣ًمزمقر/( 477َمٛمِمقر زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ ضمًكم ايمٛمٝم٣ًمزمقري أزمق أمحد )ت

 (.0384َمٛمِمقر زمـ فمٌد ايمٔمزيز زمـ حمٚمد ضمًـ اظمٛمِمقري )خم٤م 

 (.21/409َمٛمِمقر زمـ فمٌد اهلل أزمق وم٣مؽمؿ ايمقراق )جمٜمقل ضم٣مل( )فم٣ًمىمر 

 (.8/073َمٛمِمقر زمـ فمٌد اهلل ايمثٗمٖمل )ضم٣مسمؿ 

 (.21/461إزمراهٝمؿ إصٌٜم٣مين )جمٜمقل ضم٣مل( )فم٣ًمىمر  زمـ َمٛمِمقر زمـ فمٌد اهلل

 (.8/073أضمقص ايمٗمرر )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ  َمٛمِمقر زمـ فمٌد اهلل زمـ

، ووم٣مل احل٣مهمظ: ىم٣من َمُمٜمقرًا )ىمذاب وم٣ميمف اإلدريز أزمق فمٌد اهلل اخل٣ميمدي اهلروي َمٛمِمقر زمـ فمٌد اهلل زمـ طم٣ميمد ايمذهقم

 .(0651)حتٖم٥م/ (7/052( )يم٣ًمن 07/003( )ؽمغم زم٣ميمّمٔمػ وىم٣من َمـ ضمٖم٣مظ احلدي٧م اظم٘مثريـ

 (.0389خم٤م _ازمق فمقم اخل٣ميمدي ) َمٛمِمقر زمـ فمٌد اهلل زمـ طمٙمػ

 (.939( )صمر 310ايمقافمظ )ت  -أزمق ضم٣مسمؿ  -َمٛمِمقر زمـ فمٌد اهلل زمـ فمدي أزمق فمٌد اهلل 

 (.0390َمٛمِمقر زمـ فمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ َمٛمِمقر أزمق وم٣مؽمؿ ايمْمقد )خم٤م 

 .(0510َمٛمِمقر زمـ فمٌد اهلل زمـ َمٛمِمقر ايمٔمٚمروي )خم٤م 

 (.8/073َمٛمِمقر زمـ فمٌد اهلل فمـ رزمٝمع زمـ يمقط )ضم٣مسمؿ 

( )وم٣مل ايمٖم٣مرد: َمُمٜمقر 381َمٛمِمقر زمـ فمٌد ايمقه٣مب زمـ أمحد زمـ فمٌد اهلل ايمُم٣ميمٛمجل أزمق ص٣ميما ايمٌزار ايمِمقدم )ت زمٔمد

 (.085( )إحت٣مف/0388شمٗم٥م ىمثغم احلدي٧م( )خم٤م/

 (.8/075َمٛمِمقر زمـ فمٌٝمد اهلل اخلراؽم٣مين )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.0774ر/َمٛمِمقر زمـ فمٗم٥ٌم زمـ َمًٙمؿ أزمق ٞمٌم احلٛمٖمل )ذىم

 (.8/072َمٛمِمقر زمـ فم٘مرَم٥م أزمق فم٘مرَم٥م )حمٙمف ايمِمدق وأضم٣مديثف َمًتٗمٝمٚم٥م وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.656َمٛمِمقر زمـ فمقم إٞمامؿمل )َمٌم 

 (.21/466َمٛمِمقر زمـ فمقم زمـ َمٛمِمقر أزمق ضمًكم اهلروي ايمقافمظ )جمٜمقل ضم٣مل( )فم٣ًمىمر 
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، ووم٣مل يمف أزمق ضم٣مسمؿ ووم٣مل ازمـ فمدي: َمٛم٘مر احلدي٧مَمٛمِمقر زمـ فمامر زمـ ىمثغم ايمقافمظ أزمق هي ايمًٙمٚمل )يمٝمس زم٣ميمٗمقي وم٣م

 .(0650)حتٖم٥م/ (8/072( )ضم٣مسمؿ 7/021( )يم٣ًمن 04/70( )طمط احل٣مهمظ: همٝمف ؤمػ

 َمٛمِمقر زمـ فمٚمر زمـ فمقم 

 (.0775َمٛمِمقر زمـ ىمقؾم٣مط زمـ ؽمٜمٚمردان ايمٛم٣ًمئل )ذىمر 

 (.7/021َمٛمِمقر زمـ جم٣مهد فمـ رزمٝمع زمـ زمدر )ىم٣من يّمع احلدي٧م وم٣ميمف إزدي( )يم٣ًمن 

 (.0772زمـ حمٚمد أزمق وم٣مؽمؿ اظمٗمرئ )ذَمر  َمٛمِمقر

 (.04/84َمٛمِمقر زمـ حمٚمد ايمزاهد )طمط 

 (.21/437َمٛمِمقر زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ ضمرب أزمق ٞمٌم ايمٌخ٣مري )روى فمٛمف مج٣مفم٥م( )فم٣ًمىمر )

 (.937َمٛمِمقر زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ ضمقشمرة ايمٔمْم٣مر أزمق حيٝمك )صمر 

 (.0387َمٛمِمقر زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ فمٌد اهلل ايمًٌتل )خم٤م 

 (.04/83َمٛمِمقر زمـ حمٚمد زمـ ضمًـ ازمق وم٣مؽمؿ اظمٗمرئ احلذاء )وشمٗمف أزمق ٞمٔمٝمؿ( )طمط 

 (0397َمٛمِمقر زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اجل٣ٌمر أزمق َمٓمٖمر ايمًٚمٔم٣مين ) خم٤م 

 (.0395َمٛمِمقر زمـ حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ حمٚمد أزمق وم٣مؽمؿ ايمُمٔمري )خم٤م 

 (.04/82 ( )طمط336َمٛمِمقر زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل أزمق همتا إصٌٜم٣مين )ت 

 (.0392َمٛمِمقر زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل ايم٣ٌميمقي )وشمٗمف ايمٖم٣مرد( )خم٤م 

 (.7/021( )شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ َم٣مىمقٓ( )يم٣ًمن 469َمٛمِمقر زمـ حمٚمد زمـ فمقم زمـ َمزيٛم٥م ايمػمدوي ايمٛمًٖمل )ت

 (.0398َمٛمِمقر زمـ حمٚمد زمـ وم٣مؽمؿ أزمق ؽمٔمد ايمِمٖم٣مر )خم٤م 

 (.04/84 َمٛمِمقر زمـ حمٚمد زمـ ومتٝم٥ٌم زمـ َمٔمٚمر أزمق ٞمٌم ايمٖمٗمٝمف )طمط

 (.04/82َمٛمِمقر زمـ حمٚمد زمـ حمٚمد أزمق أمحد احلٛمٖمل ايمٛمٝم٣ًمزمقري )طمط 

 (.7/020َمٛمِمقر زمـ حمٚمد زمـ حمٚمد احل٣مرشمل أزمق ٞمٌم )يم٣ًمن 

 (.07/675( )ؽمغم 331َمٛمِمقر زمـ حمٚمد زمـ حمٚمد اظمٜمٙمٌل إدي٤م )ت 

 (.0386َمٛمِمقر زمـ حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ أمحد اخلٖم٣مف )خم٤م 

 (.7/020ٝم٤م أزمق وم٣مؽمؿ ايمٛم٣مـمٚمل اهلروي )سم٘مٙمؿ همٝمف( )يم٣ًمن َمٛمِمقر زمـ حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ ؿم
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 (.21/455َمٛمِمقر زمـ حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ إزمريس أزمق حمٚمد احل٣مىمؿ ايمٛمٝم٣ًمزمقري )جمٜمقل ضم٣مل( )فم٣ًمىمر 

 (.0513َمٛمِمقر زمـ حمٚمد زمـ َمٛمِمقر )خم٤م 

 (.04/85َمٛمِمقر زمـ حمٚمد زمـ َمٛمِمقر أزمق ضمًـ احلريب ايمٗمزاز )وشمٗمف اخلْمٝم٤م( )طمط 

 (.04/84ر زمـ حمٚمد زمـ َمٛمِمقر زمـ ٞمٌم َمقلم ايمرؾمٝمد )طمط َمٛمِمق

 (.938( )صمر 475َمٛمِمقر زمـ حمٚمد زمـ يقؽمػ أزمق زممم ايمٗمزويٛمل )ت 

 (.0494َمٛمِمقر زمـ َمٔمتز أزمق ضمًكم )خم٤م 

 (.04/86َمٛمِمقر زمـ َمٜمدي ايمٔم٣ٌمد )طمط 

 (.0776َمٛمِمقر زمـ َمٜمدي زمـ فمثامن أزمق ٞمٌم )ذىمر 

 (.04/86َمٛمِمقر زمـ ٞمي زمـ اؽمامفمٝمؾ ايمُمٝمٔمل )طمط 

 (.488َمٛمِمقر زمـ ٞمٔمامن ايمِمٜمري )َمٌم 

 (.7/020)يم٣ًمن  وهق ازمـ زيد إؽمدي َمٛمِمقر زمـ يزيد فمٛمف حمٚمد زمـ َمٕمغمة )ٓ ئمرف وم٣ميمف ايمذهٌل(

 (.7/020َمٛمِمقر زمـ ئمٗمقب زمـ أيب ٞمقيره )سم٘مٙمؿ همٝمف ازمـ فمدي( )يم٣ًمن 

 (.8/315َمٛمٓمقر زمـ شمٔمٙمٌف ايمٗمرـمل )ضم٣مسمؿ 

 (. 8/312َمٛمٓمقر زمـ ززم٣من ىمقدم )ضم٣مسمؿ 

 (.8/365َمٛمٖمٔم٥م فمـ ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وآيمف وؽمٙمؿ )ضم٣مسمؿ 

 (.8/427َمٛمٗمذ زمـ ضمٝم٣من ايمٕمٛمٚمل )ضم٣مسمؿ 

 (.8/422َمٛمٗمذ زمـ فمٚمر وإٞمِم٣مري اظم٣مزين )يمف صح٥ٌم( )ضم٣مسمؿ 

 (.21/426َمٛمٗمذ زمـ َمرؾمد ايم٘مت٣مين )فم٣ًمىمر 

 (.8/427َمٛمٗمذ فمـ ازمـ فمٚمر )ضم٣مسمؿ 

 (.8/427َمٛمٗمذ فمـ أيب زم٘مر وفمٚمر َمرؽمؾ )ضم٣مسمؿ 

 (.8/427لم هاوم٥م فمـ فمثامن )ضم٣مسمؿ َمٛمٗمذ َمق

 (.8/340َمٛمٗمر أزمق زمُم٣مَم٥م فمـ ازمـ فم٣ٌمس )ضم٣مسمؿ 

 (.7/020)يم٣ًمن  –يٛمٓمر  –َمٛمٗمر زمـ فمٌد ايمرمحـ 
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 (.7/020َمٛمٗمرن فمـ ضم٘مؿ )ٓ يدري َمـ ذا وم٣ميمف ايمذهٌل( )يم٣ًمن 

 (.8/362َمٛمٗمع )يمف صح٥ٌم: وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.08/312)ضم٣مسمؿ َمٛم٘مدر ايمٗمرر فمـ ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ 

 (.7/026َمٛم٘مدر زمـ فمٌد اهلل ايمتٝمٚمل )ٓ ئمرف وم٣ميمف ايمٌخ٣مري( )يم٣ًمن 

( )يم٣ًمن 8/457( )ضم٣مسمؿ 232َمٛمٜم٣مل زمـ زمحر أزمق ؽمٙمٚم٥م ايمٔمٗمٝمقم ايمٗمٝمني )شمٗم٥م وم٣ميمف أزمق داود وأزمق ضم٣مسمؿ( )أصمرى 

7/024.) 

 (.7/024)يم٣ًمن  –سمٗمدم  –اظمٛمٜم٣مل زمـ صمراح صقازمف اجلراج زمـ َمٛمٜم٣مل 

 (.0246ٌٝمداهلل )ك اظمٛمٜم٣مل زمـ فم

 (.8/454( )ضم٣مسمؿ 7/024اظمٛمٜم٣مل زمـ فمٚمرو فمـ ازمـ َمًٔمقد )ٓ أفمرهمف وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )يم٣ًمن 

 (.7/024اظمٛمٜم٣مل زمـ فمٚمرو فمـ ؾمٔم٥ٌم )َم٣م فمٙمٚم٦م أضمدًا سم٘مٙمؿ همٝمف وٓ هق زمٚمُمٜمقر وم٣ميمف ايمذهٌل( )يم٣ًمن 

 (.8/458اظمٛمٜم٣مل زمـ فمٝمًك ايمٔمٌد ي )ضم٣مسمؿ 

 (.8/454ٔمكم( )ضم٣مسمؿ اظمٛمٜم٣مل فمـ يمٝم٧م )ؾمٝمخ وم٣ميمف ازمـ َم

 (.7/024َمٛمقَمـ )اؽمؿ اَمرأة( )ٓ سمٔمرف وم٣ميمف ايمذهٌل( )يم٣ًمن 

 (.8/496َمٛمٝم٤م إزدي أزمق أيقب ايمُم٣مَمل )يمف صح٥ٌم( )ضم٣مسمؿ 

 (.21/473)فم٣ًمىمر  -ضمٖمٝمد إول –ايمُم٣مَمل  َمٛمٝم٤م زمـ أيقب

 (.8/494َمٛمٝم٤م زمـ َمذرك زمـ َمٛمٝم٤م إزدي ايمُم٣مَمل )ضم٣مسمؿ 

 (.0469ٞمس( )يقٞمس َمٛمٝمذر إؽمٙمٚمل )صح٣ميب وم٣ميمف ازمـ يق

( )ؽمغم 093)ىم٣من شمٗم٥م ٓ جيقز فمٙمٝمف ايمتديمٝمس وم٣ميمف احل٣ٌمل( )َمٌم  (306اظمٌمي )ت َمٛمغم زمـ أمحد زمـ ضمًـ اخلُم٣مب

07/627.) 

 (.7/024( )يم٣ًمن 301/ 8َمٛمغم زمـ فمٌد اهلل فمـ أزمٝمف )جمٜمقل وم٣ميمف ازمـ َمديٛمل( )ضم٣مسمؿ

 (.7/024َمٛمغم زمـ فمالء فمـ أؾمٔم٧م )ؤمٖمف ايمدارومْمٛمل( )يم٣ًمن 

 (.21/486زمـ فمٚمر ايمٗمٝمناين )فم٣ًمىمر  َمٛمغم

 (.8/303َمٛمٝمع زمـ ؽمٙمٝمامن أزمق ايمٔمديس إؽمدي )ضم٣مسمؿ 
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 (.7/023َمٛمٝمع زمـ فمٌد ايمرمحـ زمٌمي )أرصمق أٞمف ٓ زمٟمس زمف: وم٣ميمف ازمـ فمدي ( )يم٣ًمن 

 (.7/023َمٛمٝمع زمـ َم٣مصمد زمـ َمْمر )يمٝمس زم٣ميمٗمقى وم٣ميمف ايمدارومْمل( )يم٣ًمن 

 (.0728َمٛمٝمع زمـ حمٚمد )ذىمر 

 (.8/303أيب فمروزم٥م )ضم٣مسمؿ  َمٛمٝمع فمـ ؽمٔمٝمد زمـ

 (.8/303َمٛمٝمع فمـ َمٔم٣موي٥م زمـ ومرة )ضم٣مسمؿ 

 (.7/027( )يم٣ًمن 8/624َمٜم٣مصمر أزمق احلريش ايم٘مقدم )ٓ أفمرهمف وم٣ميمف أزمق زرفم٥م( )ضم٣مسمؿ 

 (.8/624َمٜم٣مصمر ايمٝمامين )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 .-يٟميت –ازمـ َمٛمٝم٤م َمٜم٣مصمر زمـ أيب اظمٛمٝم٤م فمـ أيب اظمٙمٝما هق 

 (.8/620فمـ فمٚمر )ضم٣مسمؿ َمٜم٣مصمر زمـ زمٌمي 

 (.8/349َمٜم٣مصمر زمـ ضمٌٝم٤م ايمززمٝمدي ) ضم٣مسمؿ 

 (.0/222َمٜم٣مصمر زمـ ضمٌٝم٤م فمٛمف أزمق طم٣ميمد إمحر )دفم٣مء 

 (.20/626َمٜم٣مصمر زمـ طم٣ميمد اظمخزوَمل )فم٣ًمىمر 

 (.20/620َمٜم٣مصمر زمـ فمٌد اهلل ايم٘ماليب )فم٣ًمىمر 

 (.8/626م ( )ضم٣م7/023َمٜم٣مصمر زمـ فمٌٝمداهلل ايمٔمت٘مل )ؤمٝمػ احلدي٧م وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )يم٣ًمن 

 (.8/620َمٜم٣مصمر زمـ فمٚمرو فمـ فمٚمر )ضم٣مسمؿ 

 (.8/620َمٜم٣مصمر زمـ فمٚمغمة فمـ فمقم )ضم٣مسمؿ 

 (.8/624َمٜم٣مصمر زمـ نم٣مٞمؿ ؾم٣مَمل )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.8/621َمٜم٣مصمر زمـ ومٌْمٝم٥م اظم٘مل )شمٗم٥م وم٣ميمف أزمق زرفم٥م( )ضم٣مسمؿ 

 (.7/025َمٜم٣مصمر زمـ ىمثغم فمـ ضم٘مؿ )َمؼموك وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )يم٣ًمن 

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من زم٣مرفم٣ًم دم 353حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ نم٣ميم٤م إدي٤م أزمق همّمؾ اإلؾمٌٝمقم )ت َمٜم٣مصمر زمـ

 (.0484أداب َمتٖمٛمٛم٣مً شم٣موم٤م ايمٖمٜمؿ( )صف/

 (.7/025َمٜم٣مصمر زمـ َمٛمٝم٤م )جمٜمقل وم٣ميمف ايمٔمٗمٝمقم( )يم٣ًمن 

 (.8/620َمٜم٣مصمر زمـ يزيد أزمق فمٌد اهلل َمقلم ايمٔم٣مئذي )ضم٣مسمؿ 
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 (.8/626ضم٣مسمؿ َمٜم٣مصمر فمـ فمٚمر فمٌد ايمٔمزيز )

 (.7/022َمٜم٣مصمر فمـ َمٔم٣موي٥م زمـ ومرة )ٓ ئمرف وم٣ميمف ايمذهٌل( )يم٣ًمن 

 (.7/022َمٜم٣مصمر فمٛمف ازمـ ؽمغميـ )ٓ أدري َمـ هق وم٣ميمف ازمـ ضم٣ٌمن( )يم٣ًمن 

 (.8/620َمٜم٣مصمر َمقلم أؽمامء إؾمٜمٙمٝم٥م )جمٜمقل ضم٣مل( )ضم٣مسمؿ 

 (.0441َمٜم٣مصمر َمقلم أم ؽمٙمٚم٥م )صح٣ميب( )يقٞمس 

 (.8/659)صح٣ميب( )ضم٣مسمؿ َمٜم٣مصمر َمقلم أم ؽمٙمٚم٥م َمٌمي 

 (.243َمٜم٣مس زمـ رزمٝمؾ ايمٗمٝمز حمدث )نمرزم٣مء/

 (.8/447َمٜمدي ازمـ إزمراهٝمؿ فمـ َم٣ميمؽ )ضم٣مسمؿ 

 (.7/027َمٜمدي زمـ إزمراهٝمؿ ايمٌٙمٗم٣موي )رضب أمحد وازمـ َمٔمكم فمعم ضمديثف( )يم٣ًمن 

 (.0556َمٜمدي زمـ أمحد زمـ حمٚمد أزمق وم٣مؽمؿ اجلقيمٗمل )خم٤م 

 (.8/447ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ َمٜمدي زمـ أؽمقد ايم٘مٛمدي )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق 

 (.956َمٜمدي زمـ ضم٣مرث زمـ َمرداس ايمٔمرفمري ايمٔمِم٣مر اجلرصم٣مين )صمر 

 (.0778َمٜمدي زمـ ضم٘مٝمؿ ايمٌٌمي )ذىمر 

 (.8/447( ) ضم٣مسمؿ 04/083َمٜمدي زمـ فمٌد اهلل ايمٌٕمدادي )طمط 

 (.7/027َمٜمدي زمـ فمٚمران احلٛمٖمل )ٓ يت٣مزمع فمعم ضمديثف وم٣ميمف ايمٌخ٣مري( )يم٣ًمن 

 (.8/447ضمًـ )صدوق وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ َمٜمدي زمـ فمٝمًك ايمقاؽمْمل ازمق 

 (.04/085َمٜمدي زمـ حمٚمد زمـ فم٣ٌمس أزمق ضمًـ اهل٣مؾمٚمل ايمْمػمي )جمٜمقل ضم٣مل( )طمط 

 (.04/085َمٜمدي زمـ حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ َمٜمدي أزمق ؽمٙمٚم٥م ايمٗمُمغمي ايمِمٝمدٓين )جمٜمقل ضم٣مل( )طمط 

( )يم٣ًمن ًا َمتٜمؿ زمقوع احلدي٧م، ووم٣مل احل٣مهمظ: ؤمٝمػ صمدَمٜمدي زمـ هالل أزمق فمٌد اهلل ايمٌٌمي )ىمذزم٥م ايمٗمْم٣من

 .(0654)حتٖم٥م/ (8/442( )ضم٣مسمؿ 7/028

 (.8/442َمٜمدي زمـ ويمٝمد زمـ فم٣مَمر ايمٝمزين )ضم٣مسمؿ 

 (.953َمٜمذب زمـ ؽمٔمٝمد ايمٖم٣مرد )صمر 

 ( .8/368َمٜمر َمقلم زمـ ٞمٚمر فمـ ازمـ فمٚمر.. )جمٜمقل ضم٣مل( )ضم٣مسمؿ 
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 (.8/411َمٜمران ازمق اظمخت٣مر فمـ ازمـ فم٣ٌمس )ضم٣مسمؿ 

 (.8/411ٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ )يمف صح٥ٌم وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ َمٜمران أزمق َمٝمٚمقن َمقلم ايم

 (.0780َمٜمران زمـ أيب فمٚمر )ذىمر 

 (.0771َمٜمران زمـ أمحد زمـ َمٜمران ايمٌٌمي )ذىمر 

 (.0/222َمٜمران زمـ إؽمح٣مق فمٛمف ضمًـ زمـ صمٌٙم٥م )دفم٣مء 

 (.0243َمٜمران زمـ داود اظمٗمرئ )ك 

 (.8/410َمٜمران زمـ َمْمرف زمٌمي )ضم٣مسمؿ 

 (.0245ايمرازي )كَمٜمران زمـ ه٣مرون 

 (.8/416َمٜمران زمـ ويمٝمد ايمرازي )ضم٣مسمؿ 

 (.04/645َمٜمران فمٌد اهلل َمداٞمٛمل )طمط 

 (.8/410َمٜمران وايمد إفمٚمش فمـ َمنوق )ضم٣مسمؿ 

 (.8/410َمٜمران وايمد ؽمٝمٔمد ازمـ أيب فمروة )ضم٣مسمؿ 

 (.8/363َمٜمري أزمق زي٣مد َمٌمي فمـ فمٗم٥ٌم )ضم٣مسمؿ 

 (.8/363َمٜمري زمـ فمقم فمٛمف ايمُمٔمٌل )ضم٣مسمؿ 

 (.8/471فمٌد اهلل فمـ ؽم٣ممل زمـ فمٌد اهلل )ضم٣مسمؿ  َمٜمٙم٤م أزمق

َمٜمٙم٤م زمـ أمحد زمـ أيب صٖمرة زمـ أؽمٝمد إؽمدي أزمق وم٣مؽمؿ اظمري )وم٣مل ازمـ ضمذاء: ىم٣من أذهـ َمـ يمٗمٝمتف وأهمِمحٜمؿ  

وأهمٜمٚمٜمؿ، ووم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمـ أهؾ ايمٔمٙمؿ واظمٔمرهم٥م وايمذىم٣مء وايمٖمٜمؿ َمـ أهؾ ايمتٖمٛمـ دم ايمٔمٙمقم وايمٔمٛم٣مي٥م ايم٘م٣مَمٙم٥م 

 (.0479( )صف/345هب٣م( )ت

 (.8/471َمٜمٙم٤م زمـ زم٘مر زمـ ضم٣مزم )ضم٣مسمؿ 

 (.7/029َمٜمٙم٤م زمـ طم٣ميمد ايمرومل )جمٜمقل وم٣ميمف َمًٙمٚم٥م( )يم٣ًمن 

 (.7/029َمٜمٙم٤م زمـ فمثامن ايمُم٣مَمل )ىمذزم٥م إزدي( )يم٣ًمن )

 (.7/029َمٜمٙم٤م زمـ فمٝمًك فمـ هُم٣مم )ؤمٖم٥م إزدي( )يم٣ًمن 

 (.7/071( )يم٣ًمن 04/674طمط َمٜمٙمٜمؾ زمـ يٚمقت ايمٔمٌد ي فمـ ىمديرة )جمٜمقٓن وم٣ميمف ايمٌخ٣مري( )
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 (.20/401( )فم٣ًمىمر 7/029( )يم٣ًمن 04/622َمٜمٛمٟم زمـ حيٝمك ايمُم٣مَمل أزمق فمٌد اهلل )شمٗم٥م وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل( )طمط 

( 0/227وهق َمـ رصم٣مل ايمْمػماين )ايمدفم٣مء  (إن مل ي٘مـ ازمـ فمقم ايمٔمت٘مل وإٓ همٚمجٜمقل)َمٜمٛمد إزدي وايمد طمٙمٝمؾ 

 (.0311/ضمدي٧م رومؿ/4)

 (.8/347)شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم ووم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: ص٣ميما( )ضم٣مسمؿ َمٜمٛمد زمـ فمقم ايمٔمت٘مل 

 (.04/672َمٜمٝم٣مر زمـ َمرزويف ايمٖم٣مرد )طمط 

 (.21/485َمقضمد زمـ إؽمح٣مق ايمػمي )فمٛمف مج٣مفم٥م( )فم٣ًمىمر 

 (.8/310َمقدود زمـ ضم٣مرث زمـ رضي٤م زمـ يزيد ايمغمزمقفمل )ضم٣مسمؿ 

 (.8/316َمقدود زمـ صديؼ آزدي ايمٔمقذي )ص٣ميما احلدي٧م وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.7/070( )يم٣ًمن 8/316َمقدود زمـ َمٜمٙم٤م فمـ حمٚمد زمـ فمقم )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.8/330َمقرع ايمُمٗمري )يمٝمس زمف زمٟمس وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم( )ضم٣مسمؿ 

ع زم٦م صمٌغم اهلداين ) سم٘مٙمؿ همٝمف ( )ذيؾ   ( 082َمقرَّ

رع زمـ فمٌد اهلل اظمِمٝميص أزمق ذهؾ )إرؾم٣مد/  (.0174َمقِّ

 (.٣8/313مسمؿ َمقرق ايمتٚمٝمٚمل فمـ وح٣مك )ضم

 (.7/070َمقرق زمـ ؽمخٝم٦م أزمق فم٣ٌمس ايمٌٌمي )همٝمف صمٜم٣ميم٥م وم٣ميمف ايمذهٌل( )يم٣ًمن 

 (.8/313َمقرق زمـ َمٜمٙم٤م فمـ أيب زم٘مر )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.04/26( )جمٜمقل ضم٣مل )طمط 435َمقؽمك ازمـ اؽمامفمٝمؾ زمـ إؽمح٣مق زمـ اؽمامفمٝمؾ ايمٗم٣م  أزمق فمٚمرو إزدي )ت 

 (.8/029أٞمس )ضم٣مسمؿ َمقؽمك أزمق فمالء ايمٗمتٝمٌل فمـ 

 (.7/074َمقؽمك اؽمامفمٝمؾ إؽمدي )يم٣ًمن 

 (.0087َمقؽمك إٞمِم٣مري )ومط 

)وم٣مل احل٣مهمظ: ؾمخص ىمذاب أو اطمتٙمؼ اؽمٚمف زمٔمض ايم٘مذازمكم ويمٝمس دم ايمِمح٣مزمف َمـ اؽمٚمف  -آطمر–َمقؽمك إٞمِم٣مري 

 (.0629َمقؽمك( )حتٖم٥م/

 (.8/029َمقؽمك ايمًٝمالين )شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم( )ضم٣مسمؿ 

 (.٣8/029موي٥م زمـ ص٣ميما )ضم٣مسمؿ َمقؽمك ايمُمقفمٌل فمٛمف َمٔم
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 (.8/029َمقؽمك ايمِمقدم أزمق فمٚمران )ضم٣مسمؿ 

 (.8/029َمقؽمك ايمٔمذري فمـ زيد زمـ وه٤م )ضم٣مسمؿ 

  .َمقؽمك اهلالرم، هق ازمـ َمْمغم

 (.21/491َمقؽمك زمـ إزمراهٝمؿ أزمق فمٚمران ايمدَمُمٗمل )فم٣ًمىمر 

 (.04/48( )طمط ٣7/070من َمقؽمك زمـ إزمراهٝمؿ أزمق فمٚمران اظمروزي )ىمذزمف ازمـ َمٔمكم ووم٣مل ايمدارومْمٛمل: َمؼموك( )يمً

 (.7/076َمقؽمك زمـ إزمراهٝمؿ اخلراؽم٣مين ايمدَمٝم٣مؿمل )جمٜمقل وم٣ميمف ازمـ فم٣ًمىمر( )يم٣ًمن 

 (.8/043َمقؽمك زمـ إزمراهٝمؿ اظمٔمٙمؿ أزمق فمقم اجلذاَمل )جمٜمقل ضم٣مل( )ضم٣مسمؿ 

 (.0737( )ذىمر 3/418َمقؽمك زمـ إزمراهٝمؿ زمـ ؽمقيف أزمق فمٚمران ايمِمقدم )اصٌٜم٣من 

َمروان ازمق وم٣مؽمؿ )وفمٛمف ايمدراومْمٛمل ومج٣مفم٥م، ووم٣مل اخلْمٝم٤م: َم٣م فمٙمٚم٦م َمـ ضم٣ميمف إٓ طمغمًا( َمقؽمك زمـ إزمراهٝمؿ زمـ ٞمي زمـ 

 (.560( )ايمديمٝمؾ/04/24( )طمط 458)ت

 (.7/074َمقؽمك زمـ أيب إؽمح٣مق )جمٜمقل احل٣مل وم٣مل ازمـ ومْم٣من( )يم٣ًمن 

 (.8/023َمقؽمك زمـ أيب اظمخت٣مر ايمٔمٌز )ضم٣مسمؿ 

 (.8/048َمقؽمك زمـ أيب زم٘مر )ؾمٝمخ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.8/047َمقؽمك زمـ أيب زم٘مغم زمـ إزمراهٝمؿ زمـ ٞمٔمٝمؿ ايمٛمح٣مم )ضم٣مسمؿ 

 (.8/049َمقؽمك زمـ أيب مجٝمٙم٥م ايمٕم٣مهمٗمل )ضم٣مسمؿ 

 (.8/031يب ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ أيب ضمٌٝم٤م احلٚميص )ؤمٝمػ احلدي٧م: وم٣ميمف ازمـ أَمقؽمك زمـ 

 (.0175َمقؽمك زمـ أيب ضمِمكم ايمقاؽمْمل أزمق فمٚمرو ايمٗمراؿمٝمز )إرؾم٣مد/

 (.8/036َمقؽمك زمـ أيب درم )ضم٣مسمؿ 

 (.8/032َمقؽمك زمـ ايب ؽمٜمٝمؾ ايمٛم٣ٌمل )جمٜمقل( )ضم٣مسمؿ 

( )ضم٣مسمؿ 7/080َمقؽمك زمـ أيب ؿمٖمٝمؾ سم٣مزمٔمل )ؤمٝمػ وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل وازمـ َمٔمكم/ووم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ : جمٜمقل( )يم٣ًمن 

8/038.) 

 (.8/057َمقؽمك زمـ أيب نمٙمٝمظ )ضم٣مسمؿ 

 (.8/057َمقؽمك زمـ أيب همرات ايمٙمٝمثل اظم٘مل )شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم وأزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 
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 (.8/023َمقؽمك زمـ أيب َمروان اخلراؽم٣مين )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.0/431َمقؽمك زمـ أيب َمقؽمك )أصٌٜم٣من 

 (.0753َمقؽمك زمـ أمحد ايمِمح٣مف )ذىمر 

 (.7/076( )يم٣ًمن 497َمقؽمك زمـ أمحد ايمٗمرؿمٌل ايمٖمٗمٝمف )ؤمٖمف ازمـ ايمٖمر ( )ت

 (.7/074َمقؽمك زمـ إدريس )ٓ ئمرف وم٣ميمف ايمذهٌل( )يم٣ًمن 

ؽمك زمـ إؽمح٣مق اجل٣ٌمئل )أو ايم٘مٛم٣مئل/أو احلًٌم( ازمـ ومقاس ايم٘مقدم ايميير )حمٙمف ايمِمدق وم٣ميمف ازمـ أيب ضم٣مسمؿ( َمق

 (.433( )ؿمػمي8/045)ضم٣مسمؿ

( )شمٗم٥م صدوق وم٣ميمف ازمـ أيب ضم٣مسمؿ( )فم٣ًمىمر 697َمقؽمك زمـ إؽمح٣مق زمـ َمقؽمك زمـ فمٌد اهلل أزمق زم٘مر اخلْمٚمل )ت

 (.04/56( )طمط 045/ 8( )ضم٣مسمؿ21/490

 (.943ؿ ايمْمقد أزمق فمٚمران )صمر َمقؽمك زمـ أؽمٙم

 (.8/042َمقؽمك زمـ اؽمامفمٝمؾ اجلٌٝمقم أزمق فمٚمران )ص٣ميما احلدي٧م يمٝمس زمف زمٟمس وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (8/047َمقؽمك زمـ أؽمٝمد فمٛمف حيٝمك ايم٘مردي )جمٜمقٓن وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.0440َمقؽمك زمـ أؾمٔم٧م ايمٌٙمقي )جمٜمقل ضم٣مل( )يقٞمس 

 (.04/57 ازمق ايمتٝمٜم٣من آٞمِم٣مري )جمٜمقل ضم٣مل( )طمط َمقؽمك زمـ اٞمس زمـ طم٣ميمد زمـ فمٌد اهلل

 (.21/311َمقؽمك زمـ أيقب احلنيٛمل )فم٣ًمىمر 

 (.7/073وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل( )يم٣ًمن  هَمقؽمك زمـ أيقب ايمٛمِمٝمٌل )ٓ يث٦ٌم طمػم

 (.8/043َمقؽمك زمـ أيقب زمـ فمٝم٣مض فمـ أزمٝمف )جمٜمقٓن وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.8/048َمقؽمك زمـ زم٣مذان فمـ ئمقم زمـ أَمٝم٥م )ضم٣مسمؿ 

 (.0533َمقؽمك زمـ زمديؾ أزمق فمٚمران إرديٌقم )خم٤م )

  .زمـ حمٚمد زمـ ه٣مروناَمقؽمك زمـ زم٘م٣مء، هق 

 (.7/073َمقؽمك زمـ زمالل فمـ أيب فمٌد ايمرمحـ )ؤمٖمف آزدي وضمده( )يم٣ًمن 

 (.8/049َمقؽمك زمـ صمٌغم فمـ أيب أَم٣مَم٥م )جمٜمقل ضم٣مل( )ضم٣مسمؿ 

 (.944َمقؽمك زمـ صمٔمٖمر أزمق فمٚمران ايمٖم٣مرد )فمٛمف مج٣مفم٥م( )صمر 



1877 
 

 (.7/073َمقؽمك زمـ صمٔمٖمر إٞمِم٣مري )جمٜمقل وم٣ميمف ايمٔمٗمٝمقم( )يم٣ًمن 

 (.7/075دم ضمدي٧م ٞمٓمر( )يم٣ًمن  :َمقؽمك زمـ صمٔمٖمر زمـ إزمراهٝمؿ اجلٔمٖمري )وم٣مل ايمٔمٗمٝمقم

 (.8/049َمقؽمك زمـ صمٔمٖمر زمـ إزمراهٝمؿ ايمٔمٙمقي )ضم٣مسمؿ 

 (04/21( )طمط 632َمقؽمك زمـ صمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ ومريـ أزمق ضمًـ ايمٔمثامين )وشمٗمف اخلْمٝم٤م( )ت

( 411زري: َمٗمرئ َمتِمدر شمٗم٥م، ووشمٗمف ايمداين( )ت ٞمحقاجلَمقؽمك زمـ مجٜمقر زمـ زريؼ ايمٌٕمدادي )وم٣مل ازمـ 

 (.21/316( )فم٣ًمىمر04/50( )طمط 0173)إرؾم٣مد/

 (.248( )نمرزم٣مء/04/30َمقؽمك زمـ مجٝمؾ ايمٔم٣مزمد ايمٌٕمدادي ) طمط 

 (.8/049َمقؽمك زمـ مجٝمؾ فمـ أيب ٞمقح )ضم٣مسمؿ 

 (.8/031ضم٣مسمؿ َمقؽمك زمـ ضم٣مرث زمـ طم٣ميمد ايمٗمرر )

 (.0444)يقٞمس  -ؽمٗمالب  -َمقؽمك زمـ ضم٣مرث زمـ زىمري٣م أزمق محد 

 َمقؽمك زمـ ضم٣مزم زمـ ؽمٝم٣مر: يٟميت دم ازمـ طم٣مزم.

 (.0449َمقؽمك زمـ ضم٣مَمد زمـ طمٙمٝمؾ ايمٖم٣مرد اظمٌمي فمٛمف اخلقٓين )صف/

 (.0177َمقؽمك زمـ ضمًـ زمـ إؽمح٣مق إزمقم ايم٘م٣ًمئل )إرؾم٣مد/

( )فم٣ًمىمر 04/39( )ٓزمٟمس زمف: وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل( )طمط 687صمقم )ت َمقؽمك زمـ ضمًـ زمـ فم٣ٌمد أزمق هي ايمٛم٣ًمئل اجلال

21/315.) 

 (.21/313( )فم٣ًمىمر 04/32ضمًـ زمـ فمٌد اهلل زمـ يزيد أزمق فمٚمران ايمِمٗمقم )فمٛمف مج٣مفم٥م( )طمط زمـ َمقؽمك 

 (.7/079َمقؽمك زمـ ضمًـ زمـ َمقؽمك )سمٔمرف وسمٛم٘مر وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( )يم٣ًمن 

 (.5/6321)ضم٣ٌمن  -أزمق زم٣ًمم -َمقؽمك زمـ ضمًكم زمـ زمًْم٣مم 

 (.0738َمقؽمك زمـ ضمًكم زمـ ره٣مم )ذىمر 

 (.21/317َمقؽمك زمـ ضمًكم زمـ فمقم ايمًٚم٣ًمر )فم٣ًمىمر 

 (.8/031َمقؽمك زمـ ضم٘مؿ أزمق فمٚمران )ضم٣مسمؿ 

 (.7/072ًٌ٘مل( )يم٣ًمن ايمَمقؽمك زمـ ضم٘مؿ اجلرصم٣مين )ٓ ئمرف وم٣ميمف ازمـ 

 (.5/316َمقؽمك زمـ ضم٘مٝمؿ )ضم٤م 
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 (.8/031َمقؽمك زمـ مح٣مد أزمق ضمًـ ايمٛمخٔمل )ضم٣مسمؿ 

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من ضم٣مهمٓم٣مً يمٙمرأي فم٣مظم٣مً زم٣مظم٣ًمئؾ َمٗمدَم٣ًم دم 545ـ مح٣مد ايمِمٛمٜم٣مصمل أزمق فمٚمران ايمُٔمدوي )تَمقؽمك زم

 (.0436َمٔمرهمتٜمام وؾمٜمر زم٣ميمٖمّمؾ وايمٔمدل..( )صف/

 (.04/55( )وشمٗمف اخلْمٝم٤م( )طمط410َمقؽمك زمـ محدون أزمق فمٚمران ايمٌزار )ت 

 (.04/32( )طمط 674َمقؽمك زمـ ضمٝم٣من ايمٌٛمدار )ت 

 (.252( )ؿم٤م 0735( )ذىمر 693طم٣مزم زمـ ؽمٝم٣مر إصٌٜم٣مين أزمق فمٚمران )تَمقؽمك زمـ 

 (.04/33( )طمط 7/072َمقؽمك زمـ طم٣موم٣من أزمق فمٚمران ايمٛمحقي )وشمٗمف اخلْمٝم٤م وؤمٖمف اجلقزصم٣مين( )يم٣ًمن 

 (.04/35َمقؽمك زمـ طم٣ميمد أزمق وم٣مؽمؿ آٞم٣ٌمري )طمط 

 (.8/030َمقؽمك زمـ داود ايمٌٌمي )شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم( )ضم٣مسمؿ 

 (.8/030ايم٘مقدم )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ  َمقؽمك زمـ داود

 (.0734َمقؽمك زمـ داود زمـ ؽم٣مزمقر إصٌٜم٣مين )ذىمر 

 (.8/036( )ضم٣مسمؿ 7/077َمقؽمك زمـ ديٛم٣مر اظم٘مل )ىمذزمف ضمٖمص ازمـ نمٝم٣مث وايم٣ًمصمل( )يم٣ًمن 

 (.7/078َمقؽمك زمـ رزم٣مح اظمٔمتزرم )يم٣ًمن 

 (.8/034 َمقؽمك زمـ رزمٝمٔم٥م اظمٌمي )شمٗم٥م يمٝمس زمف زمٟمس وم٣ميمف أزمق زرفم٥م( )ضم٣مسمؿ

 (.8/036َمقؽمك زمـ رزمٝمٔم٥م زمـ زيد زمـ شم٣مزم٦م إٞمِم٣مري )

 (.8/034َمقؽمك زمـ رؽمتؿ ايم٘مقدم )ضم٣مسمؿ 

 (.21/318َمقؽمك زمـ زاذان )فم٣ًمىمر 

 (.0652َمقؽمك زمـ زىمري٣م ايمتًؼمي )همٝمف َمٗم٣مل وم٣ميمف احل٣مهمظ( )حتٖم٥م/

 (.71/078َمقؽمك زمـ زىمري٣م ايمتًؼمي )َمؼموك وم٣ميمف ايمدراومْمٛمل( )يم٣ًمن 

 (.8/034 )ضم٣مسمؿ َمقؽمك زمـ زي٣مد ايمذهقم

 (.8/034َمقؽمك زمـ زي٣مد زمـ زمحر زمـ َمقؽمك )جمٜمقل ضم٣مل( )ضم٣مسمؿ 

 (.7/078)يم٣ًمن  )وم٣مل احل٣مهمظ: مل أصمد يمف ذىمرًا ويمٔمؾ زمٔمّمٜمؿ اطمتٙمٗمف( ل أزمق فمٚمران ايمديٙمٚملفمَمقؽمك زمـ زيد ايمرا

 (.7/078َمقؽمك زمـ ؽم٣ممل اظمدين )َمٛم٘مر احلدي٧م وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )يم٣ًمن 



1879 
 

 (.7/079( )يم٣ًمن ، ووم٣مل احل٣مهمظ: ٓ ٞمٔمرهمفوم٣ميمف ايمٌخ٣مريَمقؽمك زمـ ؽمحٝمؿ )َمّمْمرب همٝمف: 

 (.8/035َمقؽمك زمـ ؽمٔمد ايمٌٌمي )ضم٣مسمؿ 

 (.8/035َمقؽمك زمـ ؽمٔمد اخلٝم٣مط )ضم٣مسمؿ 

 (.8/035َمقؽمك زمـ ؽمٔمد َمقلم ٕيب زم٘مر فمـ أزمٝمف )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.04/59َمقؽمك زمـ ؽمٔمٝمد زمـ َمقؽمك احلٛمٓمقم أزمق فمٚمران اهلٚمداين )جمٜمقل ضم٣مل( )طمط 

 (.0081َمقؽمك زمـ ؽمٖمٝم٣من زمـ زي٣مد اجلٛمدي٣ًمزمقري ) ومط 

 (.04/34َمقؽمك زمـ ؽمٙمٚم٥م أزمق فمٚمران ايمٛمحقي )طمط 

 (.8/035( )ضم٣مسمؿ 04/42َمقؽمك زمـ ؽمٙمٝمامن اجلقزصم٣مين )صدوق وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )طمط 

اءات..( ( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمٗمرئ٣ًم هم٣موالً فم٣مظم٣ًم زم٣ميمٗمر393َمقؽمك زمـ ؽمٙمٝمامن ايمٙمخٚمل اظمٗمرئ أزمق فمٚمران )ت

 (.0430)صف/

 (.7/079َمقؽمك زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ فمٌٝمد ايمٌجٝمقم ايمٌِمغمي صقازمف: فمٚمر زمـ َمقؽمك )يم٣ًمن 

 (.04/61َمقؽمك زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ فمقم فمٌد اهلل ايمٔم٣ٌمد )طمط 

 (.8/033َمقؽمك زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ َمًٙمؿ أزمق فمٚمران ايمٔمجقم ايمٌٌمي )شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ أيب ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.8/033ٚمرة )ؾمٝمخ وم٣ميمف أزمق زرفم٥م( )ضم٣مسمؿ َمقؽمك زمـ ؽمٙمٝمامن فمـ وم٣مؽمؿ زمـ خمٝم

( )ضم٣ٌمن 945َمقؽمك زمـ ؽمٛمدي أزمق حمٚمد اجلرصم٣مين ايمٌ٘مرازم٣مذي )شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ فمدي، ووم٣مل ايمِمغمدم: ايمثٗم٥م اظمٟمَمقن( )صمر 

5/5327.) 

 (.04/46( )طمط7/081َمقؽمك زمـ ؽمٜمؾ ايمراؽمٌل )ٓ ئمرف وم٣ميمف ايمذهٌل( )يم٣ًمن 

 (.7/079)يم٣ًمن َمقؽمك زمـ ؽمٜمؾ ايمقؾم٣مء )ؤمٖمف ايمدارومْمٛمل( 

( )وشمٗمف ايمدارومْمٛمل ونمٚمزه إزمٛمدوين، ووم٣مل 417زمـ ؽمٜمؾ زمـ فمٌد احلٚمٝمد أزمق فمٚمران اجلقين ايمٌٌمي )ت َمقؽمك

( 21/300( )فم٣ًمىمر04/52( )طمط 03/620ايمذهٌل: اإلَم٣مم اظمحدث ايمثٗم٥م ايمرضم٣مل وىم٣من َمـ احلٖم٣مظ( )ؽمغم

 (.0179)إرؾم٣مد/

 (.04/31َمقؽمك زمـ ؽمٜمٝمؾ ايمٖمرازي أزمق ه٣مرون )طمط 

 (.8/032( )ضم٣مسمؿ 7/080َمقؽمك زمـ ؽمٝم٣مر إؽمقاري )يمٝمس ضمديثف زمًمء وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم( )يم٣ًمن 
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 (.7/080َمقؽمك زمـ ؽمٝم٣مر ؾم٣مَمل )يم٣ًمن 

 (.7/080َمقؽمك زمـ ؽمٝم٣مر فمٛمف يقٞمس زمـ َمقؽمك )ٓ ئمرف وم٣ميمف ايمذهٌل( )يم٣ًمن 

 (.8/032َمقؽمك زمـ ؾمداد فمـ فمٚمرو زمـ شم٣مزم٦م )ضم٣مسمؿ 

 (.8/037( )ضم٣مسمؿ 7/080احلدي٧م وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )يم٣ًمن َمقؽمك زمـ ص٣ميما ايم٘مقدم اهلٚمداين )َمٛم٘مر 

 (.04/36َمقؽمك زمـ ص٣ميما زمـ ؾمٝمخ إؽمدي أزمق حمٚمد )طمط 

 (.7/080َمقؽمك زمـ صٜمٝم٤م ؾمٝمخ يمٙمقيمٝمد زمـ َمًٙمؿ )ٓ ي٘م٣مد ئمرف وم٣ميمف ايمذهٌل( )يم٣ًمن 

 (.7/080َمقؽمك زمـ ؿم٣ميم٤م فمـ أزمٝمف )ؤمٖمف إزدي( )يم٣ًمن 

( )يم٣ًمن 8/038وايمدارومْمٛمل: ؤمٝمػ وىمذزمف أزمق زم٘مر زمـ فمٝم٣مش( )ضم٣مسمؿ َمقؽمك زمـ ؿمريػ إؽمدي ايم٘مقدم )وم٣مل حيٝمك 

7/080.) 

َمقؽمك زمـ فم٣مصؿ زمـ ؽمٖمٝم٣من ايمتقٞمز أزمق ه٣مرون )وم٣مل اخلزرصمل: ىم٣من صحٝما ايمٔمٗمؾ وومقرًا ضمًـ ايمٖمٜمؿ همِمٝمح٣مً مجٝمؾ 

 (.0448اخلط ذا ضمظ ص٣ميما َمـ احلدي٧م وايمٖمٗمف...( )صف/

 (.0739َمقؽمك زمـ فم٣ٌمد ايمِمقدم )ذىمر 

 (.948( )صمر 463س أزاذي٣مري أزمق فمٚمران )فمٛمف مج٣مفم٥م( )ت َمقؽمك زمـ فم٣ٌم

 (.942َمقؽمك زمـ فم٣ٌمس اجلرصم٣مين أزمق فمٚمران )صمر 

 (.21/330َمقؽمك زمـ فم٣ٌمس زمـ حمٚمد ايمٛمٝم٣ًمزمقري )فمٛمف مج٣مفم٥م( )فم٣ًمىمر 

 (.04/46َمقؽمك زمـ فمٌد احلٚمٝمد )طمط 

 (.8/051َمقؽمك زمـ فمٌد ايمرمحـ اخلْمٚمل )ضم٣مسمؿ 

 (7/083( )يم٣ًمن ، ووم٣مل احل٣مهمظ: ه٣ميمؽ ىمذاب..ثٗمٖمل )دصم٣مل وم٣ميمف ازمـ ضم٣ٌمنَمقؽمك زمـ فمٌد ايمرمحـ ايمِمٛمٔم٣مين ايم

 .(0658)حتٖم٥م/

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من طمغمًا هم٣مواًل يمف أطمالق ضم٣ًمن..( 338)ت -ازمـ صمقؾمـ -َمقؽمك زمـ فمٌد ايمرمحـ ايمْمٙمٝمْمقم

 (.0443)صف/

 (.7/085َمقؽمك زمـ فمٌد ايمرمحـ ايمٛمخٔمل )جمٜمقل( )يم٣ًمن 

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من همٗمٝمٜم٣ًم َمٖمتٝم٣ًم ؾم٣مفمرًا 507طمٙمػ زمـ َمقؽمك ايمُم٣مؿمٌل أزمق فمٚمران )تَمقؽمك زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ 
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 (.0442هم٣مواًل أدي٣ًٌم.. ضمدث فمٛمف مج٣مفم٥م َمـ أصح٣مزمٛم٣م ورضمٙمقا إيمٝمف ووشمٗمقه..( )صف/

 (.7/085( )يم٣ًمن 0736( )ذىمر 6/029َمقؽمك زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ َمٜمدي ايمٌٌمي )أصٌٜم٣من 

 (.21/354ق فمٚمران ايمِم٣ٌمغ )فم٣ًمىمر َمقؽمك زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ َمقؽمك ازم

 (.21/353َمقؽمك زمـ فمٌد ايمٔمزيز زمـ رَم٣مح ايمدَمُمٗمل )فم٣ًمىمر 

 (.0751َمقؽمك زمـ فمٌد اهلل ايمْمرؽمقي )ذىمر 

َمقؽمك زمـ فمٌد اهلل ايمْمقيؾ )وم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن: روي فمـ أٞمس أؾمٝم٣مء َمقوقفمف. ووم٣مل ازمـ فمدي: روي فمـ أٞمس َمٛم٣مىمغم وهق 

 (.7/086)يم٣ًمن  (جمٜمقل

 (.7/083زمـ ازمٝمف )ٓ ئمرف وم٣ميمف ازمـ فمدي( )يم٣ًمن  َمقؽمك زمـ فمٌد اهلل

( 04/45َمقؽمك زمـ فمٌد اهلل زمـ ضمًـ زمـ ضمًـ ايمٔمٙمقي اهل٣مؾمٚمل )وشمٗمف زمـ َمٔمكم، ووم٣مل ايمٌخ٣مري. همٝمف ٞمٓمر ( )طمط 

 ( .7/080( )يم٣ًمن 8/051)ضم٣مسمؿ 

ؿ وأدب زم٣مرع وَمٔمرهم٥م َمقؽمك زمـ فمٌد اهلل زمـ ضمًكم زمـ صمٔمٖمر ايمٔمٙمقي ايم٘مقدم أزمق ايم٣ًٌمم )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من فمٛمده فمٙم

 (.0431( )صف/382زمٟمصقل ايمديـ..( )ت

 (.8/038َمقؽمك زمـ فمٌد اهلل زمـ ززمغم )ضم٣مسمؿ 

 (.8/039َمقؽمك زمـ فمٌد اهلل زمـ ؽمقيد اظمديٛمل )ٓ أفمرهمف: وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.7/083( )يم٣ًمن 0235َمقؽمك زمـ فمٌد اهلل زمـ فمٌد ايمرمحـ ايمًٙمٚمل )جمٜمقل ضم٣مل( )ك 

 (.8/038( )ضم٣مسمؿ 0232ومٝمس فمـ ايب راهمع )جمٜمقل ضم٣مل( )ك  َمقؽمك زمـ فمٌد اهلل زمـ

 (.04/35َمقؽمك زمـ فمٌد اهلل زمـ َمقؽمك أزمق فمٚمران ايمٗمراؿمٝمز )طمط 

 (.04/49َمقؽمك زمـ فمٌد اهلل زمـ َمقؽمك زمـ فمٌد اهلل ايمٔمٙمقي )طمط 

 (.04/59)طمط  –هق ازمـ فمٌٝمداهلل  –َمقؽمك زمـ فمٌد اهلل زمـ حيٝمك 

 (.0238َمقؽمك زمـ فمٌد اظم٠مَمـ )ك 

( )مل ي٘مـ زمذاك دم احلدي٧م وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( )يم٣ًمن 406زمـ فمٌد اظمٙمؽ ايمٌزار أزمق فم٣ٌمس آَمقي َمقٓهؿ )تَمقؽمك 

7/085.) 

 (.8/050َمقؽمك زمـ فمٌد اظمٙمؽ زمـ فمٚمغم ايمٗمرر )ؤمٝمػ احلدي٧م: وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 
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 (.04/59( )شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )طمط 465َمقؽمك زمـ فمٌٝمداهلل زمـ حيٝمك زمـ طم٣موم٣من ازمق َمزاضمؿ )ت

 (.8/056( )ضم٣مسمؿ 7/082يم٣ًمن )َمقؽمك زمـ فمثامن احليَمل )َمؼموك احلدي٧م: وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( 

 (0659َمقؽمك زمـ فمثامن ايم٘مٛمدي )جمٜمقل وم٣ميمف احل٣مهمظ( )حتٖم٥م/

 (.8/056َمقؽمك زمـ فمثامن زمـ ؾمامس )ضم٣مسمؿ 

 (.8/053َمقؽمك زمـ فمقم ايمٔمجقم )ؾمٝمخ: وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (7/082( )يم٣ًمن ، ووم٣مل احل٣مهمظ: ٓ يدرى َمـ ذا، واخلػم ىمذباخلْمٝم٤مَمقؽمك زمـ فمقم ايمٗمرر )جمٜمقل وم٣ميمف 

 .(0621)حتٖم٥م/

 (.941( )فمٛمف مج٣مفم٥م( )صمر 679َمقؽمك زمـ فمقم زمـ فمٚمران ايمٗم٣م  أزمق فمٚمران اجلرصم٣مين )ت 

 (.20/00َمقؽمك زمـ فمقم زمـ حمٚمد زمـ فمقم أزمق فمٚمران ايمٛمحقي ايمِمٗمقم )فم٣ًمىمر 

 (.04/24ار )طمط َمقؽمك زمـ فمقم زمـ َمقؽمك ازمق زم٘مر إضمقل ايمٌز

 (.04/53َمقؽمك زمـ فمقم زمـ َمقؽمك أزمق فمٝمًك اخلتقم )وشمٗمف اخلْمٝم٤م( )طمط 

 (.20/082َمقؽمك زمـ فمٚمران ايمًٙمامد )جمٜمقل ضم٣مل( )فم٣ًمىمر 

 (.20/082َمقؽمك زمـ فمٚمران ايمًٙمٚمل )فم٣ًمىمر 

 (.7/089ن ٣م( )يمًوم٣مل احل٣مهمظ: مل أر يمف ذىمر إٓ دم هذا إشمرَمقؽمك زمـ فمٚمران ايمٙمٝمثل أزمق فم٣مصؿ )

 (.0540َمقؽمك زمـ فمٚمران زمـ أيب فم٣ٌمس أزمق فمٚمران ايمٛمٝم٣ًمزمقري )خم٤م 

 (.08/541)ؽمغم  -صقدم  -َمقؽمك زمـ فمٚمران زمـ حمٚمد زمـ إؽمح٣مق أزمق َمٓمٖمر إٞمِم٣مري ايمٛمٝم٣ًمزمقري 

 (.04/51َمقؽمك زمـ فمٚمران زمـ َمقؽمك أزمق فم٣ٌمس ايمٌزار )طمط 

 .(0624)حتٖم٥م/ (7/082َمقؽمك زمـ فمٚمغم فمـ أٞمس )ؤمٖمف ايمدارومْمٛمل( )يم٣ًمن  

 (.0251َمقؽمك زمـ فمقن زمـ فمٌد اهلل زمـ فمقن اظمًٔمقدي )ك 

 (.946َمقؽمك زمـ فمٝمًك أزمق فمٚمران ايمٖم٣مرد فمٛمف اإلؽمامفمٝمقم وازمـ فمدي )صمر 

 (.7/082( )يم٣ًمن 04/36َمقؽمك زمـ فمٝمًك ايمٌٕمدادي )اهتٚمف اخلْمٝم٤م( )طمط 

 (.04/36َمقؽمك زمـ فمٝمًك اجلِم٣مص )طمط 

 (.0186َمقؽمك زمـ فمٝمًك ايمززمٝمدي )إرؾم٣مد/
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( )وم٣مل أزمق وم٣مؽمؿ ضم٣مسمؿ زمـ حمٚمد: ىم٣من َمـ 369)ت ايمػمزمري زمـ أيب ضم٣مج ايمٕمٖمجقَمل أزمق فمٚمران ايمٖم٣مد َمقؽمك زمـ فمٝمًك

، ووم٣مل أضمٖمظ ايمٛم٣مس وأفمٙمٚمٜمؿ وىم٣من يٗمرئ ايمٗمرآن زم٣ميمًٌٔم٥م وجيقده٣م َمع اظمٔمرهم٥م زم٣ميمرصم٣مل واظمٔمديمكم َمٛمٜمؿ واظمجرضمكم

 (.07/535( )ؽمغم 0447( )صف/ايمذهٌل: اإلَم٣مم ايم٘مٌغم ايمٔمالَم٥م

 (.947ك زمـ أمحد أزمق فمٚمران ايمٛمج٣مر ايمٗم٣م  صمرصم٣مين )صمر َمقؽمك زمـ فمٝمً

 (.04/21َمقؽمك زمـ فمٝمًك زمـ فمٌد اهلل أزمق َمقؽمك ايمْمرائٖمل ايمِمٝمدٓين )جمٜمقل ضم٣مل( )طمط 

 (.04/23( ( )طمط487َمقؽمك زمـ فمٝمًك زمـ فمٌد اهلل زمـ ؿم٣مٞمجقر أزمق وم٣مؽمؿ ايمناج )وشمٗمف إزهري( )ت 

 (.0756ذىمر َمقؽمك زمـ فمٝمًك زمـ فمٚمران أزمق فمٚمران ايم٘مُم٣مين )

 (.0181َمقؽمك زمـ فمٝمًك زمـ حمٚمد زمـ ضم٘مٝمؿ أزمق حمٚمد اخلرزي ايمٌٌمي رَمك زم٣ميمٗمدر )جمٜمقل ضم٣مل( )إرؾم٣مد/

( )يم٣ًمن 252( )ؿم٤م0084َمقؽمك زمـ فمٝمًك زمـ َمٛمذر احلٚميص أزمق فمٚمرو ايمًٙمٚمل )يمٝمس هق ؾمٝمئ٣مً وم٣ميمف ايمٛم٣ًمئل( )ومط 

7/087.) 

 (.04/21َمقؽمك زمـ فمٝمًك زمـ َمقؽمك زمـ يزيد أزمق ضمًـ ايمٔم٣مومقرم )طمط 

 (.0624َمقؽمك زمـ فمٝمًك ؾمٝمخ يمٙمٌزار )همٝمف يمكم وم٣ميمف احل٣مهمظ( )حتٖم٥م/

 (.7/082َمقؽمك زمـ فمٝمًك فمـ فمْم٣مء اخلراؽم٣مين )جمٜمقل( )يم٣ًمن 

 (.20/095َمقؽمك زمـ همّم٣ميم٥م ايمٗمرر )فم٣ًمىمر 

 (.04/55( )طمط 411َمقؽمك زمـ همّمؾ زمـ همرطم٣من أزمق فمٚمران زمٕمدادي )ت 

 (.7/087ن )يم٣ًم -همٝمف ٞمٓمر –َمقؽمك زمـ وم٣مؽمؿ ايمتٕمٙمٌل ايم٘مقدم 

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من طمغمًا هم٣موالً وىم٣من إنمٙم٤م فمٙمٝمف أشم٣مر ومراءة 334َمقؽمك زمـ وم٣مؽمؿ زمـ طمي ايمْمٙمٝمْمقم )ت 

 (.0444أشم٣مر وإيمٝمٜم٣م ىم٣من يذه٤م( )صف/

 (.04/20( )طمط 449َمقؽمك زمـ وم٣مؽمؿ زمـ َمقؽمك أزمق فمٚمران زمـ أؾمٝم٤م )وشمٗمف اخلْمٝم٤م( )ت 

 ( 087ؾمٚمل ) ؾمٝمخ نمغم َمُمٜمقروم٣ميمف اخلْمٝم٤م ( ) ذيؾ َمقؽمك زمـ ومرير فمـ فمٝمًك زمـ فمٌد اهلل اهل٣م

 (.8/058َمقؽمك زمـ ومْمـ )ضم٣مسمؿ 

 (.029َمقؽمك زمـ َم٣ميمؽ ايمٌحػم )َمٌم 

 (.8/023َمقؽمك زمـ َم٣ٌمرك ايمرازي )ضم٣مسمؿ 
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 (.8/024َمقؽمك زمـ جم٣مهد )ضم٣مسمؿ 

 (.5/6322َمقؽمك زمـ حمٚمد أزمق ضمًكم ايمديٙمٚمل )جمٜمقل ضم٣مل( )ضم٣ٌمن 

 (04/33( )طمط 7/091( )يم٣ًمن ، ووم٣مل احل٣مهمظ: ؤمٖمقه)يؼمك وم٣ميمف ايمدارومْمٛملَمقؽمك زمـ حمٚمد أزمق فمٚمران ايمُمْمقي 

 .(0623)حتٖم٥م/

 (.0183َمقؽمك زمـ حمٚمد إٞمْم٣مىمل )إرؾم٣مد/

 (.04/58َمقؽمك زمـ حمٚمد ايمثٕمري )طمط 

 (.0750َمقؽمك زمـ حمٚمد ايمِم٣مئغ أزمق هٝمثؿ اظمديٛمل )ذىمر 

 (.7/090)يم٣ًمن  (ايم٘مذاب وم٣ميمف ايمذهٌل)َمقؽمك زمـ حمٚمد ايمٗمرر، ايمٓم٣مهر أٞمف ايمٌٙمٗم٣موي 

 (.0546َمقؽمك زمـ حمٚمد اظمقصقم )خم٤م 

 (.20/615َمقؽمك زمـ حمٚمد زمـ أيب فمقف أزمق فمٚمران اظمزين ايمِمٖم٣مر )روى فمٛمف مج٣مفم٥م( )فم٣ًمىمر 

 (.04/20َمقؽمك زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ فمٝمًك أزمق فمٝمًك ايمٖمًْم٣مؿمل )جمٜمقل ضم٣مل( )طمط 

 (7/091قا همٝمف وم٣ميمف ازمـ همراء( )يم٣ًمن ٚمسم٘مٙمَمقؽمك زمـ حمٚمد زمـ صمٔمٖمر زمـ فمرهم٥م ايمًٚم٣ًمر أزمق وم٣مؽمؿ ايمٌٕمدادي )

 .(04/23)طمط

 َمقؽمك زمـ حمٚمد زمـ ضمٝم٣من أزمق فمٚمران هق ايمذي زمٔمد ـ ازمـ ؽمٔمٝمد زمـ ضمٝم٣من ـ 

 (.940َمقؽمك زمـ حمٚمد زمـ طم٣ميمد زمـ فمٌد اهلل أزمق فمٚمران ايمدهًت٣مين )جمٜمقل ضم٣مل( )صمر 

ف اخلْمٝم٤م ووم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن : رزمام أنمرب َمقؽمك زمـ حمٚمد زمـ ؽمٔمٝمد زمـ ضمٝم٣من أزمق فمٚمران ايمٌٌمي )أضم٣مديثف َمًتٗمٝمٚم٥م وم٣ميم

 (04/30ووم٣مل ازمـ أيب ضم٣مسمؿ : سمرك أزمقزرفم٥م ضمديثف ومل يٗمرأ فمٙمٝمٛم٣م ( )طمط 

 (.20/098( )فم٣ًمىمر 04/56َمقد زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ طم٣ميمد أزمق فمٚمران اخلٝم٣مط ) وشمٗمف اخلْمٝم٤م ( )طمط

( )فم٣ًمىمر 8/020( )ضم٣مسمؿ 7/088ؿ( )يم٣ًمن َمقؽمك زمـ حمٚمد زمـ فمْم٣مء أزمق ايمْم٣مهر اظمٗمدد )ىمذزمف أزمق زرفم٥م وأزمق ضم٣مسم

20/099.) 

 (.04/61( )طمط 8/020َمقؽمك زمـ حمٚمد زمـ فمقم إويز )ؾمٝمخ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.20/614َمقؽمك زمـ حمٚمد زمـ فمقم زمـ فمٌد اهلل أزمق فمٝمًك اهل٣مؾمٚمل )فم٣ًمىمر 

 (.7/089)يم٣ًمن  -سمٗمدم –َمقؽمك زمـ حمٚمد زمـ فمٚمران ايمٙمٝمثل )جمٜمقل( وهق ازمـ فمٚمران 
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 (.04/20َمقؽمك زمـ حمٚمد زمـ همّمؾ أزمق فمٚمران )طمط 

 (.7/091َمقؽمك زمـ حمٚمد زمـ ىمثغم ايمًغميٛمل )روى فمٛمف ايمْمػماين طمػمًا َمٛم٘مرًا وم٣ميمف ايمذهٌل( )يم٣ًمن 

)وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من ذا فمٛم٣مي٥م ومديٚم٥م زمْمٙم٤م  -ازمـ وىم٣مب -َمقؽمك زمـ حمٚمد زمـ يم٤م ايمٙمخٚمل اظمالح أزمق حمٚمد اإلؾمٌٝمقم

 (.0446( )صف/341تٔمٌغم( )ت زمٔمد ايمٔمٙمؿ َمتٗمدَم٣ًم دم فمٙمؿ ايم

 (.04/23)طمط  -سمٗمدم همٝمٚمـ صمده: صمٔمٖمر -َمقؽمك زمـ حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ صمٔمٖمر ايمًٚم٣ًمر )سم٘مٙمٚمقا همٝمف وم٣ميمف ازمـ همراء(

 َمقؽمك زمـ حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ ىمثغم ايمًغميٛمل: سمٗمدم دم ازمـ حمٚمد زمـ ىمثغم.

 (.899( )ٞمٝم٣ًمزمقر/438َمقؽمك زمـ حمٚمد زمـ َمقؽمك اظم٣ميمٝمٛمل أزمق َمٔممم )ت

زمـ أزمٝمض: ىم٣من حمدشم٣ًم َُم٘مت٣ًٌم( اَمقؽمك زمـ حمٚمد زمـ َمقؽمك زمـ ؽمٜمؾ اجلٜمٛمل أزمق حمٚمد ايمٗمرؿمٌل )فمٛمف مج٣مفم٥م ووم٣مل 

 (.0440)صف/

َمقؽمك زمـ حمٚمد زمـ ه٣مرون ايمٌ٘م٣مء )يمٝمس زمًمء وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم وؤمٖمف أمحد، ووم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: حمٙمف ايمِمدق( )يم٣ًمن 

 (.04/45( )طمط 8/021( )ضم٣مسمؿ 7/091

 (.04/20( )طمط 434ه٣مرون زمـ َمقؽمك أزمق ه٣مرون إٞمِم٣مري ايمزرومل )شمٗم٥م( )ت َمقؽمك زمـ حمٚمد زمـ 

 (.0754َمقؽمك زمـ َمردويف زمـ همقرك )ذىمر 

 (.04/30َمقؽمك زمـ َمروان )طمط 

 (.8/025َمقؽمك زمـ َمروان ايمرومل )صدوق وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.0730( )ذىمر 6/053َمقؽمك زمـ َم٣ًمور زمـ َمقؽمك زمـ َم٣ًمور ايمّمٌل )أصٌٜم٣من 

 (.8/059ٙمؿ زمـ وردان )ؤمٝمػ وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم( )ضم٣مسمؿ َمقؽمك زمـ َمً

 (7/090( )يم٣ًمن 8/026( )ضم٣مسمؿ ، ووم٣مل احل٣مهمظ: ؤمٝمػفمـ أزمٝمف )ىمذزمف ازمـ َمٔمكم اهلالرم َمقؽمك زمـ َمْمغم

 .(0625)حتٖم٥م/

 (.7/096َمقؽمك زمـ َمٔم٣مذ اظم٘مل )ؤمٖمف ايمدارومْمٛمل( )يم٣ًمن 

 (.06/018َمقؽمك زمـ َمٔم٣موي٥م ايمِمامدضمل )ؽمغم 

 (.8/023ت )ضم٣مسمؿ َمقؽمك زمـ َمٔمٌد ايمزي٣م

 (.8/026َمقؽمك زمـ َمٔمٚمر ايمٔمٛمزي ايم٘مقدم )ضم٣مسمؿ 
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 (.8/024َمقؽمك زمـ َمٕمغمة فمـ أيب َمقؽمك ايمِمٖم٣مر )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.8/021َمقؽمك زمـ َمٛم٣مح فمـ وم٣مؽمؿ زمـ ضم٣مرث )َمٛم٘مر احلدي٧م وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ وأزمق زرفم٥م، وؤمٖمف ازمـ َمٔمكم( )ضم٣مسمؿ 

 (.7/094ر احلدي٧م وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( )يم٣ًمن َمقؽمك زمـ َمٛمِمقر زمـ هُم٣مم ايمٙمخٚمل )َمٛم٘م

 (.0/274َمقؽمك زمـ َمقؽمك إٞمِم٣مري )دفم٣مء 

 (.7/094)يم٣ًمن  )وم٣مل احل٣مهمظ: َم٣م فمرهمتف واظمتـ ايمذي رواه َمتـ زم٣مؿمؾ َمرىم٤م( َمقؽمك زمـ َمقؽمك اجلرَمل

 (.8/023( )ضم٣مسمؿ 7/094َمقؽمك زمـ َمٝمٚمقن زمـ َمقؽمك ايمٌٌمي )رصمؾ ؽمقء وم٣ميمف يزيد زمـ ه٣مرون ( )يم٣ًمن 

 (.7/094ٞم٣مئؾ زمـ طم٣ميمد زمـ ززم٣مرة ايمٙمخٚمل )ٓ ئمرف وم٣ميمف ايمٔمالئل( )يم٣ًمن َمقؽمك زمـ 

 (.04/49( )طمط 633َمقؽمك زمـ ٞم٣مصا أزمق فمٚمران زمٕمدادي )ت 

 (.7/093َمقؽمك زمـ ٞمُمٝمط أزمق نمٙمٝمظ )يمٝمٛمف ايمذهٌل( )يم٣ًمن 

 (7/093 ( )يم٣ًمن، ووم٣مل احل٣مهمظ: ؤمٝمػ صمداً َمقؽمك زمـ ٞمٌم أزمق فم٣مصؿ احلٛمٖمل )ؤمٝمػ يمٝمس زم٣ميمٗمقق وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل

 .(0627)حتٖم٥م/

 (.20/600َمقؽمك زمـ ٞمٌم أزمق فمٌد ايمرمحـ )فم٣ًمىمر 

 (.04/45َمقؽمك زمـ ٞمٌم ايمثٗمٖمل أزمق فمٚمران )نمغم شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )طمط 

 (.7/093َمقؽمك زمـ ٞمٌم ايمرازي )يم٣ًمن 

 (.04/57َمقؽمك زمـ ٞمٌم زمـ صمرير زمٕمدادي )طمط 

 (.04/32)طمط َمقؽمك زمـ ٞمٌم زمـ ؽمالم أزمق فمٚمران ايمٗمٛمْمري ايمٌزاز )جمٜمقل ضم٣مل( 

 (.234َمقؽمك زمـ ٞمِمغم أزمق فمٌد ايمرمحـ فمٛمف يزيد زمـ َمنوق )نمرزم٣مء/

 (.20/663َمقؽمك زمـ ٞمّمغم ايمٌٔمٙمٌ٘مل )فم٣ًمىمر 

 (.7/095َمقؽمك زمـ ٞمٔمامن )ٓ ئمرف وم٣ميمف ايمذهٌل( )يم٣ًمن 

 (.8/022( )ضم٣مسمؿ 7/095َمقؽمك زمـ ه٣مرون اخلراؽم٣مين )جمٜمقل ( )يم٣ًمن 

 (.669ايم٘مقدم )شمٗم٥م وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل( )ىمؼ َمقؽمك زمـ ه٣مرون زمـ إؽمح٣مق اهلٚمداين 

 (.04/53َمقؽمك زمـ ه٣مرون زمـ زمرؿمؼ أزمق فمٚمران اظم٘م٣مري )طمط 

 (.949َمقؽمك زمـ ه٣مرون زمـ صمٔمٖمر زمـ فمٌد ايم٘مريؿ اإلؽمؼمازم٣مذي أزمق فمٚمران )جمٜمقل ضم٣مل( )صمر 
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 (.04/52( )طمط 0732َمقؽمك زمـ ه٣مرون زمـ ؽمٔمٝمد ايمتقزي )ذىمر 

( )ىم٣من شمٗم٥م فم٣مظم٣ًم ضم٣مهمٓم٣ًم وم٣ميمف اخلْمٝم٤م، ووم٣مل أزمق زم٘مر زمـ 693ن ايمٌزاز )ت َمقؽمك زمـ ه٣مرون زمـ فمٌد اهلل أزمق فمٚمرا

( 0/274( )دفم٣مء 04/51إؽمح٣مق: َم٣م رأيٛم٣م أهٝم٤م وٓ أروع َمٛمف، ووم٣مل ايمذهٌل: اإلَم٣مم احل٣مهمظ ايم٘مٌغم ايمٛم٣مومد..( )طمط 

 (.06/002( )ؽمغم 229)سمذىمرة 

 (.04/38( )طمط 669)ىمؼ / َمقؽمك زمـ ه٣مرون زمـ فمٚمرو أزمق فمٝمًك ايمْمقد )شمٗم٥م وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل(

 (.20/640َمقؽمك زمـ ه٣مرون زمـ َمقؽمك إٞمديمز )فم٣ًمىمر 

 (.8/022َمقؽمك زمـ ه٣مؾمؿ زمـ ه٣مؾمؿ ايمزهري )ضم٣مسمؿ 

)وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمـ أهؾ  -ازمـ فمٌد ايمِمٚمد -َمقؽمك زمـ هذيؾ زمـ حمٚمد زمـ سم٣مصمٝم٦م ايمٌ٘مري أزمق حمٚمد ايمٗمرؿمٌل

 (.0445( )صف/326)ت ايمٔمٙمؿ واظمٔمرهم٥م واحلٖمظ وايمٖمٜمؿ وايمٖمّمؾ وايمِمالح..(

 (.20/640َمقؽمك زمـ هُم٣مم زمـ أمحد ايمقراق ايمدٞمٝمقري )فمٛمف مجع( )فم٣ًمىمر 

 (.8/022( )ضم٣مسمؿ0628َمقؽمك زمـ هالل ايمٔمٌدي ايمٌٌمي )جمٜمقل ضم٣مل( )حتٖم٥م/

 (.8/022( )ضم٣مسمؿ 7/092َمقؽمك زمـ هالل ايمٛمخٔمل )ؤمٝمػ احلدي٧م وم٣ميمف أزمق زرفم٥م( )يم٣ًمن 

 (.235ؿ )نمرزم٣مء/َمقؽمك زمـ هٛمٝمد زمـ داود زمـ ٞمِمغم َمقلم خل

 (.20/646َمقؽمك زمـ حيٝمك زمـ طم٣ميمد ايمػمَم٘مل )فم٣ًمىمر 

 (.20/649َمقؽمك زمـ يزيد زمـ فمٌد ايمرمحـ ايمٛمٝم٣ًمزمقري )جمٜمقل ضم٣مل( )فم٣ًمىمر 

 (.8/027َمقؽمك زمـ يزيد زمـ وه٤م إَمٙمقىمل أزمق فمٌد ايمرمحـ ايمُم٣مَمل )ضم٣مسمؿ 

 (.028/ 8ؿ ( )ضم٣مسم04/61َمقؽمك زمـ ي٣ًمر أزمق ؿمٝم٤م اظمروزي )ؾمٝمخ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )طمط 

 (.8/027َمقؽمك زمـ ي٣ًمر إؽمٙمٚمل )ضم٣مسمؿ 

 (.7/097َمقؽمك زمـ ي٣ًمر إؽمقاري )يمٝمس زم٣ميمٗمقي فمٛمدهؿ وم٣ميمف أزمق أمحد احل٣مىمؿ( )يم٣ًمن 

 (.8/028َمقؽمك زمـ ي٣ًمر ايمدَمُمٗمل )َمًتٗمٝمؿ احلدي٧م وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.097/ 7َمقؽمك زمـ ئمٗمقب احل٣مَمدي )اهتٚمف ايمذهٌل( )يم٣ًمن 

 (.04/59روي أزمق فمٚمران اظمذىمر )طمط َمقؽمك زمـ ئمٗمقب اهل

 (.931َمقؽمك زمـ يقؽمػ زمـ َمقؽمك اظم٠مذن زمقرم )صمر 
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 (.8/029َمقؽمك زمـ يقؽمػ زمـ َمقؽمك زمـ راؾمد أزمق فمقاٞم٥م ايمٗمْم٣من )صدوق وم٣ميمف ازمـ أيب ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.0671َمقؽمك ؾمٝمخ َمقؽمك اجلٜمٛمل )جمٜمقل وم٣ميمف احل٣مهمظ( )حتٖم٥م/

 (.0488ضمدث فمٛمف أزمق صمٔمٖمر زمـ َمْم٣مهر )صف/( 381َمقصؾ زمـ أمحد زمـ َمقصؾ ايمٌٙمٛمز )ت ٞمحق

َمقهمؼ زمـ ؽمٝمد زمـ حمٚمد ايمًٙمٚمل ايمُمٗم٣مق أزمق مت٣مم اإلؾمٌٝمقم )ىم٣من رصمالً َمـ أهؾ ايمٖمّمؾ وايمْمريٗم٥م اظمًتٗمٝمٚم٥م وَمـ أهؾ 

 (.0494( )صف/361آصمتٜم٣مد دم ؿمٙم٤م ايمٔمٙمؿ..( )ت ٞمحق

 (.910َمقهمؼ زمـ حمٚمد زمـ صمراح إدي٤م أزمق ؽمٔمٝمد اهلروي )ٞمٝم٣ًمزمقر/

 م )هق فم٣ٌمس احلٚمراوي(.َمقلم اخل٣مد

 (.8/305َمقه٤م زمـ ضمل فمـ ازمـ فم٣ٌمس )ضم٣مسمؿ 

 (.8/305َمقه٤م زمـ فمٌد اهلل ايمرمحـ زمـ أزهر ايمٗمرر )ضم٣مسمؿ 

 (.5/6370( )ضم٣ٌمن8/305َمقه٤م زمـ يزيد زمـ َمقه٤م ايمرَمقم أزمق ؽمٔمٝمد )صدوق وم٣ميمف ازمـ أيب ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.7/098( )يم٣ًمن َمٝم٣مح زمـ هيع فمـ جم٣مهد )ٓ حيؾ آضمتج٣مج زمف وم٣ميمف ازمـ ضم٣ٌمن

 (.7/098( )يم٣ًمن 8/330َمٝم٣مح فمـ أيب حمذرة )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 ( 088َمٝمثؿ زمـ حيٝمك ايم٘مٛم٣مين إؽمدي َمقٓهؿ ايمتامر ايم٘مقدم ) ؾمٝمٔمل ( ) ذيؾ 

 (.8/656َمٝمنة إؾمجٔمل أزمق صمٔمٖمر فمـ أيب هريرة )جمٜمقل ضم٣مل( )ضم٣مسمؿ 

 (.8/654َمٝمنة اخلزافمل إزدي ايم٘مقدم )ضم٣مسمؿ 

 (.8/654َمٝمنة ايمٖمجر )يمف صٌح٥م وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.8/656َمٝمنة اظمرادي فمـ فمقم )ضم٣مسمؿ 

، ووم٣مل احل٣مهمظ: سم٣ميمػ، ووم٣مل: َمٔمروف زم٣ميمقوع، ووم٣مل: هذا ضمدي٧م َمٝمنة زمـ فمٌد رزمف ايمٌٌمي ايمؼماس )ىمذزمف أزمق ضم٣مسمؿ

 (.0576آصمري ( )8/653( )ضم٣مسمؿ 7/098( )يم٣ًمن َمقوقع اطمتٙمٗمف َمٝمنة همٗمٌحف اهلل همٝمام اهمؼمى

 (.8/656َمٝمنة زمـ فمزيز ايم٘مٛمدي ايم٘مقدم )ضم٣مسمؿ 

 (.8/654َمٝمنة زمـ فمٗم٣مل فمـ ٞم٣مهمع )ضم٣مسمؿ 

 (.8/345َمٝمنة زمـ فمٚمران زمـ فمٚمغم )جمٜمقل ضم٣مل( )ضم٣مسمؿ 

 (.20/407َمٝمنة زمـ َمنوق ايمٔمٌز سم٣مزمٔمل )جمٜمقل ضم٣مل( )فم٣ًمىمر 
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 (.8/654َمٝمنة َمقلم زمٛمل رواس فمـ ايمُمٔمٌل )ضم٣مسمؿ 

 (.8/656ـ ؽمٚمرة فمٛمف ضمرب )ضم٣مسمؿ َمٝمنة َمقلم صم٣مزمر زم

 (.8/656َمٝمنة َمقلم َمقؽمك َمديٛمل ؽمٚمع ازمـ فمٚمر )ضم٣مسمؿ 

 (8/334( )ضم٣مسمؿ 7/611( )يم٣ًمن ، ووم٣مل احل٣مهمظ: شمٗم٥مَمٝمًقر زمـ زم٘مر زمـ فمٌد اخل٣ميمؼ ايمٌٌمي )ٓ أفمرهمف وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ

 .(0676)حتٖم٥م/

 (.5/6375َمٝمًقر زمـ فمٌد ايمرمحـ فمـ َمٔمتٚمر زمـ ؽمٙمٝمامن )ضم٣ٌمن 

 (.04/675حمٚمد زمـ َمٝمًقر ايمت٘مريتل )طمط َمٝمًقر زمـ 

 (.7/610َمٝم٘م٣مئٝمؾ زمـ أيب ايمدمه٣مء فمـ صم٣مزمر )همٝمف صمٜم٣ميم٥م وم٣ميمف ايمذهٌل( )يم٣ًمن 

 (.8/642َمٝمٚمقن أزمق اجلقن فمـ ؽمٔمٝمد صمٌغم )ضم٣مسمؿ 

 (.8/647َمٝمٚمقن أزمق ؾمٔم٥ٌم فمٛمف ئمعم زمـ فمٌٝمد )ضم٣مسمؿ 

 (.8/648َمٝمٚمقن أزمق ؿمٙمح٥م فمـ فمٌد اهلل زمـ ؽمٔمد )ضم٣مسمؿ 

 (.8/648اخل٣ميمؼ فمـ ضمرَمل زمـ فمامرة )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ َمٝمٚمقن أزمق فمٌد 

 (.8/648َمٝمٚمقن أزمق ىمثغم فمـ صم٣مزمر زمـ زيد )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.8/631َمٝمٚمقن أزمق حمٚمد فمٛمف حمٚمد زمـ زم٘مر )ٓ أفمرهمف وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم( )ضم٣مسمؿ 

 (.7/616)يم٣ًمن  (ف ازمـ ضم٣ٌمنيروي اظمراؽمٝمؾ وم٣ميم)َمٝمٚمقن إزدي أو إودي وايمد فمٚمرو زمـ َمٝمٚمقن 

 (.8/645َمٝمٚمقن اجلٜمٛمل أزمق َمٛمِمقر ايم٘مقدم )شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم( )ضم٣مسمؿ 

 (.8/649َمٝمٚمقن اخلٝم٣مط فمـ أيب فمٝم٣مض )ضم٣مسمؿ 

 َمٝمٚمقن ايمرهم٣مء أزمق طمٙمػ، هق ازمـ صم٣مزمر.

 (.8/631َمٝمٚمقن ايمٖم٣مري٣ميب أزمق َمٜمدي فمـ فم٘مرَم٥م )ضم٣مسمؿ 

 (.20/463َمٝمٚمقن زمـ إزمراهٝمؿ ايمٌٕمدادي ايم٘م٣مسم٤م )فم٣ًمىمر 

 (.640/ 8َمٝمٚمقن زمـ أيب صمرير اجلزري )ضم٣مسمؿ

 (.8/645َمٝمٚمقن زمـ أيب َمٛمِمقر ايمّمٌل ايم٘مقدم )ضم٣مسمؿ 

 (.8/649َمٝمٚمقن زمـ أيب َمٝمٚمقن سم٣مزمٔمل )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 
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 َمٝمٚمقن زمـ أمحد ايمِمٕم٣مر هق ضمًكم زمـ َمٝمٚمقن. 

 (.69اظمٝمٚمقن زمـ أمحد زمـ صم٣ٌمرة )َمٌم 

 (.20/464)فم٣ًمىمر َمٝمٚمقن زمـ أمحد زمـ فمامر ايمًٙمٚمل 

 (.04/600( )طمط 450َمٝمٚمقن زمـ إؽمح٣مق زمـ ضمًـ زمـ فمقم أزمق حمٚمد ايمِمقاف )صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )ت 

 (.0496َمٝمٚمقن زمـ زمدر ايمٗمروي أزمق ؽمٔمٝمد فمٛمف أزمق حمٚمد زمـ ذٞمكم )صف/

 (.7/610)يم٣ًمن  (َمٝمٚمقن زمـ صم٣مزمر أزمق طمٙمػ ايمرهم٣مء )َمؼموك وم٣ميمف أزمق زرفم٥م

 (.20/465ي ايمدزم٣مس )فم٣ًمىمر َمٝمٚمقن زمـ ضمًـ زمـ إؽمامفمٝمؾ ايمٌٌم

 (.04/601َمٝمٚمقن زمـ ضمٖمص أزمق سمقزم٥م ايمٛمحقي )وشمٗمف اخلْمٝم٤م( )طمط 

 (.068ًٝمٛمل )َمٌم احلاظمٝمٚمقن زمـ محزة 

 (.8/646َمٝمٚمقن زمـ ؽمٛم٣ٌمذ أزمق َمٕمغمة ايمٌٌمي )ضم٣مسمؿ 

 (.7/610َمٝمٚمقن زمـ فمجالن ايمثٗمٖمل )ؤمٝمػ( وصقازمف فمْم٣مء زمـ فمجالن )يم٣ًمن 

 (.7/616يدري َمـ ذا وم٣ميمف ايمذهٌل( )يم٣ًمن  َمٝمٚمقن زمـ فمْم٣مء فمـ أيب إؽمح٣مق )ٓ

 (.8/645َمٝمٚمقن زمـ َمٝمنة فمـ أيب هريرة )ضم٣مسمؿ 

 (.8/648( )ضم٣مسمؿ 7/616َمٝمٚمقن زمـ ٞمجٝما أزمق ضمًـ ايم٣ٌمصمل )جمٜمقل ضم٣مل( )يم٣ًمن 

 (.04/601( ) جمٜمقل ضم٣مل ( )طمط 697َمٝمٚمقن زمـ ه٣مرون زمـ خمٙمد أزمق همّمؾ ايم٘م٣مسم٤م )ت 

 (.8/631يٛمل )ؾمٝمخ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ َمٝمٚمقن زمـ حيٝمك ايمٌ٘مري أزمق وم٣مؽمؿ اظمد

 (.5/6377( )ضم٣ٌمن8/649َمٝمٚمقن زمـ حيٝمك زمـ َمًٙمؿ زمـ أؾم٨م )جمٜمقل ضم٣مل( )ضم٣مسمؿ 

 (.7/646َمٝمٚمقن زيد أزمق إزمراهٝمؿ ايمٌٌمي )يمكم احلدي٧م وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.8/495َمٝمٛم٣مء أزمق ص٣ميما فمـ ىم٣مَمؾ زمـ فمالء )ضم٣مسمؿ 

 (.8/495َمٝمٛم٣مء َمديٛمل فمـ فمٚمر )ضم٣مسمؿ 
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 ضمرف ايمٛمقن

 

 (.601ٞم٣مئؾ زمـ طم٣ميمد زمـ زي٣مدة فمـ أزمٝمف )ٓ ئمرهم٣من وم٣ميمف ايمٔمالئل( )يم٣ًمن /

 (.04/325ٞم٣مئؾ زمـ ٞمجٝما احلٛمٖمل )جمٜمقل ضم٣مل( )طمط 

 (.7/615ٞم٣مزم٦م زمـ يزيد ؾم٣مَمل )ٓ يت٣مزمع فمعم ضمديثف وم٣ميمف ازمـ َم٣مىمقٓ( )يم٣ًمن 

 (.7/615( )يم٣ًمن 8/511)ضم٣مسمؿ  ) وم٣مل احل٣مهمظ: ٓ أفمرف ضم٣ميمف( ٞم٣مزمٕم٥م زمـ فمقم

 -ازمـ فمقم هق –ٞم٣مزمٕم٥م فمـ فمقم 

 (.20/476ٞم٣مسمؾ زمـ ومٝمس اجلذاَمل )فم٣ًمىمر 

 (.0449ٞم٣مصمد زمـ هُم٣مم إزدي )يمف إدراك( )يقٞمس 

 (.8/382ٞم٣مصمٝم٥م زمـ أفمجؿ )ٓ أفمرهمف وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم( )ضم٣مسمؿ 

 (.8/387( )ضم٣مسمؿ 7/547ٞم٣مصمٝم٥م زمـ إي٣مس فمـ أيب فمٌٝمدة )ضم٤م 

 (.04/365زممم ايمٌٕمدادي )طمط  ٞم٣مصمٝم٥م زمـ ضم٣ٌمن زمـ

 (.8/387ٞم٣مصمٝم٥م زمـ ضمرب )ضم٣مسمؿ 

 (.0808ٞم٣مصمٝم٥م زمـ ؽمدوس أزمق وم٣مؽمؿ )ذىمر 

 (.7/615( )يم٣ًمن 8/387ٞم٣مصمٝم٥م زمـ ؽمٔمد ايم٘مٛمدي )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.7/531ٞم٣مصمٝم٥م زمـ ؽمٔمٝمد )ضم٤م 

 (.7/549ٞم٣مصمٝم٥م زمـ ؽمٙمٝمامن )ضم٤م

 (.8/387)ضم٣مسمؿ  (7/549ٞم٣مصمٝم٥م زمـ فمٌد اهلل زمـ فمت٥ٌم زمـ َمًٔمقد )ضم٤م 

 (.04/352ٞم٣مصمٝم٥م زمـ حمٚمد زمـ ؽمٙمامن أزمق ضمًـ ايم٘مت٣مب )وشمٗمف اخلْمٝم٤م( )طمط 

 (.8/387( )ضم٣مسمؿ 7/549ٞم٣مصمٝم٥م زمـ َمٕمغمة أزمق َمٕمغمة )شمٗم٥م وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٤م 

 (.04/327ٞم٣مزوك زمـ فمٌد اهلل اظم٘متٖمل )طمط 

 (.7/615ٞم٣مؾم٤م زمـ فمٚمرو فمـ َمٗم٣مسمؾ )ؤمٝمػ وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل( )يم٣ًمن 
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 (.7/537احليَمل )ضم٤م ٞم٣مؾم٨م 

 (.8/399( )ضم٣مسمؿ 5/380ٞم٣مذة ايمٛم٣مصمل فمـ ازمـ فمٚمر )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٤م 

 ٞم٣مذة ايمٝمامَمل أزمق ضمٛمٝمٖم٥م، هق ازمـ فمٌد اهلل.

 (.7/535ٞم٣مذة زمـ فمٌد اهلل أزمق صمرير ايمدارَمل )ضم٤م 

 (.7/612)خيْمئ دم روايتف وم٣ميمف ازمـ ضم٣ٌمن( )يم٣ًمن  ايمٝمامَمل  أزمق ضمٛمٝمٖم٥مٞم٣مذة زمـ فمٌد اهلل

 (.8/516ٞم٣مصا ايمتٚمٝمٚمل )ضم٣مسمؿ 

 (.7/612ٞم٣مصا ايم٘مردي أزمق حمٚمد )ؤمٖمف إزدي( )خم٤م 

 (.0573ٞم٣مس زمـ أمحد زمـ فمٌد ايمرضمٝمؿ اإلؽمامفمٝمقم )خم٤م 

 (.0575ٞم٣مس زمـ أمحد زمـ حمٚمد أزمق همتا ايمنطمز )خم٤م 

 (.0570ٞم٣مس زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ حمٚمد أزمق ٞمٌم ايمْمقد )خم٤م 

 (.0529ـ ضمًـ اهلٚمداين )خم٤م ٞم٣مس زمـ ضمًـ زمـ أمحد زم

( )وم٣مل ايمٖم٣مرد: اإلَم٣مم َمـ وصمقه 333ٞم٣مس زمـ ضمًكم زمـ حمٚمد ايمٔمٚمري أزمق همتا ايمٗمرر اظمروزي ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ت

ايمٖمٗمٜم٣مء ايمُم٣مهمٔمٝم٥م وَمٛم٣مـمرهيؿ.. ىم٣من فمٙمٝمف َمدار ايمتدريس وايمٖمتقى وفمٗمد يمف جمٙمس اإلَمالء همٟمَمعم ؽمٛمكم، ووم٣مل ايمذهٌل: 

وىم٣من طمغّمًا َمتقاؤم٣مً همٗمغمًا َمتٔمٖمٖم٣ًم ىمٌغم ايمٗمدر، ووم٣مل ايمًٌ٘مل: أضمد أئٚم٥م ايمديـ، وىم٣من حمدشم٣ًم  اإلَم٣مم ايمٖمٗمٝمف ؾمٝمخ ايمُم٣مهمٔمٝم٥م

( 9/225( )سم٣مريخ اإلؽمالم07/234( )ؽمغم0571( )خم٤م/082صمٙمس يمٙمتحدي٧م واإلَمالء همٟمَمعم ايم٘مثغم..( )إحت٣مف/

 (.4/676)ؾمذرات

 (.20/482ٞم٣مس زمـ فمٌد ايمرمحـ ايمٛمج٣مر )فم٣ًمىمر 

 (.909ـ زمـ ٞم٣مس أزمق ٞمٔمٝمؿ اجلرصم٣مين )ٞمٝم٣ًمزمقر/ٞم٣مس زمـ فمٌد ايمرمح

 (.04/348ٞم٣مس زمـ حمٚمد ايمٌٕمدادي )طمط 

 (.20/487ٞم٣مس زمـ حمٚمد اظمروزي )جمٜمقل ضم٣مل( )فم٣ًمىمر 

 (.907ٞم٣مس زمـ حمٚمد زمـ أيب اظمٔم٣مرم اظمروزي )ٞمٝم٣ًمزمقر/

 (.0528ٞم٣مس زمـ َمٜمدي ضمًٛمل )خم٤م 

 (.04/327ٞم٣مفمؿ زمـ هي زمـ فم٣مصؿ اهلٚمداين )جمٜمقل ضم٣مل( )طمط 
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 (.20/491ٞم٣مفمؿ زمـ َمرشمد )فم٣ًمىمر 

 (.8/353ٞم٣مهمع أزمق زمالل فمٛمف َمقؽمك زمـ أيب َمريؿ )ضم٣مسمؿ 

 (.0816ٞم٣مهمع أزمق ص٣ميما اخل٣مدم )ذىمر 

 (.8/358ٞم٣مهمع أزمق فمٌد اهلل فمـ ايمٖمّمٝمؾ زمـ فمٚمرو )ضم٣مسمؿ 

 (.8/353( )ضم٣مسمؿ 5/329ٞم٣مهمع أزمق ٞمقهمؾ فمٛمف زيد زمـ أؽمٙمؿ )ضم٤م 

 ٞم٣مهمع أزمق هرَمز، دم ازمـ هرَمز.

 (.0315إدي٤م أزمق فمثامن اظم٣ميمٗمل )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمـ ىم٣ٌمر إدزم٣مء( )صف/ٞم٣مهمع 

 (.8/353( )ضم٣مسمؿ 7/546ٞم٣مهمع اجلرر َمقلم فمثامن فمٛمف فمٌد اهلل زمـ ىمٔم٤م )ضم٤م 

 (.5/370( )ضم٤م8/355ٞم٣مهمع اخلٝم٣مط أزمق نم٣ميم٤م ايم٣ٌمهقم زمٌمي )ؾمٝمخ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ، ووم٣مل ازمـ َمٔمكم: ص٣ميما( )ضم٣مسمؿ 

 (.7/546هم٣مؿمٚم٥م )ضم٤م  ٞم٣مهمع ايمٙمح٣مم أزمق

 (.7/619ٞم٣مهمع اهلٚمداين فمـ ازمـ مح٣مد )ٓ يِما ضمديثف وم٣ميمف ايمٌخ٣مري( )يم٣ًمن 

 (.8/357ٞم٣مهمع زمـ إزمراهٝمؿ )ضم٣مسمؿ 

 (.8/359ٞم٣مهمع زمـ أيب ٞم٣مهمع فمـ َمٔمٌد )ؤمٝمػ احلدي٧م وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.5/371ٞم٣مهمع زمـ أصمٝمؾ )ضم٤م 

 (.04/466)طمط ٞم٣مهمع زمـ أمحد زمـ ٞم٣مهمع زمـ ضمًـ أزمق ؽمٔمٝمد اظمروروذي 

 (.7/617ٞم٣مهمع زمـ أزرق اظمروزي اخل٣مرصمل )يم٣ًمن 

 (.20/490ٞم٣مهمع زمـ أؽمقد أزمق ٞمجٝمد ايمتٚمٝمٚمل )فم٣ًمىمر 

 (.8/357( )ضم٣مسمؿ 5/370ٞم٣مهمع زمـ شم٣مزم٦م زمـ فمٌد اهلل أزمق فمٌد اهلل ايمٗمرر )ضم٤م 

 (7/617( )يم٣ًمن ، ووم٣مل احل٣مهمظ: ؤمٝمػٞم٣مهمع زمـ ضم٣مرث فمٛمف زي٣مد زمـ َمٛمذر )مل يِما ضمديثف وم٣ميمف ايمٌخ٣مري

 .(0673)حتٖم٥م/

 (.7/618( )يم٣ًمن 8/357ٞم٣مهمع زمـ طم٣ميمد اخلزافمل فمـ أزمٝمف )جمٜمقٓن وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.8/357( )ضم٣مسمؿ 9/601ٞم٣مهمع زمـ طم٣ميمد ايمْم٣مضمل ايمٌٌمي روى فمٛمف أزمقزرفم٥م)ضم٤م 

 (.20/319ٞم٣مهمع زمـ دريد دَمُمٗمل )فم٣ًمىمر 
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 (.8/354( )ضم٣مسمؿ 5/328( )ضم٤م أمحدٞم٣مهمع زمـ هصمس احلج٣مزي )ٓ أفمٙمؿ إٓ طمغمًا وم٣ميمف 

 (.5/328ٞم٣مهمع زمـ هح )ضم٤م 

 (.8/358ٞم٣مهمع زمـ ؽمٙمٝمامن ايمٗمرر اظم٘مل )شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم، ووم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: صدوق( )ضم٣مسمؿ 

 (.0213ٞم٣مهمع زمـ ؾم٣مهمع إيٌقردي )خم٤م 

ٝمقخ َمٌم ٞم٣مهمع زمـ فم٣ٌمس زمـ صمٌغم اجلقهري ايمتٛمٝمز احل٣مهمظ أزمق ضمًـ )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣مٞم٦م يمف رواي٥م فم٣ميمٝم٥م فمـ ؾم

 (.0312ونمغمهؿ وىم٣من ذا فمٙمؿ زم٣مٓفمتٗم٣مدات َمت٘مٙماًم فمٙمٝمٜم٣م..( )صف/

 (.5/376ٞم٣مهمع زمـ فمٌد ايمرمحـ )ضم٤م 

 (.8/358ٞم٣مهمع زمـ فمٌد اهلل أزمق هم٣مؿمٚم٥م ايمٗمًٚمقم ايمٌٌمي )ضم٣مسمؿ 

 (.04/466ٞم٣مهمع زمـ فمٌد اظمٛمٔمؿ أزمق اهلٝم٣مج اجلقايمٝمٗمل )طمط 

 (.8/355( )ضم٣مسمؿ 5/329ٞم٣مهمع زمـ فمٙمٗمٚم٥م اظم٘مل )ضم٤م 

 (.04/466زمـ فمقم زمـ حيٝمك أزمق فمٌد اهلل ايمنوري )طمط  ٞم٣مهمع

 (.8/355ٞم٣مهمع زمـ فمٚمٝم٣مء فمٛمف ازمٛمف )ضم٣مسمؿ 

 (.8/357( )ضم٣مسمؿ 20/304ٞم٣مهمع زمـ ىمٝم٣ًمن ؾم٣مَمل )جمٜمقل ضم٣مل( )فم٣ًمىمر 

 (.5/376ٞم٣مهمع زمـ يمٌٝم٥ٌم )ضم٤م 

 (.9/601ٞم٣مهمع زمـ حمرز )ضم٤م 

 (.04/464ٞم٣مهمع زمـ حمٚمد زمـ ضمًـ أزمق ؽمٔمٝمد إزمٝمقري )طمط 

 .(0675)حتٖم٥م/ (0090)ومط  )وم٣مل احل٣مهمظ: جمٜمقل( َمٝمنة أزمق اخلِمٝم٤م ٞم٣مهمع زمـ

 .(0672)حتٖم٥م/ (7/618( )يم٣ًمن 8/355( )ضم٣مسمؿ ، ووم٣مل احل٣مهمظ: َمؼموكٞم٣مهمع زمـ هرَمز أزمق هرَمز )ىمذزمف ازمـ َمٔمكم

 (.9/619ٞم٣مهمع زمـ يزيد اظمٌمي )ضم٤م 

 (.8/353ٞم٣مهمع َمقلم ضمًكم فمـ فمٚمر )ضم٣مسمؿ 

 (.8/354( )ضم٣مسمؿ 5/371ٞم٣مهمع َمقلم محٛم٥م فمـ أم ومٝمس )ضم٤م 

 (.8/350ٞم٣مهمع َمقلم رؽمقل اهلل صعم اهلل فمٙمٝمف وآيمف وؽمٙمؿ )يمف صح٥ٌم وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.8/353ٞم٣مهمع َمقلم ززمغم فمـ أيب هريرة )ضم٣مسمؿ 
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 (.20/333ٞم٣مهمع َمقلم فمٌد اهلل زمـ صمٔمٖمر )فم٣ًمىمر 

 (.8/359ٞم٣مهمع َمقلم يقؽمػ ايمًٙمٚمل فمـ فمْم٣مء )َمؼموك وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.510/ ٣8مسمف زمٌمي فمـ ازمـ فمٚمغم )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ ٞمٌ

 (.009ٞم٣ٌمن زمـ حمٚمد زمـ محدان )نمرزم٣مء/

 (.6/551( )فمٙمؾ أمحد 8/518ٞمٌتؾ أزمق ضم٣مزم َمقلم ازمـ فم٣ٌمس )وشمٗمف أمحد( )ضم٣مسمؿ 

 (.20/335( )فم٣ًمىمر 401ٞمٌٜم٣من زمـ إؽمح٣مق ايمًٌ٘م٣مد )جمٜمقل ضم٣مل( )ت 

 (.8/516ٞمٌٜم٣من زمـ فمامرة أزمق َمي )ضم٣مسمؿ 

 (.8/519ُٞمٌل أزمق َمٛمذر )ضم٣مسمؿ 

 (.7/601( )يم٣ًمن 8/512ٞمٌٝمُم٥م زمـ أيب ؽمٙمٚمك )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.5/384ٞمٌٝمط زمـ فمٚمر )ضم٤م 

 (.9/661ٞمٌٝمط زمـ فمٚمرو زمـ فمٌد ايمرمحـ اظمزين )ضم٤م 

 (.8/390ٞمٌٝمف ايمتٚمٝمٚمل فمٛمف فمْم٣مء زمـ ؽم٣مئ٤م )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.8/390)ضم٣مسمؿ ٞمٌٝمف اجلٜمٛمل )صح٣ميب( 

 (.8/390( )ضم٣مسمؿ 20/332ٞمٌٝمف زمـ صقاب اظمٜمري )يمف صح٥ٌم وم٣ميمف ازمـ فم٣ًمىمر( )فم٣ًمىمر 

 (.7/535ٞمٌٝمف زمـ وه٤م احلجٌل ايمٗمرر )ضم٤م 

 (.8/390( )ضم٣مسمؿ 7/601ٞمٌٝمف رأى أزم٣م صٖمٝم٥م فمـ أزمٝمف وفمٛمف أزمق ىمٔم٤م )جمٜمقٓن وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )يم٣ًمن 

 (.20/59( )فم٣ًمىمر 7/600( )يم٣ًمن 329ل( )ت ٞمج٣م زمـ أمحد ايمٔمْم٣مر )يمٝمس زمٔمٚمدة وم٣ميمف ايمذهٌ

 (.8/506( )ضم٣مسمؿ 7/536ٞمج٣مز زمـ صمدي احلٛمٖمل )ضم٤م 

 (.0819ٞمج٥ٌم زمـ شمقاب ايمرَمقم )ذىمر 

 (.8/519( )ضم٣مسمؿ 5/385ٞمج٥ٌم زمـ صٌٝمغ )ضم٤م 

 (.7/601)ٓ رء( )يم٣ًمن  اظمٌتدع ٞمجدة زمـ فم٣مَمر احلروري

 ( 089ذيؾ ٞمجؿ زمـ إزمراهٝمؿ أزمق طمْم٣مب ) ٓ أفمرهمف وم٣ميمف ايمذهٌل ( ) 

 (.510/ 8ٞمجؿ زمـ إزمراهٝمؿ أزمق طمْم٣مب )ضم٣مسمؿ 
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 (.8/511ٞمجؿ زمـ زمُمغم أزمق أمحد ايمديٛمقري )جمٜمقل ضم٣مل( )ضم٣مسمؿ 

 (.661/ 9ٞمجؿ زمـ طمْمٝمؿ )ضم٤م 

 (.8/511( )ضم٣مسمؿ 7/532ٞمجؿ زمـ ديٛم٣مر أزمق فمْم٣مء )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٤م 

 (.511/ 8ٞمجؿ زمـ همرومد ايمٔمْم٣مر )ٓ زمٟمس زمف وم٣ميمف أزمق زرفم٥م( )ضم٣مسمؿ 

 (.8/511ٞمجؿ فمـ جم٣مهد )ٓ أفمرهمف وم٣ميمف أزمق زرفم٥م( )ضم٣مسمؿ 

 (.0807ٞمجؿ َمقلم حمٚمد زمـ زم٘م٣مر )ذىمر 

 (.513/ 8ٞمجل زمـ فمٌٝمد اهلل ايمٌٜمراين )ٓ أفمرهمف وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.519/ 8ٞمجٝم٤م زمـ هي سم٣مزمٔمل )ضم٣مسمؿ 

 (.26/4ٞمجٝم٤م زمـ فمامد ايمٕمٛمقي )فم٣ًمىمر 

 (.0214ٞمجٝم٤م زمـ َمٝمٚمقن ايمقاؽمْمل )خم٤م 

 (.394/ 8( )ضم٣مسمؿ 536/ 7ٞمجٝما أزمق ؿمٙمح٥م إؽمدي )ضم٤م 

 (.394/ 8( )ضم٣مسمؿ 382/ 5ٞمجٝما أزمق فمقم فمـ أٞمس )ضم٤م 

 (.7/600( )يم٣ًمن 9/661ٞمجٝما زمـ إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد ايم٘مرَم٣مين ايم٘مقدم ايمزَم٣مين )ؤمٝمػ وم٣ميمف َمًٙمٚم٥م( )ضم٤م 

 (.238( )نمرزم٣مء/672ٞمجٝما زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ حيٝمك زمـ ٞمجٝما اخلقٓين )ت

 (.394/ 8( )ضم٣مسمؿ 661/ 9َمٜمران )ضم٤م ٞمجٝما زمـ 

 (.506/ 8ٞمدى أزمق ؽمٔمٝمد اظمقصقم )ؾمٝمخ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.0677( )وم٣مل احل٣مهمظ: أضمد إئٚم٥م( )حتٖم٥م/339ٞمدير زمـ يقؽمػ ايمٛمديري ايمٛمًٖمل اظم٠مدب )ت

 (.661/ 9ٞمذير زمـ ضمج٣مج اجلٔمٖمل ايم٘مقدم )خم٤م 

 (.087ايممموؿمل ؾمٝمخ ايمٌٝمٜمٗمل وايمدارومْمٛمل )إحت٣مف/ٞمذير زمـ ضمًكم زمـ صمٛم٣مح اظمح٣مريب ايم٘مقدم أزمق وم٣مؽمؿ 

( )يم٣ًمن وهق َمٔمروف زم٣ميم٘مذب وم٣ميمف احل٣مهمظٞمرصمس َمقلم ضمًـ زمـ فمرهم٥م )ٓ وصمقد يمف اطمتٙمؼ اؽمٚمف ٓضمؼ زمـ ضمًكم 

7/606.) 

 (.347/ 04ٞمزار زمـ فمٌد ايمٔمزيز أزمق َمي )طمط 

زمـ زمُم٘مقال: ىم٣من ؾمٝمخ٣ًم ص٣محل٣ًم َمتديٛم٣ًم ىمثغم ( )وم٣مل ا363ٞمزار زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل ايمٗمٝمز ايمزي٣مت أزمق فمٚمر اإلؾمٌٝمقم )ت



1897 
 

 (.0317ايمٕمزو وىم٣من شمٗم٥م( )صف/

 /ضم٣مؾمٝم٥م(.0813ٞمزار فمـ زم٘مر زمـ زم٘م٣مر )وشمٗمف أزمق ايمُمٝمخ( )ذىمر / 

 (.398/ 8( )ضم٣مسمؿ 660/ 9ايمٛمزال ايمٔمٌمي ايمٔمٌد ي )ضم٤م 

 (.398/ 8ايمٛمزال اهلٛمدواين )ضم٣مسمؿ 

 (.519/ 8ٞمًْم٣مس َمقلم ىمثغم زمـ صٙم٦م )ضم٣مسمؿ 

وم٣مل احل٣مهمظ: أضمد ايم٘مذازمكم زفمؿ أٞمف فم٣مش زمٔمد ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ أىمثر َمـ شمالشمامئ٥م ) ٞمًْمقر ايمروَمل

 (.606/ 7( )يم٣ًمن ؽمٛم٥م

 (.386/ 5ٞمز وايمد فم٣ٌمدة زمـ ٞمز )خم٤م 

 (.506/ 8( )ضم٣مسمؿ 537/ 7ٞمًٝم٤م زمـ أيب فمٚمرو )ضم٤م 

 (.347 /04ٞمًٝمؿ زمـ فمٌد اهلل اخل٣مدم )أضم٣مديثف َمًتٗمٝمٚم٥م سمدل فمعم صدومف( )طمط 

 (.643/ 8ٞمُمٜمؾ زمـ ضم٣ًمن )ضم٣مسمؿ 

 (.382/ 5ٞمُمٝمط أزمق هم٣مؿمٚم٥م )ضم٤م 

 (.384/ 5ٞمُمٝمط َمقرم إي٣مم )ضم٤م 

 (.518/ 8( )ضم٣مسمؿ 384/ 5ٞمِم٣مح زمـ هصمس زمـ ئمٗمقب )ضم٤م 

 (.371/ 8ٞمٌم ايمٌٌمي اظمٔمٙمؿ فمـ َم٣ميمؽ زمـ ديٛم٣مر )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.371/ 8وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ ٞمٌم ايمٔمالف فمٛمف صمٔمٖمر زمـ ؽمٙمٝمامن ايمّمٌٔمل )جمٜمقل 

 (.660/ 7ٞمٌم ايمٗمِم٣مب أزمق صمزي )يم٣ًمن 

 (.604/ 7ٞمٌم زمـ إزمراهٝمؿ إٞمِم٣مري )يمكم احلدي٧م وم٣ميمف إزدي( )يم٣ًمن 

 (9/602ٞمٌم زمـ أيب ايمدَمقن احليَمل ) ضم٤م 

 (.0586ٞمٌم زمـ أيب ٞمٌم زمـ يزيد ايمُمٝم٣ٌمين )خم٤م 

 (.04/692ٞمٌم زمـ أمحد أزمق وم٣مؽمؿ اخلػم أرزي ايمُم٣مفمر )طمط 

 (.04/411ْم٣مب )طمط اخلٞمٌم زمـ أمحد 

 (.0595ٞمٌم زمـ أمحد زمـ طمُم٣مب أزمق فمْم٣مء )خم٤م 
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 (411/ 04( )طمط 432ٞمٌم زمـ أمحد زمـ ؽمٜمؾ زمـ أزهر أزمق وم٣مؽمؿ )ت 

 (.0581ٞمٌم زمـ أمحد زمـ فمقم زمـ إؽمامفمٝمؾ ) خم٤م 

 (.416/ 04ٞمٌم زمـ أمحد زمـ وم٣مؽمؿ زمـ ؽمٝمام أزمق ضمًـ ايمًٛمدي ايمٌٝمع )طمط 

 (.26/04حمٚمد أزمق وم٣مؽمؿ ايمٔمجقم )فم٣ًمىمر  ٞمٌم زمـ أمحد زمـ

 (.04/411ٞمٌم زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ طم٣ميمد أزمق ضمًـ اظمٔمدل زمـ هرَمزيٛم٣م )جمٜمقل ضم٣مل( )طمط 

 (.02/ 07ٞمٌم زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ طمٙمٝمؾ اظمقصقم )ؽمغم 

 (.04/411ٞمٌم زمـ أمحد زمـ َمًٔمقد زمـ فمِمٚم٥م أزمق ضمًـ ايمُم٣مر )طمط 

 (.04/694( )طمط694)ت  -ٞمٌمك –أزمق حمٚمد ايم٘مٛمدي احل٣مهمظ ٞمٌم زمـ أمحد زمـ ٞمٌم زمـ فمٌد ايمٔمزيز 

 (.04/689ٞمٌم زمـ أصٌغ زمـ َمٛمِمقر أزمق وم٣مؽمؿ ايمٌٕمدادي )جمٜمقل ضم٣مل( )طمط 

 (.8/325ٞمٌم زمـ أوس ايمْم٣مئل أزمق َمٛمٜم٣مل ايم٘مقدم )ي٘مت٤م ضمديثف وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.329/ 8( )ضم٣مسمؿ 7/604ٞمٌم زمـ زم٣مب أزمق ؽمٜمؾ اخلراؽم٣مين اظمروزي )َمؼموك وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )يم٣ًمن 

 (.04/684ٞمٌم زمـ زمجغم ايمذهقم )طمط 

 (.0580ٞمٌم زمـ زم٘مر زمـ أمحد زمـ ضمًكم أزمق َمٛمِمقر اظمٜمراين )خم٤م 

 (.04/692( )طمط461ٞمٌم زمـ زمٝمزويف زمـ صمقاٞمقيف أزمق وم٣مؽمؿ ايمُمغمازي )شمٗم٥م َمٟمَمقن وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل( )ت 

 .(0681ٞمٌم زمـ شم٣مزم٦م فمـ ازمـ صمري٨م )ؤمٝمػ وم٣ميمف احل٣مهمظ( )حتٖم٥م/

 (.04/693ٞمٌم زمـ صمٔمٖمر زمـ حمٚمد أزمق وم٣مؽمؿ ايمًٚمرومٛمدي )جمٜمقل ضم٣مل( )طمط 

 (.603/ 7ٞمٌم زمـ مجٝمؾ فمـ ضمٖمص زمـ فمٌد ايمرمحـ )ٓ ئمرف وم٣ميمف ايمذهٌل( )يم٣ًمن 

 (.906ٞمٌم زمـ ضم٣مسمؿ زمـ زم٘مر ايمُم٣مر أزمق يمٝم٧م )ٞمٝم٣ًمزمقر/

زمثٗم٥م، ووم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: ص٣ميما ٞمٌم زمـ ضم٣مصم٤م اخلراؽم٣مين ايمٗمرر)يمٝمس زمًمء وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم، ووم٣مل ايمٛم٣ًمئل: يمٝمس 

 ( 5/6396( )ضم٣ٌمن0953صدوق ٓ زمٟمس زمف( )آصمري  :احلدي٧م، ووم٣مل أزمق زرفم٥م

 (.374/ 8ايمٛمٌم زمـ ضم٣مرث زمـ ىمٙمدة ايمٔمٌد ري )صح٣ميب( )ضم٣مسمؿ 

 (.9/602( )ضم٤م 26/69ٞمٌم زمـ ضمج٣مج ايمٗمرر ايمدَمُمٗمل )فم٣ًمىمر 

 (.04/485( )طمط ٣7/605من ٞمٌم زمـ ضمريش زمـ فمٌد ايمرمحـ ايمِم٣مئغ )ؤمٝمػ وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل( )يمً
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 (.329/ 8( )ضم٣مسمؿ 547/ 7ٞمٌم زمـ ضم٣ًمن ايمتٚمٝمٚمل ايمٔمٛمػمي )ؾمٝمخ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٤م 

 (.0591ٞمٌم زمـ ضمًـ زمـ أيب وم٣مؽمؿ ايمُم٣مر )خم٤م 

( )أشمٛمك فمٙمٝمف أزمق زمحر، ووم٣مل احلٚمٝمدي: ىم٣من 370ٞمٌم زمـ ضمًـ زمـ أيب وم٣مؽمؿ زمـ أيب ضم٣مسمؿ ايمُتٛم٘متل أزمق يمٝم٧م ايمُم٣مر )ت

 (.0499ايمْمريٗم٥م شمٗم٥م هم٣مواًل..( )صف/رصمالً َمٗمٌقل 

 (.26/69ٞمٌم زمـ ضمًـ زمـ زىمري٣م اجلزري )فم٣ًمىمر 

 (.0680ٞمٌم زمـ ضمًـ زمـ وم٣مؽمؿ أزمق ايمٖمتا ) ٓ أفمرهمف وم٣ميمف احل٣مهمظ( )حتٖم٥م/

 (.605/ 9ٞمٌم زمـ ضم٘مؿ ايمقاؽمْمل )ضم٤م 

 .(0187)إرؾم٣مد/ (696/ 04)طمط  ) جمٜمقل ضم٣مل(ٞمٌم زمـ ضم٘مؿ زمـ ضم٣مَمد أزمق ؽمٜمؾ إضمقل اظمروزي

 (.04/683ٞمٌم زمـ ضم٘مؿ زمـ زي٣مد أزمق َمٛمِمقر ايمٝم٣مهي )جمٜمقل ضم٣مل( )طمط 

 (.04/680( )طمط 8/371ٞمٌم زمـ مح٣مد زمـ فمجالن ايمقراق أزمق ضم٣مرث ايمٌجقم )َمؼموك وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.04/403صقازمف ٞمٔمٝمؿ )طمط  :ٞمٌم زمـ مح٣مد زمـ حمٚمد

 (.374/ 8ٞمٌم زمـ طمزيٚم٥م أزمق إزمراهٝمؿ احليَمل )ضم٣مسمؿ 

 (.9/608ػ أزمق فمٌد ايمرمحـ )ضم٤م ٞمٌم زمـ طمٙم

 (.04/696( )طمط 8/376ٞمٌم زمـ داود زمـ َمٛمِمقر زمـ ؿمقق )حمٙمف ايمِمدق وم٣ميمف ازمـ أيب ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.396/ 8ٞمٌم زمـ درهؿ فمـ وح٣مك )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( )ضم٣مسمؿ 

 (.0806ٞمٌم زمـ ديٛم٣مر زمـ رؽمت٥م )ذىمر /

 (.8/325( )ضم٣مسمؿ 375/ 5ٞمٌم زمـ راؾمد فمـ صم٣مزمر زمـ فمٌد اهلل )ضم٤م 

 (.26/43( )فم٣ًمىمر 605/ 7ٞمٌم زمـ زىمري٣م ايمٌخ٣مري )فمٛمف مج٣مفم٥م، ووم٣مل ايمذهٌل: أسمك زمخػم زم٣مؿمؾ هق آهمتف( )يم٣ًمن 

 (.8/325( )ضم٣مسمؿ 5/372ٞمٌم زمـ زي٣مد أزمق اهلزه٣مز ايمٔمجقم )ضم٤م 

 (.396/ 8( )ضم٣مسمؿ 609/ 9ٞمٌم زمـ زي٣مد ايمْم٣مئل )جمٜمقل ضم٣مل( )ضم٤م 

 (.9/607ٞمٌم زمـ زي٣مد ايمٗم٣م  )ضم٤م 

 (.8/328ـ ؽمٔمد فمـ فمْم٣مء )ضم٣مسمؿ ٞمٌم زم

 (.7/605)يم٣ًمن  (ايمذهٌل وم٣ميمف فمـ َم٣ميمؽ زمخػم زم٣مؿمؾ َمتٛمف)وومٝمؾ زمـ َم٣ميمؽ زمـ ؽمالم اظمدين  –ٞمٌم زمـ ؽمالم 
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 (.329/ 8ٞمٌم زمـ ؽمٝم٣مر فمـ فم٘مرَم٥م )ضم٣مسمؿ 

 (.26/45ٞمٌم زمـ ؾم٣مىمر أزمق رصم٣مء )فم٣ًمىمر 

ل: ىم٣مٞم٦م يمف رواي٥م واؽمٔم٥م فمـ صمٙم٥م ايمُمٝمقخ ٞمٌم زمـ ؾمٔمٝم٤م زمـ فمٌد اظمٙمؽ زمـ هي أزمق همتا ايمدَمٝم٣مؿمل )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقا

 (.0311وىم٣من جمقدًا يمٙمٗمرآن ومقي٣ًم دم فمٙمؿ ايمٔمرزمٝم٥م( )صف/

 (.7/605ٔمػ وم٣ميمف ايمذهٌل( )يم٣ًمن ٞمٌم زمـ ؾمٔمٝم٤م فمـ أزمٝمف )ُو 

 (.8/322( )ضم٣مسمؿ 7/605ٞمٌم زمـ ؾمٖمل )يم٣ًمن 

( ووم٣مل َمؼموك فمٛمدهؿ ، ووم٣مل احل٣مهمظ: ؾمديد ايمّمٔمػ،ٞمٌم زمـ ؿمريػ أزمق صمزي ايمٗمِم٣مب ايم٣ٌمهقم )ىمذزمف ازمـ ه٣مرون

 .(0686)حتٖم٥م/ (7/602( )يم٣ًمن 8/322)ضم٣مسمؿ 

 (.8/371( )ضم٣مسمؿ 7/608ٞمٌم زمـ فم٣مئذ اجلٜمّمٚمل )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )يم٣ًمن 

 (.7/608ٞمٌم زمـ فمٌد احلٚمٝمد فمـ حيٝمك زمـ زم٘مغم )روى َمٛم٣مىمغم وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( )يم٣ًمن 

 (.375/ 5ٞمٌم زمـ فمٌد ايمرمحـ احلج٣مزي )ضم٤م 

ايمرمحـ ايمٙمقايت أزمق همتا )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من رصماًل ص٣محل٣ًم َمٔمدودًا دم ايمزه٣مد ضمدث فمٛمف اخلقٓين( ٞمٌم زمـ فمٌد 

 (.0497)صف/

 (.0590ٞمٌم زمـ فمٌد ايمٔمزيز زمـ فمٌد اهلل أزمق إؽمامفمٝمؾ اخلقاري )خم٤م 

 (.04/678( )طمط 629ٞمٌم زمـ فمٌد ايم٘مريؿ أزمق ؽمٜمؾ ايمٌٙمخل )ت 

 (.7/548ٞمٌم زمـ فمٌد ايم٘مريؿ ؾمٝمخ )ضم٤م 

 (.04/691 زمـ فمٌد اهلل أزمق وم٣مؽمؿ ايمٝمُم٘مري )طمط ٞمٌم

 (.251ٞمٌم زمـ فمٌد اهلل إؽمٙمٚمل سمدفمري أزمق ايمُمٚمر)نمرزم٣مء/

 (.26/42ٞمٌم زمـ فمٌد اهلل ايمْمػماين أزمق حمٚمد )فم٣ًمىمر 

 (.8/370( )ضم٣مسمؿ 548/ 7ٞمٌم زمـ فمٌد اهلل زمـ أيب ضمٌٝم٤م )ضم٤م 

 (.04/691( )طمط٣8/376ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ ٞمٌم زمـ فمٌد اهلل زمـ َمروان اظم٠مدب أزمق وم٣مؽمؿ ايمٌٕمدادي )صدوق وم

 (.0495( أشمٛمك فمٙمٝمف ازمـ زمُم٘مقال )صف/317)ت  -اظمدلم -ٞمٌم زمـ فمٌد اهلل زمـ ٞمٌم ايمٗمرؿمٌل أزمق ويمٝمد 

 (.922ٞمٌم زمـ فمٌد اهلل زمـ ه٣مؾمؿ أزمق يمٝم٧م ايمٗمقد )صمر 
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 (.9/605ٞمٌم زمـ فمٌد اظمٙمؽ ايمٔمت٘مل )ضم٤م 

 (.0095ٞمٌم زمـ فمْم٣مء ايمقاؽمْمل )ومط 

 (.0584زمـ حمٚمد أزمق ايمُمٖم٣مء ايمٖمرنم٣مين )خم٤م  ٞمٌم زمـ فمْم٣مء

 (.7/608( )يم٣ًمن 9/608وم٣ميمف ازمـ ضم٣ٌمن( )ضم٤م  دٞمٌم زمـ فمالء ايم٘مت٣مين )خيْمئ ويٛمٖمر

 (.0585ٞمٌم زمـ فمقم زمـ أمحد أزمق همتا ايمٗمزويٛمل )وشمٗمف ايمٖم٣مرد( )خم٤م 

 (.08/509ٞمٌم زمـ فمقم زمـ أمحد زمـ َمٛمِمقر أزمق همتا ايمْمقد احل٣مىمٚمل )فمٛمف مج٣مفم٥م( )ؽمغم 

 زمـ فمقم زمـ أٞمس إٞمِم٣مري أزمق همتا )وم٣مل ازمـ طمزرج: ىم٣من َمـ أهؾ ايمٔمٙمؿ وايمرواي٥م ايمقاؽمٔم٥م شمٗم٥م شمٌت٣ًم َمُمٜمقرًا زم٣ميمٔمٛم٣مي٥م ٞمٌم

 (.0492وايمًامع( )صف/

 (.0188ٞمٌم زمـ فمقم زمـ فمٌد اظمٙمؽ ايمًٛمج٣مري )إرؾم٣مد/

 (.04/410( )طمط 366ٞمٌم زمـ فمقم زمـ ٞمٌم زمـ فمالشم٥م أزمق أمحد ايمْمح٣من )وشمٗمف اخلْمٝم٤م( )ت 

 (.04/693 زمـ فمامر ايمٌٕمدادي )طمط ٞمٌم

 (.8/371ٞمٌم زمـ فمٚمر أزمق ؽمٙمٚم٥م ايمِم٣مئغ )ؾمٝمخ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.375/ 5ٞمٌم زمـ فمٚمران أزمق صمٌٙم٥م )ضم٤م 

 (.608/ 7ٞمٌم زمـ فمٝمًك فمـ َم٣ميمؽ )جمٜمقل وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )يم٣ًمن 

 (.410/ 04 ( )طمط483ٞمٌم زمـ نم٣ميم٤م زمـ إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ أزمق همتا ايمٌزاز )وشمٗمف ايمٔمتٝمٗمل( )ت 

 (.0189ٞمٌم زمـ همتا أزمق وم٣مؽمؿ اظمٌمي )وشمٗمف ازمـ يقٞمس( )إرؾم٣مد/

ٞمٌم زمـ همتا ايمًٚمرومٛمدي ايمٔم٣مئذي )اهتٚمف ايمذهٌل زمقوع ضمدي٧م ورد فمٙمٝمف احل٣مهمظ همٗم٣مل : َم٣مؤمٖمف أضمد ومط...ايمخ( 

 (.608/ 7)يم٣ًمن 

 (.0435( )شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( )يقٞمس 461ٞمٌم زمـ همتا اظمٌمي أزمق وم٣مؽمؿ )ت 

 (.5/6398همتا اظمٌمي ؾمٝمخ يمٙمْمػماين )ضم٣ٌمن ٞمٌم زمـ 

 (.696/ 04( )طمط 680ٞمٌم زمـ همتا زمـ ؾمخغم ايمِمغمدم أزمق وم٣مؽمؿ )ت 

 (.7/605( )يم٣ًمن 371/ 8ٞمٌم زمـ همرومد أزمق طمزيٚم٥م فمـ حمٚمد زمـ ؽمغميـ )وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: جمٜمقل( )ضم٣مسمؿ 

 (.8/376)ضم٣مسمؿ  -يٟميت –ٞمٌم زمـ همرومد أزمق صٖمقان ايمٙمٝمثل صقازمف ازمـ ومدير 
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 (.9/607زمـ همّم٣ميم٥م أزمق يمٝم٧م )ضم٤م ٞمٌم 

 (.04/695ٞمٌم زمـ وم٣مؽمؿ زمـ ٞمٌم زمـ زيد أزمق يمٝم٧م ايمٖمرائيض )شمٗم٥م َمٟمَمقن وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )طمط 

 (.30/ 26ٞمٌم زمـ ومتٝم٥ٌم ايمٔمتٌل )فم٣ًمىمر 

 (.7/609ٞمٌم زمـ ومديد فمـ مح٣مد زمـ زيد )ىمذزمف ازمـ َمٔمكم( )يم٣ًمن 

 (.8/376( )ضم٣مسمؿ9/605وأزمق زرفم٥م( )ضم٤م  ٞمٌم زمـ ومدير زمـ ٞمٌم زمـ ؽمٝم٣مر أزمق صٖمقان )روى فمٛمف أزمق ضم٣مسمؿ

 (.8/374ٞمٌم زمـ يمٝم٧م أزمق يمٝم٧م ايمٌٙمخل )ضم٣مسمؿ 

 (.26/36( )فم٣ًمىمر 690/ 04ٞمٌم زمـ يمٝم٧م زمـ ؽمٔمد أزمق َمٛمِمقر ايمقراق )جمٜمقل ضم٣مل( )طمط 

 (.04/687ٞمٌم زمـ َم٣ميمؽ زمـ ٞمٌم زمـ َم٣ميمؽ اخلزافمل )طمط 

 (.328/ 8( )ضم٣مسمؿ 548/ 7ٞمٌم زمـ َمثٛمك إؾمجٔمل )ضم٤م 

 (.410/ 04د ايمٌخ٣مري )طمط ٞمٌم زمـ حمٚم

 (.0224( )ك 475ٞمٌم زمـ حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ ايمٔمدل أزمق يمٝم٧م ايمًٚمرومٛمدي )ت 

 (.0583ٞمٌم زمـ حمٚمد زمـ أمحد ايمناج )وشمٗمف ايمٖم٣مرد( )خم٤م 

ٞمٌم زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ ئمٗمقب ايمْمقد ايمٔمْم٣مر أزمق همّمؾ صقدم )وم٣مل احل٣مىمؿ: ىم٣من أضمد أرىم٣من احلدي٧م زمخراؽم٣من..( 

 (.26/34( )فم٣ًمىمر 07/2( )ؽمغم 900زمقر/( )ٞمٝم٣ًم484)ت

 (.605/ 9ٞمٌم زمـ حمٚمد زمـ ؽمٙمٝمامن أزمق وٚمرة احلٚمز )ضم٤م 

( 563( )فمٛمف ايمدارومْمٛمل ومج٣مفم٥م( )ايمديمٝمؾ/443ٞمٌم زمـ حمٚمد زمـ فمٌد ايمٔمزيز أزمق وم٣مؽمؿ ايمدٓل ايمٌٕمدادي ايم٣ٌمومرضمل )ت

 (.04/699)طمط

 (.0596ٞمٌم زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل أزمق همرج ايمقىمٝمؾ )خم٤م 

 (.903زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اظمٙمؽ ايمِمقدم إٞمديمز )ٞمٝم٣ًمزمقر/ٞمٌم 

 (.0498ٞمٌم زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اظمٙمؽ ايمٗمرؿمٌل أزمق همتا ؽمٚمع َمٛمف محزة ايمًٜمٚمل ونمغمه )صف/

 (.0589ٞمٌم زمـ حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ ضمًـ أزمق فمقم ايم٘مرازمٝمز )وشمٗمف ايمٖم٣مرد( )خم٤م 

 (.0593ٞمٌم زمـ حمٚمد زمـ ٞمٌم أزمق همتا ايمُم٣مر )خم٤م 

 (.04/410ٚمد زمـ ه٣مزمٝمؾ ايمٌخ٣مري )طمط ٞمٌم زمـ حم
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 (.370/ 8ٞمٌم زمـ َمرداس أزمق طمزيٚمف )ٓ زمٟمس زمف وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.5/6399( )ضم٣ٌمن376/ 8ٞمٌم زمـ َمرزوق اظمٌمي أزمق همتا ايمٔمتٗمل)صدوق وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

( )ضم٣مسمؿ 609/ 7( )يم٣ًمن ، ووه٣مه احل٣مهمظٞمٌم زمـ َمزاضمؿ ايمٔمْم٣مر ايم٘مقدم اظمٛمٗمري )َمؼموك وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ونمغمه

 .(0683)حتٖم٥م/ (8/328

 (.26/38ٞمٌم زمـ َمنور ايمزهغمي )جمٜمقل ضم٣مل( )فم٣ًمىمر 

 (.328/ 8( )ضم٣مسمؿ 605/ 9ٞمٌم زمـ َمًٙمؿ اهلدادي )ضم٤م 

 (.371/ 8ٞمٌم زمـ َمُم٣مرس أزمق َمِمٙما )ؾمٝمخ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.661/ 7ٞمٌم زمـ َمْمرف ىمقدم )همٝمف صمٜم٣ميم٥م وم٣ميمف ايمذهٌل( )يم٣ًمن 

 (.8/328( )ضم٣مسمؿ 683/ 07َمٕمغمة أزمق همتا ايمٌٕمدادي )صدوق وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )طمط  ٞمٌم زمـ

 (.04/682ٞمٌم زمـ َمٛمِمقر أزمق همتا اظمروزي )طمط 

 (.490/ 04ٞمٌم زمـ َمٛمِمقر زمـ زاذان ايمتٛمقطمل )طمط 

 (.04/682ٞمٌم زمـ َمٛمِمقر زمـ فمٌد اهلل ايمثٗمٖمل )طمط 

 (.376/ 8ٞمٌم زمـ َمٜمٙم٤م زمـ يزيد )ضم٣مسمؿ 

 (.0594 ايمٔمٚمري )خم٤م ٞمٌم زمـ ٞم٣مس زمـ ضمًكم

 (.325/ 8( )ضم٣مسمؿ 7/661ٞمٌم زمـ ٞمجٝما إؾمٔمري ايمٌٌمي )جمٜمقل وم٣ميمف ايمٔمٗمٝمقم( )يم٣ًمن 

 (.547/ 7ٞمٌم زمـ هريؿ اظمح٣مريب )حم٤م 

 (.602/ 9ٞمٌم زمـ حيٝمك زمـ أيب ىمثغم )ضم٤م 

 (.661/ 7ٞمٌم زمـ يزيد فمـ َمٛمذر زمـ زيد ايمْم٣مئل دم طمػم زم٣مؿمؾ )يم٣ًمن 

 (.7/660ف ٞمٓمر وم٣ميمف ازمـ طمزيٚم٥م( )يم٣ًمن ٞمٌم فمـ ي٣ًمر زمـ أيب ؽمٝمػ )همٝم

 (.0803ٞمٌمويف ايمٔم٣مزمد أزمق ص٣ميما اظمديٛمل )ذىمر 

 (.0599ٞمٌمويف زمـ ضمؿ أزمق َم٣ميمؽ ايمٌٙمخل )خم٤م 

 (.660/ 7ٞمٌمويف زمـ ٞمٌم اخلتقم أزمق َم٣ميمؽ اظمذىمر )ىم٣من فمٛمده نمرائ٤م وَمٛم٣مىمغم وم٣ميمف ايمٖم٣مرد( )يم٣ًمن 

 (.396/ 8( )ضم٣مسمؿ 7/534ٞمِمغم أزمق أؽمقد فمـ فم٘مرَم٥م ونمغمه )ضم٤م 
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 (.396/ 8ٞمِمغم أزمق اظمرصمل فمـ أيب إؽمح٣مق )ضم٣مسمؿ 

 (.958ٞمِمغم اجلرزم٣مذوم٣مين )صمر 

 (.660/ 7ٞمِمغم زمـ أيب فمٗم٥ٌم ايمدوم٣مق ايم٣ٌميمز )جمٜمقل وم٣ميمف ايمذهٌل( )يم٣ًمن 

 (.957ٞمِمغم زمـ طمٙمػ ايمٌٙمخل أزمق ؽمٔمٝمد )صمر 

 (.952ٞمِمغم زمـ ىمثغم أزمق ىمثغم ايم٘مًم )جمٜمقل ضم٣مل( )صمر 

 (.0226)ك ٞمِمغم زمـ حمٚمد زمـ طمْم٣مب 

 (.394/ 8ٞمِمغم زمـ حمٚمد فمـ فمثامن زمـ زائدة )ضم٣مسمؿ 

 (.661/ 9ٞمِمغم زمـ يزيد احلٛمٖمل )ضم٤م 

 (.04/345ٞمِمغم زمـ يزيد زمـ َمرة )طمط 

 (.8/396ٞمِمغم زمـ يقؽمػ أزمق َمٛمذر ايمٛمحقي )ضم٣مسمؿ 

 (.396/ 8ٞمِمغم َمقلم أيب صم٣مزمر فمـ أيب جمٙمز )ضم٣مسمؿ 

 ٞمي أزمق فمٚمر اخلزاز، هق ازمـ فمٌد ايمرمحـ. 

 (.374/ 8أزمق يم٠ميم٠مة فمـ فمٙمٗمٚم٥م )ضم٣مسمؿ ٞمي  

 (.374/ 8ٞمي ايمٌٌمي فمـ أٞمس )ضم٣مسمؿ  

 (.372/ 8ٞمي زمـ أيب َمريؿ أزمق يمٝمٛم٥م )شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم، ووم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: ص٣ميما احلدي٧م( )ضم٣مسمؿ  

 (.666/ 7ٞمي زمـ ضمٖمص زمـ ٞمي زمـ أٞمس زمـ َم٣ميمؽ )ٓ ئمرف وم٣ميمف ايمذهٌل( )يم٣ًمن  

 (.666/ 7ك وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ، ووم٣مل ايمٌخ٣مري: َمٛم٘مر احلدي٧م( )يم٣ًمن ٞمي زمـ محٝمد أزمق صم٣مرود )َمؼمو 

 (.380/ 8ٞمي زمـ ؽمٔمٝمد زمـ ٞمي احل٣مرشمل )جمٜمقل ضم٣مل( )ضم٣مسمؿ  

 (.663/ 7ٞمي زمـ ؽمٙمٚم٥م أزمق حمٚمد اجل٣مرودي ايمٛمٝم٣ًمزمقري )صدوق وم٣ميمف ايمذهٌل( )يم٣ًمن  

 (.0818ٞمي زمـ ؽمٙمٚم٥م إصٌٜم٣مين )ذىمر  

 (.250ٞمي زمـ ؽمٙمٚم٥م أٞمديمز )نمرزم٣مء/

 (664/ 7( )يم٣ًمن 381/ 8( )ضم٣مسمؿ ، ووم٣مل احل٣مهمظ: َمؼموكٞمي زمـ ؽمٙمٚم٥م ؾم٣مذان اظمروزي )ىمذزمف أزمق ضم٣مسمؿ 

 .(0685)حتٖم٥م/
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 (.663/ 7ٗمْم٣من( )يم٣ًمن ايمٞمي زمـ ؾمٖمل فمـ أيب أؽمامء )جمٜمقل وم٣ميمف ازمـ  

 (.372/ 8ٞمي زمـ ؾمٝم٣ٌمن احلداين )يمٝمس ضمديثف زمًمء وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم( )ضم٣مسمؿ  

 (.370/ 8ٞمي زمـ ص٣ميما ايمٔمٌز )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ  

 .(0682)حتٖم٥م/ (663/ 7( )يم٣ًمن ، ووم٣مل احل٣مهمظ: واهلٞمي زمـ ؿم٣مهر فمـ ؽمقيد )ينق احلدي٧م وم٣ميمف ازمـ فمدي 

 (.377/ 8ٞمي زمـ ؿمٜمامن فمـ وح٣مك )ضم٣مسمؿ  

 (.662/ 8ٞمي زمـ فم٣مصؿ اهلجري )ؤمٖمف إزدي( )ضم٣مسمؿ  

 (.0432ايمٕمٚمري أزمق ه٣مرون )يقٞمس  ٞمي زمـ فم٣مَمر ايمٕم٣مهمٗمل

 (.8/375ٞمي زمـ فمٌد ايمرمحـ اخلزاز )َمٛم٘مر احلدي٧م وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ، ووم٣مل أمحد: يمٝمس زمًمء( )ضم٣مسمؿ  

 (.77/ 26ٞمي زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ إزمراهٝمؿ ؾم٣مَمل )فم٣ًمىمر  

 (.662/ 7)يم٣ًمن  -ايمتٜمذي٤م / دمٞمي زمـ فمٌٝمد إزدي هق ازمـ فمٌد اهلل 

 (.26/77ٞمي زمـ فمٚمرو اظمٗمرائل )فم٣ًمىمر  

 (.8/381ٞمي زمـ حمرز إزدي )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ  

 (.0687ٞمي زمـ حمرز إؽمدي ) وم٣مل احل٣مهمظ دم ؽمٛمد هذا همٝمف: إؽمٛم٣مد صحٝما( )حتٖم٥م/

 ( 091)ذيؾ  ٞمي زمـ حمٚمد ايمثٗمٖمل أزمق ضمج٣مج ايمٌٌمي َمـ ويمد زائدة زمـ ومداَم٥م ) ؤمٖمف ايمدار ومْمٛمل وازمـ فمٌد ايمػم (

 (.0211( )خم٤م 904( )ٞمٝم٣ًمزمقر/495ٞمي زمـ حمٚمد زمـ أمحد اظمحٚمل أزمق وم٣مؽمؿ ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ت 

 (.5/6515ٞمي زمـ حمٚمد زمـ َم٣ٌمرك اهلروي )ضم٣ٌمن 

 (.378/ 8ٞمي زمـ خمراق )ضم٣مسمؿ  

 (.373/ 8ٞمي زمـ َمًٙمؿ فمٛمف ايمدراوردي )ضم٣مسمؿ  

 (.668/ 7، ووم٣مل ازمـ َمٔمكم: يمٝمس زمًمء( )يم٣ًمن ٞمي زمـ َمْمرف )َمْمرق( ايم٘مقدم )يمٝمس زمثٗم٥م وم٣ميمف ايمٛم٣ًمئل 

ٞمي زمـ َمٔمٌد أزمق ومحذم اجلرَمل إزدي )يمٝمس زمًمء وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم، ووم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: يمكم احلدي٧م ي٘مت٤م ضمديثف( )يم٣ًمن  

 (.373/ 8( )ضم٣مسمؿ 668/ 7

 (.380/ 8( )ضم٣مسمؿ 0817ٞمي زمـ هُم٣مم إصٌٜم٣مين )صدوق وم٣ميمف ازمـ أيب ضم٣مسمؿ( )ذىمر  

 (.26/86ايم٘مٙمٌل )جمٜمقل ضم٣مل( )فم٣ًمىمر  ٞمي زمـ حيٝمك 
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 (.379/ 8ٞمي زمـ يزيد فمـ أيب اظمٙمٝما )ضم٣مسمؿ  

 (.668/ 7ٞمي فمـ فمْم٣مء زمـ ي٣ًمر )َم٣م أدري َمـ هق وم٣ميمف ايمذهٌل( )يم٣ًمن  

 (.399/ 8ٞمّمٙم٥م إٞمِم٣مري )ضم٣مسمؿ 

 (.399/ 8ٞمّمٙم٥م زمـ فمٚمرو ايمٕمٖم٣مري )يمف صح٥ٌم وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.399/ 8ضم٣مسمؿ ( )379/ 5ٞمّمٙم٥م زمـ َم٣مفمز )ضم٤م 

 (.26/010ٞمّمغم زمـ ضم٣مرث ايمٗمرر )صح٣ميب( )فم٣ًمىمر 

 (.669/ 7ٞمّمغم زمـ زي٣مد )ؤمٖمف إزدي( )يم٣ًمن 

 (.7/669( )يم٣ًمن 8/501ٞمّمغم زمـ ومٝمس فمـ َمًٔمر )يروي اظمٗم٣مؿمٝمع وم٣ميمف ازمـ ضم٣ٌمن( )ضم٣مسمؿ 

 (.501/ 8ٞمّمغم َمقلم َمٔم٣موي٥م )ضم٣مسمؿ 

 (.506/ 8)ضم٣مسمؿ ٞمٓم٣مر زمـ ؽمٖمٝم٣من اظمرئل )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( 

 (.669/ 7ٞمٓمٝمػ زمـ فمٌد اهلل ايم٘منوي )وشمٗمف ازمـ فمٚمغم( )يم٣ًمن 

 (.660/ 9ٞمٔم٣مم زمـ ؽمٜمؾ زمـ أوس احلراين )ضم٤م 

ٞمٔمؿ اخلٙمػ زمـ حمٚمد زمـ حيٝمك إٞمِم٣مري أزمق وم٣مؽمؿ ايمٕمرٞم٣مؿمل )ىم٣من َمـ أومرأ ايمٛم٣مس صقسم٣مً وأضمًٛمٜمؿ ومراءة، وىم٣من ؾمٝمخ٣ًم 

 (.0313ص٣محل٣ًم: وم٣ميمف ازمـ زمُم٘مقال( )صف/

 (.0314( فمٛمف ايمِم٣مضم٣ٌمن )صف/493أو4خلٙمػ زمـ يقؽمػ ايمْمٙمٝمْمقم أزمق وم٣مؽمؿ )تٞمٔمؿ ا

 (.923ٞمٔمامن اجلرصم٣مين فمـ وح٣مك )صمر 

 (.335/ 8ٞمٔمامن ايمٕمٖم٣مري )َم٣م أفمرهمف وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم( )ضم٣مسمؿ  

 (.337/ 8ٞمٔمامن ايم٘مً٘مري )ضم٣مسمؿ  

 (.019/ 26ٞمٔمامن زمـ أزم٣من إٞمِم٣مري )فم٣ًمىمر  

 (.332/ 8ٞمٔمامن زمـ أيب زم٘مر زمـ أٞمس )ضم٣مسمؿ  

 (.337/ 8ٞمٔمامن زمـ أيب طم٣ميمد )ضم٣مسمؿ  

 (.337/ 8ٞمٔمامن زمـ أيب ؾمٝم٥ٌم ايمٝمامين )ضم٣مسمؿ  

( 04/353( )طمط 405ٞمٔمامن زمـ أمحد زمـ ٞمٔمٝمؿ زمـ ٞمٔمامن أزمق ؿمٝم٤م ايمٗم٣م  ايمقاؽمْمل )شمٗم٥م: وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )ت 
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 (.0191)إرؾم٣مد/

 (.333/ 8ف صح٥ٌم( )ضم٣مسمؿ ٞمٔمامن زمـ أؾمٝمؿ أزمق هٛمد إؾمجٔمل )يم 

 (.337/ 8( )ضم٣مسمؿ 019/ 26ٞمٔمامن زمـ زمرزج ايمٝمامين سم٣مزمٔمل خميم )فم٣ًمىمر  

 (.0438ٞمٔمامن زمـ صمزء زمـ ٞمٔمامن اظمرادي )وهمد فمعم ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( )يقٞمس 

 (.337/ 8ٞمٔمامن زمـ ضمٌٝم٤م )ضم٣مسمؿ  

 (.332/ 8)ضم٣مسمؿ ( 464/ 04ٞمٔمامن زمـ محٝمد أزمق ومداَم٥م ايمٌ٘مري )طمط  

 (.337/ 8ٞمٔمامن زمـ داود زمـ حمٚمد زمـ فم٣ٌمدة إٞمِم٣مري )جمٜمقل ضم٣مل( )ضم٣مسمؿ  

 (.335/ 8ٞمٔمامن زمـ رازي٥م ايمٙمٜمل )ٓ أفمرهمف وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ  

 (.338/ 8ٞمٔمامن زمـ ززمغم )شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم( )ضم٣مسمؿ  

 (.332/ 8ٞمٔمامن زمـ ؽمٔمد إٞمِم٣مري )ضم٣مسمؿ  

، ووم٣مل َمتٜمؿ وم٣ميمف َمقؽمك زمـ ه٣مرون، ووم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن: يٟميت زم٣ميمْم٣مَم٣مت ووشمٗمف ازمـ فمدي أونمغمهٞمٔمامن زمـ ؾمٌؾ ايم٣ٌمهقم ) 

 .(0688)حتٖم٥م/ (669/ 7( )يم٣ًمن احل٣مهمظ: ؤمٝمػ صمداً 

 (.0310ٞمٔمامن زمـ فم٣مصؿ زمـ هُمدود إَمقي أزمق وم٣مؽمؿ ايمٗمرؿمٌل ضمدث فمٛمف ازمـ ؾمٛمٓمغم )صف/

 (.256ٞمٔمامن زمـ فمٌد اهلل زمـ ٞمٔمامن احليَمل )نمرزم٣مء/

 (.641/ 7ن زمـ فمٌد اهلل فمـ أيب ـمالل )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )يم٣ًمن ٞمٔمام 

 (.337/ 7ٞمٔمامن زمـ فمقم ايمقايمٌل أزمق فمقم ايم٘مقدم )ضم٣مسمؿ  

 (.332/ 8ٞمٔمامن زمـ فمٚمرو زمـ طم٣ميمد ايمٙمخٚمل )ضم٣مسمؿ  

 (.925( )صمر 492ٞمٔمامن زمـ حمٚمد اجلرصم٣مين )ت 

 (.351/ 8 ٞمٔمامن زمـ حمٚمد اظمٛمٗمري أزمق همّمؾ ايمٌٌمي )جمٜمقل ضم٣مل( )ضم٣مسمؿ 

 (.0316ٞمٔمامن زمـ حمٚمد زمـ زي٣مد زمـ ٞمٔمامن اظمٌمي أزمق َمٛمذر ، روى فمٛمف ازمـ طمزرج وىم٣من زم٣مدي اخلُمقع واخلغم )صف/ 

 (.905( )ٞمٝم٣ًمزمقر/451ٞمٔمامن زمـ حمٚمد زمـ حمٚمقد زمـ أمحد ايمْمقد أزمق ضمًـ ايمرونمٛمدي )ت ومٌؾ 

ٌٝمدي فمعم َمذهٌٜمؿ ودم سمِم٣مٞمٝمٖمف َم٣م يدل فمعم ٞمٔمامن زمـ حمٚمد زمـ َمٛمِمقر أزمق ضمٛمٝمٖم٥م )وم٣مل احل٣مهمظ: صٛمػ ايمتِم٣مٞمٝمػ يمٙمٔم

 (.0689( )حتٖم٥م/424اٞمحاليمف( )ت
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 (.641/ 7ٞمٔمامن زمـ َمٛمذر فمـ أيب ص٣ميما )يم٣ًمن  

 (.641/ 7ٞمٔمامن زمـ َمقؽمك زمـ ؽمٙمٝمامن اجلٝمزي )يمٝمس زمًمء وم٣ميمف َمًٙمٚم٥م( )يم٣ًمن  

 (.332/ 8ٞمٔمامن زمـ ٞم٣مهمذ )ضم٣مسمؿ  

 (.04/363( )طمط 405ٞمٔمامن زمـ ٞمٔمٝمؿ زمـ أزم٣من أزمق ؿمٝم٤م ايمقاؽمْمل )وشمٗمف اخلْمٝم٤م( )ت  

 (090ٞمٔمامن زمـ ٞمٔمٝمؿ فمـ اخلْمٝم٤م زمـ صمحدر ) ذيؾ 

 (.364/ 04ٞمٔمامن زمـ ه٣مرون زمـ حمٚمد زمـ ه٣مرون أزمق وم٣مؽمؿ ايمُمٝم٣ٌمين )جمٜمقل ضم٣مل( )طمط  

 ( 096ٞمٔمامن فمـ ازمـ فم٣ٌمس ) جمٜمقل وم٣ميمف ايمدار ومْمٛمل ( )ذيؾ 

 (.641/ 7فمـ َم٣ميمؽ، هق ازمـ فمٌد ايمًالم دم ايمتٗمري٤م )يم٣ًمن ٞمٔمامن  

 (640/ 7( )يم٣ًمن ، ووم٣مل احل٣مهمظ: ٞمٔمٚم٥م وأزمقه جمٜمقٓنٓ يٗمقم إؽمٛم٣مد ضمديثف :ٞمٔمٚم٥م زمـ فمٌد اهلل )وم٣مل إزدي

 .(0691)حتٖم٥م/

 (.324/ 8( )ضم٣مسمؿ 608/ 9ٞمٔمٝمؿ زمـ أيب زمًْم٣مم )ضم٤م 

 (.924 ٞمٔمٝمؿ زمـ أيب ٞمٔمٝمؿ أزمق ضمًـ اظمحٚمدىم٣مين ايمًٚم٣ًمر )صمر

 (.926( )صمر 315ٞمٔمٝمؿ زمـ أمحد زمـ إؽمامفمٝمؾ أزمق ضمًـ اإلؽمؼمازم٣مذي )ت 

 (.920ٞمٔمٝمؿ زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمالء ايمقرشم٣مين أزمق ٞمٌم )صمر 

 (.640/ 7ٞمٔمٝمؿ زمـ مت٣مم فمـ أٞمس )يم٣ًمن 

 (.8/324ٞمٔمٝمؿ زمـ شم٣مزم٦م أزمق ومتٝم٥ٌم ايمٌٌمي )جمٜمقل ضم٣مل( )ضم٣مسمؿ 

 (.908ٝم٣ًمزمقر/ٞمٔمٝمؿ زمـ ضمًكم اجلرصم٣مين أزمق ضمًكم ايمت٣مصمر )ٞم

 (.377/ 5ٞمٔمٝمؿ زمـ ضمٛمٓمٙم٥م ايم٘مقدم )ضم٤م 

 (.320/ 8ٞمٔمٝمؿ زمـ ذي ضم٣ٌمب ؾم٣مَمل )ضم٣مسمؿ 

 (.640/ 7)يم٣ًمن  -يٟميت –ٞمٔمٝمؿ زمـ ؽم٣ممل فمـ أٞمس )َمؼموك( صقازمف يٕمٛمؿ زمـ ؽم٣ممل 

 (.070/ 26( )فم٣ًمىمر 326/ 8ٞمٔمٝمؿ زمـ ؽمالَم٥م ؾم٣مَمل )روى فمٛمف مج٣مفم٥م( )ضم٣مسمؿ 

 (.646/ 7ف ايمذهٌل( )يم٣ًمن ٞمٔمٝمؿ زمـ وٚمّمؿ فمـ وح٣مك )ؤمٖمٜمؿ زمٔمّمٜمؿ وم٣ميم

 (.646/ 7)يم٣ًمن  -سمٗمدم –ٞمٔمٝمؿ زمـ ؿمريؼ: دم َمٔمروف زمـ ؿمريؼ 
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 (.646/ 7ٞمٔمٝمؿ زمـ فمٌد احلٚمٝمد ايمقاؽمْمل )يمٝمس زمذاك وم٣ميمف ازمـ فمدي( )يم٣ًمن 

 (.0439ٞمٔمٝمؿ زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ َمٔم٣موي٥م زمـ ضمدي٨م ايمً٘مقين )يقٞمس 

 (.320/ 8( )ضم٣مسمؿ 377/ 5ضم٤م ٞمٔمٝمؿ زمـ فمٌد ايمرمحـ فمـ ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وآيمف وؽمٙمؿ )

 (.359/ 8ٞمٔمٝمؿ زمـ فمٌد اهلل ايمٛمح٣مم ايمٗمرر )يمف صح٥ٌم وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.921( )فمٛمف مج٣مفم٥م( )صمر 413ٞمٔمٝمؿ زمـ فمٌد اظمٙمؽ زمـ حمٚمد زمـ فمدي أزمق ضمًـ اإلؽمؼمازم٣مذي )ت 

 (.324/ 8ٞمٔمٝمؿ زمـ فمٚمر ايمٗمديدي )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.324/ 8)جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ ٞمٔمٝمؿ زمـ فمٚمرو ايم٘مٙمٌل 

 (.377/ 5ٞمٔمٝمؿ زمـ جم٣ميمد )ضم٤م 

 (.0190ٞمٔمٝمؿ زمـ حمٚمد ايمِمقري )إرؾم٣مد/

ٞمٔمٝمؿ زمـ َمقرع زمـ سمقزم٥م ايمٔمٛمػمي )وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: يمٝمس زم٣ميمٗمقي، ووم٣مل وايمٛم٣ًمئل: يمٝمس زمثٗم٥م، ووم٣مل ازمـ فمدي: ينق 

 (.323/ 8( )ضم٣مسمؿ 646/ 7احلدي٧م( )يم٣ًمن 

 (.609/ 9زمق ضم٣مسمؿ )ضم٤م ٞمٔمٝمؿ زمـ ٞم٣مفمؿ إزدي أ

 (.377/ 5( )ضم٤م 321/ 8ٞمٔمٝمؿ زمـ هنُمؾ فمـ فمقم )ضم٣مسمؿ 

 (.7/644( )يم٣ًمن 415/ 04( )صدوق وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم( )طمط 668ٞمٔمٝمؿ زمـ هٝمِمؿ اهلروي أزمق حمٚمد )ت 

 (.9/608ٞمٔمٝمؿ زمـ حيٝمك ايمتٚمٝمٚمل ايم٘مقدم ) ضم٤م 

 (.326/ 8( )ضم٣مسمؿ 547/ 7ٞمٔمٝمؿ زمـ حيٝمك ايمًٔمٝمدي )ضم٤م 

 (.324/ 8( )ضم٣مسمؿ 644/ 7ايم٘مقدم أزمق اظمتئد )ٓ يت٣مزمع فمعم ضمديثف وم٣ميمف ايمٔمٗمٝمقم( )يم٣ًمن ٞمٔمٝمؿ زمـ ئمٗمقب 

 (.517/ 8ٞمٔمٝمامن زمـ رهم٣مفم٥م )ضم٣مسمؿ 

( )ضم٤م 8/501ٞمٖم٣مفم٥م زمـ َمًٚمؾ أزمق اخلِمٝم٤م اجلٔمٖمل )شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم، ووم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: ٓ زمٟمس زمف( )ضم٣مسمؿ 

7/532.) 

 (.513 /8ٞمٖمغم احليَمل هق ازمـ َم٣ميمؽ )صح٣ميب( )ضم٣مسمؿ 

 (.095/ 26ٞمٖمغم زمـ فم٣مَمر ايم٘مٛمدي احليَمل )فم٣ًمىمر 

 .(8/513)ضم٣مسمؿ (5/6512ٞمٖمغم زمـ َم٣ميمؽ احليَمل )صح٣ميب( )ضم٣ٌمن 
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 (.513/ 8ٞمٖمغم زمـ جمٝم٤م ايمُم٣مَمل )يمف صح٥ٌم وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.0196ٞمٖمٝمس ايمروَمل أزمق ضمًـ )جمٜمقل ضم٣مل( )إرؾم٣مد/

 (.322/ 04ٞمٖمٝمس زمـ فمٌد اهلل أزمق ؽمٔمٝمد )طمط 

 (.501/ 8س فمـ فمٌد اهلل زمـ صم٣مزمر )ضم٣مسمؿ ٞمٖمٝم

 (.391/ 8( )ضم٣مسمؿ 536/ 7ٞمٖمٝمع اجلامل أزمق دهلس فمـ ؾمٔمٝمد )ضم٤م 

 (.391/ 8ٞمٖمٝمع اهلٚمداين )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.389/ 8( )ضم٣مسمؿ 380/ 5ٞمٖمٝمع َمقلم ازمـ َمًقد فمٛمف ؽمٙمٝمامن زمـ َمٝمٛم٣مء )ضم٤م 

 (.383/ 5ٞمٖمٝمؾ زمـ َمٔمٌد زمـ زيد زمـ فمٚمرو زمـ ٞمٖمٝمؾ )ضم٤م 

 (.501/ 8( )ضم٣مسمؿ 538/ 7ٞمٖمٝمؾ زمـ هُم٣مم ايمٗمرر )ضم٤م 

 (.500/ 8ٞمٚمر زمـ هالل ايمٛمٚمغمي )ؾمٝمخ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 .-هق ازمـ خمٚمر -ٞمٚمران أزمق ضمًـ ايمرضمٌل

 (.533/ 7ٞمٚمران زمـ طم٣ميمد )ضم٤م 

 .(0690)حتٖم٥م/ (535/ 7( )ضم٤م 397/ 8)ضم٣مسمؿ  )وم٣مل احل٣مهمظ: شمٗم٥م( ٞمٚمران زمـ خمٚمر أزمق ضمًـ ايمرضمٌل

 (.397/ 8ٞمٚمران فمٛمف َمقؽمك زمـ أيب فم٣مئُم٥م )ضم٣مسمؿ 

 (.533/ 7ٞمٚمغم زمـ زيد أزمق زهغم اهلٚمداين )ضم٤م 

 (.398/ 8ٞمٚمغم زمـ وفمٙم٥م فمـ ايمُمٔمٌل جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ )ضم٣مسمؿ 

 (.644/ 26( )فم٣ًمىمر 643/ 7ٞمٚمغم زمـ ويمٝمد إؾمٔمري )جمٜمقل ضم٣مل( )يم٣ًمن 

 (.500/ 8ٞمٚمٝمٙم٥م زمـ ؽمٔمٝمد ايمٔمٌد ي )ضم٣مسمؿ 

 (.328/ 04فمٌد اهلل زمـ صمٔمٖمر أزمق حمٚمد ايمٌٕمدادي )طمط ٞمٚمٝمٙم٥م زمـ 

 (.510/ 8هن٣مر زمـ فمثامن أزمق َمٔم٣مذ ايمٌٌمي )صدوق وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.0451هند زمـ َمٛمِمقر اظمٔم٣مهمري إهجقري )جمٜمقل ضم٣مل( )يقٞمس 

 (.395/ 8هنُمؾ ايمٗمرر اظمدائٛمل فمـ ؽمٔمٝمد )ضم٣مسمؿ 

 (.395/ 8ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ هنُمؾ زمـ ضمري٧م ايمٔمدوي )يمٝمس زمف زمٟمس وم٣ميمف أزمق 
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 (.355/ 04( )طمط 465هنُمؾ زمـ دارم أزمق إؽمح٣مق ايمدارَمل )وشمٗمف اخلْمٝم٤م( )ت 

 (.392/ 8هنُمؾ زمـ فمٌد ايمرمحـ فمـ فمالء زمـ فمٌد ايمرمحـ )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.643/ 7( )يم٣ًمن 534/ 7هنُمؾ زمـ ىمثغم ايمٛمٜمُمقم )ضم٤م 

 (.355/ 04هنُمؾ زمـ يزيد ايمٌٕمدادي )طمط 

 (.381/ 5ـ ؽمٛم٣من ايمٌجقم ايم٘مقدم )ضم٤م هنٝمؽ زم

 (.392/ 8( )ضم٣مسمؿ 466/ 26هنٝمؽ زمـ سيؿ ايمً٘مقين )صح٣ميب وم٣ميمف ازمـ فم٣ًمىمر( )فم٣ًمىمر 

 (.397/ 8( )ضم٣مسمؿ 381/ 5هنٝمؽ زمـ فمٌد اهلل ايمًٙمقرم )ضم٤م 

 (.0694ٞمقاس زمـ رزم٣مط )جمٜمقل وم٣ميمف احل٣مهمظ( )حتٖم٥م/

 (.0/285ٞمقح اظمْمقفمل )دفم٣مء 

 (.386/ 8)شمٗم٥م وم٣ميمف أمحد وازمـ َمٔمكم( )ضم٣مسمؿ  ٞمقح زمـ أيب زمالل اخلٝمػمي

 (.959ٞمقح زمـ أيب ؿمٝم٥ٌم زمـ ؽمٙمٝمامن ايمدارَمل )صمر 

 (.382/ 8( )ضم٣مسمؿ 600/ 9ٞمقح زمـ أٞمس اظمٗمري )صدوق وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٤م 

 (.901ٞمقح زمـ زمٙمخ زمـ أمحد أزمق ضم٣مسمؿ ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ٞمٝم٣ًمزمقر/

 (.383/ 8ٞمقح زمـ صم٣مزمر ايمثٗمٗمٖمل )ضم٣مسمؿ 

 (.643/ 7ٞمقح )يمٝمس ضمديثف زمًمء وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم( )يم٣ًمن ٞمقح زمـ صم٣مزمر زمـ 

 (.385/ 8( )ضم٣مسمؿ 645/ 7ٞمقح زمـ صمٔمقٞم٥م ايمًٙمٚمل )ٓ رء( )يم٣ًمن 

 (.460/ 04ٞمقح زمـ طمٙمػ زمـ حمٚمد ايمٌجقم )وشمٗمف اخلْمٝم٤م( )طمط 

 (.530/ 7ٞمقح زمـ رزمٝمٔم٥م أزمق َم٘مكم )ضم٤م 

 (.385/ 8ٞمقح زمـ ؽم٣ممل )يمٝمس زمًمء وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم( )ضم٣مسمؿ 

 (.642/ 7زمـ ديٛم٣مر )جمٜمقل وم٣ميمف ايمذهٌل( )يم٣ًمن  -أو ؽمٔمٝمد  –ٞمقح زمـ ؽمٔمد 

 (.642/ 7ٞمقح زمـ ؿمٙمح٥م زمـ فمٌد اهلل زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ أيب زم٘مر ايمِمديؼ )ٓ يِما إؽمٛم٣مده ايمٔمٗمٝمقم( )يم٣ًمن 

 (.383/ 8ٞمقح زمـ فم٣ٌمد أزمق فم٣ٌمد ايمٌٌمي )ضم٣مسمؿ 

 (.536/ 7ٞمقح زمـ فم٣ٌمد ايمٗمرر )ضم٤م 
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 (.384/ 8)ضم٣مسمؿ ٞمقح زمـ فمٌد ايمرمحـ 

 (.26/648( )فم٣ًمىمر 672/ 7ٞمقح زمـ فمٚمرو زمـ ٞمقح ايمً٘مً٘مل )ينق احلدي٧م وم٣ميمف ازمـ ضم٣ٌمن( )يم٣ًمن 

  -سمٗمدم  -ٞمقح زمـ فمٝمًك زمـ ؽمٙمٝمامن ايمدارَمل: هق ازمـ أيب ؿمٝم٥ٌم 

 (.647/ 7( )يم٣ًمن وم٣مل احل٣مهمظ: مل أر َمـ وشمٗمفٞمقح زمـ حمٚمد إيقم )

 (.384/ 8( )ضم٣مسمؿ 647/ 7كم( )يم٣ًمن ٞمقح زمـ خمت٣مر )مل ي٘مـ زمثٗم٥م وم٣ميمف ازمـ َمٔم

/ 4( )أصٌٜم٣من 0802( )ذىمر 0193( )إرؾم٣مد/695ٞمقح زمـ َمٛمِمقر زمـ َمرداس أزمق َمًٙمؿ ايمًٙمٚمل)جمٜمقل ضم٣مل( )ت

 (.226( )ؿم٤م 312

 (.503/ 02( )ؽمغم 487ٞمقح زمـ َمٛمِمقر زمـ ٞمقح ايم٣ًمَم٣مين )ت 

 (.688/ 26 ( )فم٣ًمىمر647/ 7ٞمقح زمـ ٞمٌم أزمق فمِمٚم٥م ايمٖمرنم٣مين )ؤمٖمف ازمـ ٞمج٣مر( )يم٣ًمن 

 (.385/ 8ٞمقح زمـ هٝمثؿ اخلراؽم٣مين )ٓ أفمرهمف وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.414/ 6( )أصٌٜم٣من 0850ٞمقح زمـ ئمٗمقب زمـ فمٌد اهلل إؾمٔمري )ذىمر 

 (.0210ٞمقح زمـ ئمٗمقب زمـ حمٚمد زمـ حمٚمد أزمق ضم٣مسمؿ اجلقري )خم٤م 

 (.647/ 7ٞمقح فمـ أيب جمٙمز )جمٜمقل( )يم٣ًمن 

 (.518/ 8( )ضم٣مسمؿ 537/ 7ٞمقؾمج٣من أزمق َمٕمغمة )ضم٤م 

 (.513/ 8( )ضم٣مسمؿ 384/ 5ٞمقف زمـ فمٌد اهلل )ضم٤م 

 (.388/ 8ٞمقهمؾ أزمق اجلراح فمٛمف ومرة زمـ ضمٌٝم٤م )ضم٣مسمؿ 

 (.387/ 8ٞمقهمؾ زمـ ضم٣مرث زمـ فمٌد اظمْمٙم٤م زمـ ه٣مؾمؿ )ضم٣مسمؿ 

/ 7ن ( )يم٣ًم، ووم٣مل احل٣مهمظ: أضمد ايمّمٔمٖم٣مءٞمقهمؾ زمـ ؽمٙمٝمامن اهلٛم٣مئل )ؤمٝمػ احلدي٧م وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ، وؤمٖمف ايمدارومْمٛمل

 .(0695)حتٖم٥م/ (348/ 8( )ضم٣مسمؿ 648

 (.531/ 7ٞمقهمؾ زمـ فمامرة زمـ ويمٝمد زمـ فمدي زمـ طمٝم٣مر )ضم٤م 

 (.691/ 26ٞمقهمؾ زمـ همرات زمـ َمًٙمؿ أزمق اجلراح ايمٔمٗمٝمقم )جمٜمقل ضم٣مل( )فم٣ًمىمر 

 (.5/379( )ضم٤م 388/ 8ٞمقهمؾ زمـ َمًٔمقد ايمًٜمٚمل اظمديٛمل )جمٜمقل ضم٣مل( )ضم٣مسمؿ 

 (.388/ 8ايم٘مقدم )صدوق وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ ٞمقهمؾ زمـ َمْمٜمر أزمق َمًٔمقد ايمّمٌل 
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 (.531/ 7ٞمقهمؾ زمـ ٞمقهمؾ )خم٤م 

 

 

 

 ضمرف اهل٣مء

 

 (.0332( )صف/519ه٣مزمٝمؾ زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ ه٣مزمٝمؾ اإليمٌغمي أزمق صمٔمٖمر )ت

 (.99/ 9ه٣مرون أزمق إؽمح٣مق ايم٘مقدم فمـ أيب زمردة )شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم( )ضم٣مسمؿ 

  .ه٣مرون أزمق ومزفم٥م، هق: ازمـ ومزفم٥م

 (.9/99إصؿ فمـ فمٚمر )ضم٣مسمؿ  ه٣مرون

 (.989/ 9ه٣مرون إٞمِم٣مري َمدين فمـ أيب هريرة )ضم٣مسمؿ 

 (.338/ 7ه٣مرون ايمتٝمٚمل فمٛمف أزمق فمٝمًك )جمٜمقٓن وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )يم٣ًمن 

 (.99/ 9ه٣مرون احليَمل فمـ أيب زم٘مر زمـ ضمٖمص )ضم٣مسمؿ 

 (.40/ 03ه٣مرون ايمْمرؽمقد أزمق حمٚمد )طمط 

 (.630/ 7دي٧م وم٣ميمف ايمٔمجقم( )يم٣ًمن ه٣مرون زمـ إزمراهٝمؿ ايمٔمجقم )ؤمٝمػ احل

 (.41/ 03ه٣مرون زمـ إزمراهٝمؿ زمـ مح٣مد زمـ إؽمح٣مق إزدي )طمط 

 (.91/ 9ه٣مرون زمـ أيب زي٣مد ايمتٚمٝمٚمل )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.94/ 9ه٣مرون زمـ أيب فم٣مئُم٥م )ضم٣مسمؿ 

 (.60/ 03( )طمط 98/ 9ه٣مرون زمـ أيب ه٣مرون ايمٔمٌد ي ايمٌٕمدادي )صدوق وم٣ميمف اخلْمٚمل ( )ضم٣مسمؿ 

 (.69/ 03ه٣مرون زمـ أيب ه٣مرون اظمخرَمل )طمط 

 (.65/ 04ه٣مرون زمـ أمحد أزمق وم٣مؽمؿ ايمقرداين )طمط 

 ه٣مرون زمـ أمحد ايمٗم٣م : هق ازمـ إزمراهٝمؿ زمـ مح٣مد.
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 (.43/ 03ه٣مرون زمـ أمحد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ فمٌد اظمٙمؽ أزمق َمقؽمك اهل٣مؾمٚمل )طمط 

 (.42/ 04)جمٜمقل ضم٣مل( )طمط ه٣مرون زمـ أمحد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ َمقؽمك أزمق وم٣مؽمؿ ايمٗم٣م  

 (.45/ 03ه٣مرون زمـ أمحد زمـ حمٚمد أزمق وم٣مؽمؿ ايمٗمْم٣من )طمط 

 (.630/ 7ه٣مرون زمـ أمحد زمـ حمٚمد ايمٕمٙمٖم٣مين )ؤمٖمٔمف َمًٙمٚم٥م( )يم٣ًمن 

( )ىم٣من صحٝما إصقل ىمثغم احلدي٧م: وم٣ميمف 423اإلؽمؼمازم٣مذي أزمق ؽمٜمؾ )ت زمـ زمٛمدار ه٣مرون زمـ أمحد زمـ ه٣مرون

(. 440/ص481-450احل٣مىمؿ، ووم٣مل اإلدريز: ىم٣من ذه٣ًم ضمدث َمـ نمغم أصؾ. ىمذا ٞمٗمٙمف ايمذهٌل( )سم٣مريخ اإلؽمالم 

 (.975( )صمر 966)ٞمٝم٣ًمزمقر/

 (.455ه٣مرون زمـ إدريس إصؿ ايم٘مقدم ؾمٝمخ يمٙمْمػمي )ؿمػمي

 (.518/ 5ه٣مرون زمـ أصؿ )ضم٤م 

 ه٣مرون زمـ أصؿ: هق ازمـ إدريس إصؿ.

 (.87/ 9ه٣مرون زمـ أيقب فمـ ؽمٙمٚم٥م زمـ ىمٜمٝمؾ )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.88/ 9( )ضم٣مسمؿ 580/ 7ه٣مرون زمـ متٝمؿ ايمراؽمٌل )ضم٤م 

 (.630/ 7ه٣مرون زمـ صمٜمؿ زمـ شمقير )وم٣مل ايمٔمٗمٝمقم: خي٣ميمػ دم ضمديثف ويمٝمس زمٚمُمٜمقر زم٣ميمٛمٗمؾ( )يم٣ًمن 

 (.457)ايمتٚمٝمٚمل ايمٌزار اظمٗمرئ( وسمرىمف أزمق زرفم٥م )ؿمػمي ه٣مرون زمـ ضم٣مسمؿ ايم٘مقدم

 (.636/ 7ه٣مرون زمـ ضم٣مسمؿ ايم٘مقدم )ؤمٝمػ وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل، ووم٣مل ايمٛم٣ًمئل: يمٝمس زمثٗم٥م( )يم٣ًمن 

 (.630/ 9ه٣مرون زمـ ضم٣مسمؿ اظمٗمرَمل )ضم٤م 

 (.636/ 7ه٣مرون زمـ ضمٌٝم٤م ايمٌٙمخل )ىمذزمف إزدي( )يم٣ًمن 

 (.69/ 03)جمٜمقل ضم٣مل( )طمط ه٣مرون زمـ ضمًكم زمـ ؽمٔمٝمد أزمق َمقؽمك ايمٛمج٣مد 

 (.636/ 9ه٣مرون زمـ محٝمد أزمق َمقؽمك )ضم٤م 

 (.636/ 7ه٣مرون زمـ ضمٝم٣من ايمرومل )يّمع احلدي٧م وم٣ميمف احل٣مىمؿ، ووم٣مل ايمدارومْمٛمل: يمٝمس زم٣ميمٗمقي( )يم٣ًمن 

 (.88/ 9ه٣مرون زمـ ضمٝم٣من ايمٗمزويٛمل )صدوق شمٗم٥م وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.07/ 03ه٣مرون زمـ مخ٣مروي٥م )ؽمغم 

 (.0/285ايمٛمج٣مر ايمْمرؽمقد )دفم٣مء ه٣مرون زمـ داود 
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 (.630/ 9ه٣مرون زمـ داود زمـ همّمؾ ايمٌزيٕمل )ضم٤م 

 (.636/ 7ه٣مرون زمـ ديٛم٣مر ايمٌٌمي )ؤمٖمف ايمدارومْمٛمل( )يم٣ًمن 

 (.89/ 9( )ضم٣مسمؿ 273ه٣مرون زمـ ديٛم٣مر ايمٔمجقم )ؤمٝمػ وم٣ميمف أزمق داود( )آصمري / 

 (.578/ 7ه٣مرون زمـ رئ٣مب إؽمٝمدي )ضم٤م 

 (.89/ 9قل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ ه٣مرون زمـ راؾمد ايمٌٌمي )جمٜم

 (.91/ 9ه٣مرون زمـ زاذي ايمًٙمٚمل )ضم٣مسمؿ 

 (.471ه٣مرون زمـ زي٣مد أزمق َمقؽمك اظمِمٝميص )يمٝمس زمف زمٟمس وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل( )ؽمٜمؿ 

 (.634/ 7( )يم٣ًمن 91/ 9)ضم٣مسمؿ  (ه٣مرون زمـ زي٣مد ايمٗمُمغمي )يّمع احلدي٧م وم٣ميمف ازمـ ضم٣ٌمن، ووم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: َمؼموك

 (.636/ 9)ضم٤م  -هق أيت: فمـ زمُمغم احلٛم٣مئل -زمُمغم احلٛم٣مئله٣مرون زمـ زي٣مد زمـ 

 .(9/636)ضم٤م (634/ 7 احلٛم٣مئل )يٕمرب وم٣ميمف ازمـ ضم٣ٌمن( )يم٣ًمن غمه٣مرون زمـ زي٣مد فمـ زمُم

 (.581/ 7ه٣مرون زمـ ؽمٔمد احلج٣مزي )ضم٤م 

 (.634/ 7ه٣مرون زمـ ؽمٔمد ؾمٝمخ ظمٔمـ زمـ فمٝمًك، هق: ازمـ ؽمٔمٝمد وهق دم ايمتٗمري٤م )يم٣ًمن 

 (.00/ 23إصٌٜم٣مين )فم٣ًمىمر ه٣مرون زمـ ؽمٔمٝمد 

 (.03/69ه٣مرون زمـ ؽمٔمٝمد ايمدفم٣مء أزمق َمقؽمك )طمط 

 (.0336ه٣مرون زمـ ؽمٔمٝمد اظمرد أزمق َمقؽمك فمٛمف أزمق فمٌد اهلل زمـ فم٣مزمد )صف/

 (.633/ 7ه٣مرون زمـ ؽمٔمٝمد اظمِمٝميص )جمٜمقل وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل( )يم٣ًمن 

 (.631/ 9ه٣مرون زمـ ؽمٔمٝمد زمـ هٝمثؿ إيقم )ضم٤م 

 (.63/ 03( )طمط 651غم أزمق ؽمٖمٝم٣من ايمديؽ )جمٜمقل ضم٣مل( )ت ه٣مرون زمـ ؽمٖمٝم٣من زمـ زمُم

 (.63/ 03( )جمٜمقل ضم٣مل( )طمط 637ه٣مرون زمـ ؽمٖمٝم٣من زمـ راؾمد أزمق ؽمٖمٝم٣من اظمًتٚمقم )ت 

 (.579/ 7ه٣مرون زمـ ؽمٙمامن َمقلم فمٚمرو زمـ ضمري٧م ايمٗمرر )ضم٤م 

 (.581/ 7ه٣مرون زمـ ؽمٙمٝمؿ ) ضم٤م 

 (.630/ 9ه٣مرون زمـ ؽمٙمٝمامن احلران )ضم٤م 

( 4/03امن زمـ داود زمـ هبرام إصٌٜم٣مين )أضمد ايمثٗم٣مت وم٣ميمف أزمق ٞمٔمٝمؿ وأزمق ايمُمٝمخ ( )أصٌٜم٣منه٣مرون زمـ ؽمٙمٝم
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 (.0867)ذىمر

 (.0192( )إرؾم٣مد/685ه٣مرون زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ ؽمٜمؾ أزمق ذر اظمٌمي ايمتجٝمٌل )فمٛمف مج٣مفم٥م( )ت

 (.633/ 7ه٣مرون زمـ ؽمقادة )ؤمٖمف إزدي( )يم٣ًمن 

 (.67/ 03ْمٝم٤م( )طمط ه٣مرون زمـ فم٣ٌمس أزمق فم٣ٌمس اهل٣مؾمٚمل )وشمٗمف اخل

 (.630/ 9ه٣مرون زمـ فمٌد اخل٣ميمؼ اظمٌمي )ضم٤م 

 (.40/ 03ه٣مرون زمـ فمٌد ايمرمحـ أزمق َمقؽمك ايمٔم٘مػمي )جمٜمقل ضم٣مل( )طمط 

 (.06/ 23ه٣مرون زمـ فمٌد ايمِمٚمد زمـ فمٌدوس ايمٛمٝم٣ًمزمقري )فم٣ًمىمر 

 (.977ه٣مرون زمـ فمٌد ايم٘مريؿ اجلرصم٣مين )صمر 

  .: حمٚمده٣مرون زمـ فمٌد اهلل أزمق حيٝمك ايمزهري، اؽمؿ صمده

 : اؽمؿ صمده: ؽمٙمٝمامن.ه٣مرون زمـ فمٌد اهلل احليَمل

 (.586/ 7ه٣مرون زمـ فمٌد اهلل ايمزٞمداين )ضم٤م 

 (.96/ 9( )ضم٣مسمؿ 579/ 7( )ضم٤م 63/ 03ه٣مرون زمـ فمٌد اهلل زمـ ؽمٙمٝمامن احليَمل )طمط 

 (.04/ 03ه٣مرون زمـ فمٌد اهلل زمـ حمٚمد ايمزهري ايمٔمقدم اظمديٛمل )جمٜمقل ضم٣مل( )طمط 

 (.96/ 9ىمثغم زمـ فمٌد اهلل )ضم٣مسمؿ  ه٣مرون زمـ فمٌٝمد فمـ

 (.41/ 03( )طمط 415ه٣مرون زمـ فمقم زمـ ضم٘مؿ أزمق َمقؽمك اظمزوق )وشمٗمف اخلْمٝم٤م( )ت 

 (.23/03( )فم٣ًمىمر 04/ 03ه٣مرون زمـ فمٚمر أزمق فمٚمرو ايمدَمُمٗمل اظمخزوَمل )جمٜمقل ضم٣مل( )طمط 

 ه٣مرون زمـ فمٚمر زمـ يزيد اظمخزوَمل، يٟميت دم ازمـ فمٚمرو ومري٣ًٌم.

 (.648/ 9ِم٣مري )ضم٤م ه٣مرون زمـ فمٚمران إٞم

 (.94/ 9ه٣مرون زمـ فمٚمران اظمقصقم )ضم٣مسمؿ 

 (.04/ 23ه٣مرون زمـ فمٚمران زمـ يزيد ايمٗمرر )فم٣ًمىمر 

( 96/ 9ه٣مرون زمـ فمٚمرو زمـ يزيد زمـ أيب زي٣مد اظمخزوَمل ايمدَمُمٗمل )حمٙمف ايمِمدق وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.23/03)فم٣ًمىمر

 (.03/68ه٣مرون زمـ فمٝمًك اخلٝم٣مط أزمق ضم٣مَمد )طمط 
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 فمٝمًك اهل٣مؾمٚمل :اؽمؿ صمده َمْمٙم٤م . ه٣مرون زمـ

 (.5/6519( )ضم٣ٌمن44/ 03ه٣مرون زمـ فمٝمًك زمـ ؽم٘مـ أزمق يزيد ايمُمٝم٣ٌمين ايمٌٙمدي اظمقصقم)فمٛمف مج٣مفم٥م( )طمط 

( 44/ 03( )ؤمٝمػ وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل( )طمط 474ه٣مرون زمـ فمٝمًك زمـ َمْمٙم٤م زمـ إزمراهٝمؿ اهل٣مؾمٚمل اخلْمٝم٤م )ت 

 (.633/ 7)يم٣ًمن 

ايمًٔمدي اظمٌمي ايمتجٝمٌل )فمٛمف مج٣مفم٥م، ووم٣مل ازمـ اجلقزي: ىم٣من َمـ فمٗمالء ايمٛم٣مس  -َمٙمٝمؾأو  -ه٣مرون زمـ فمٝمًك زمـ َمٙمقل

 (.0197شمٗم٥م دم احلدي٧م( )إرؾم٣مد/

 ه٣مرون زمـ فمٝمًك زمـ حيٝمك اظمٌمي َمٙمقل: هق ازمـ فمٝمًك زمـ َمٙمقل.

 (.94/ 9ه٣مرون زمـ همّمؾ أزمق ئمعم اخلٝم٣مط ايمرازي )ضم٣مسمؿ 

 (.635/ 7ه٣مرون زمـ ومزفم٥م اظمدين )ؤمٖمف إزدي( )يم٣ًمن 

 (.93/ 9( )ضم٣مسمؿ 581/ 7ه٣مرون زمـ ومٝمس )ضم٤م 

 (.222ه٣مرون زمـ ىم٣مَمؾ زمـ يزيد إَمقي )ؿم٤م 

 (.8/93ه٣مرون زمـ ىمثغم ؽمٚمع زيد زمـ أؽمٙمؿ )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.92/ 9ه٣مرون زمـ َمثٛمك )جمٜمقل ضم٣مل( )ضم٣مسمؿ 

 (.632/ 7ه٣مرون زمـ حمٚمد أزمق ؿمٝم٤م )ىمذزمف ازمـ َمٔمكم( )يم٣ًمن 

 (.963جلقيٛمل أزمق َمقؽمك ذىمره احل٣مىمؿ وأشمٛمك فمٙمٝمف )ٞمٝم٣ًمزمقر/ه٣مرون زمـ حمٚمد ا

ؾ ايمقاؽمْمل )جمٜمقل ضم٣مل( )إرؾم٣مد/  (.0199ه٣مرون زمـ حمٚمد احل٣مرشمل اظمٛمخَّ

 (.03/40ه٣مرون زمـ حمٚمد زمـ ؽمٔمدان )طمط 

 (.03/62ه٣مرون زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اظمٙمؽ زمـ أزم٣من أزمق َمقؽمك ايم٘م٣مسم٤م )وشمٗمف اخلْمٝم٤م( )طمط 

 (.0869رر )ذىمر ه٣مرون زمـ حمٚمد زمـ ىمثغم ايمٗم

 (.974ه٣مرون زمـ حمٚمد زمـ َمقؽمك اجلرصم٣مين )جمٜمقل ضم٣مل( )صمر 

 (.973)صمر  -ازمـ ىمردان ىمكم  -ه٣مرون زمـ حمٚمد زمـ ه٣مرون أزمق َمقؽمك اجلقزم٣مري اجلرصم٣مين 

 (.74/444( )فم٣ًمىمر 97/ 9ه٣مرون زمـ حمٚمد زمـ ه٣مرون أيب اهلٝمذام ايمٔمًٗمالين )ضم٣مسمؿ 

 (.0456( )يقٞمس 467َمقؽمك )ت  ه٣مرون زمـ حمٚمد زمـ ه٣مرون إؽمقاين أزمق
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 (.964ه٣مرون زمـ حمٚمد زمـ ه٣مرون ايمِمقدم أزمق ؽمٜمؾ احلامَمل ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ٞمٝم٣ًمزمقر/

 (.44/ 03ه٣مرون زمـ حمٚمد زمـ ه٣مرون ايمّمٌل )طمط 

 (.0240ه٣مرون زمـ حمٚمد زمـ ه٣مرون زمـ حمٚمد اظمقؽمقي )خم٤م 

 (.64/ 03ه٣مرون زمـ َمًٙمؿ زمـ ؽمٔمدان ايم٘م٣مسم٤م )طمط 

 فمٝمًك زمـ َمٙمقل. ه٣مرون زمـ َمٙمقل: هق ازمـ

 (.97/ 8ه٣مرون زمـ َمقؽمك أزمق فمقم إؾمٛم٣مين اهلٚمذاين )صدوق وم٣ميمف ازمـ أيب ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.637/ 7ه٣مرون زمـ َمقؽمك أزمق حمٚمد ايمٔم٘مػمي )راويف يمٙمٚمٛم٣مىمغم وم٣ميمف ازمـ ٞمج٣مر( )يم٣ًمن 

 (.0246ه٣مرون زمـ َمقؽمك أزمق َمٛمِمقر )خم٤م 

 .(228ه٣مرون زمـ َمقؽمك اظمٗمرئ أزمق فمٌد اهلل إطمٖمش )ؿم٤م 

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من وم٣موٝم٣ًم وطمْمٝم٣ٌمً وىم٣مٞم٦م يمف 348ه٣مرون زمـ َمقؽمك زمـ طمٙمػ زمـ فمٝمًك ايمقؾمٗمل أزمق َمقؽمك )ت

 (.0334َمٔمرهم٥م زم٣مٕضم٘م٣مم..( )صف/

ه٣مرون زمـ َمقؽمك زمـ ذيؽ أزمق فمٌد اهلل ايمتٕمٙمٌل )فمٛمف مج٣مفم٥م، ووم٣مل ازمـ فم٣ًمىمر: ىم٣من شمٗم٥م َمٔمٚمرًا، ووم٣مل ازمـ صمزري: 

( 446/ 74( )فم٣ًمىمر 04/522راء، وأشمٛمك فمٙمٝمف ي٣مومقت وايمذهٌل..( )ؽمغمَمٗمرئ َمِمدر شمٗم٥م ٞمحقي ؾمٝمخ ايمٗم

 (.0011)إرؾم٣مد/

ه٣مرون زمـ َمقؽمك زمـ ص٣ميما زمـ صمٛمدل ايمٗمٝمز إدي٤م أزمق ٞمٌم ايمٗمرؿمٌل )روى فمٛمف اخلقٓين: ىم٣من رصمالً ص٣محل٣ًم صحٝما 

 (.0330( )صف/310إدب، خيتٙمػ إيمٝمف إضمداث ووصمقه ايمٛم٣مس، وىم٣من َمـ ايمثٗم٣مت دم ديٛمف وفمٙمٚمف( )ت

 (.98/ 9ه٣مرون زمـ ه٣مرون فمـ جم٣مهد )ٓ أفمرهمف وم٣ميمف أزمق زرفم٥م( )ضم٣مسمؿ 

 (.644ه٣مرون زمـ حيٝمك زمـ ضمًـ زمـ زمحر ايمْمح٣من )َمٌم 

 (.638/ 7ه٣مرون زمـ حيٝمك زمـ ه٣مرون احل٣مؿمٌل )سم٘مٙمؿ همٝمف ايمذهٌل، ووم٣مل ايمٔمٗمٝمقم: ٓ يت٣مزمع فمعم ضمديثف( )يم٣ًمن 

 (.98/ 9يمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ ه٣مرون زمـ يزيد أزمق َمقؽمك احلامل )ٓ أفمرهمف وم٣م

 (.7/579ه٣مرون زمـ يزيد ايمٌٌمي )ضم٤م 

 (.580/ 7ه٣مرون زمـ يقؽمػ زمـ حمٚمد زمـ شم٣مزم٦م )ضم٤م 

( 03/69ه٣مرون زمـ يقؽمػ زمـ ه٣مرون زمـ َمٗمراض أزمق أمحد ايمُمْمقي ايمٗمْمٝمٔمل )شم٦ٌم وم٣ميمف اإلؽمامفمٝمقم( )طمط
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 (.472)ؽمٜمؿ

)ىم٣من ايمٗمّم٣مة سمٗمٌٙمف وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( )يقٞمس  (440ه٣مرون زمـ يقؽمػ زمـ ه٣مرون زمـ ٞم٣مصا إؽمقاين أزمق زم٘مر )ت 

0454.) 

 (.651/ 7ه٣مؾمؿ إوومص، دم ازمـ أوومص )واهـ( )يم٣ًمن 

 (.634/ 9ه٣مؾمؿ زمـ إزمراهٝمؿ اظمخزوَمل أزمق ويمٝمد )ضم٤م 

 (.651/ 7ه٣مؾمؿ زمـ أيب ه٣مؾمؿ ايم٘مقدم فمـ أزمٝمف )جمٜمقل( )يم٣ًمن 

 (.015/ 9ه٣مؾمؿ زمـ أيب هريرة احلٚميص، هق: ازمـ فمٝمًك سمٗمدم )واهـ( )ضم٣مسمؿ 

 (.651/ 7( )يم٣ًمن 638/ 7ه٣مؾمؿ زمـ أوومص )نمغم شمٗم٥م وم٣ميمف ايمٌخ٣مري ونمغمه( )يم٣ًمن 

 (.0665ه٣مؾمؿ زمـ صمٛمٝمد أزمق ص٣ميما )ومط 

 (.633/ 9)ضم٤م  -يمٔمٙمف إول –ه٣مؾمؿ زمـ ضم٣مرث أزمق حمٚمد 

( )طمط 643ه٣مؾمؿ زمـ ضم٣مرث أزمق حمٚمد اظمروروذي )وشمٗمف اخلْمٝم٤م ووم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن : َمًتٗمٝمؿ احلدي٧م رزمام أنمرب( )ت

 (.5/6502( )ضم٣ٌمن03/22

 (.638/ 7ه٣مؾمؿ زمـ ضمٌٝم٤م ايمٌٌمي )ؤمٖمف إزدي( )يم٣ًمن 

 (.012/ 9ه٣مؾمؿ زمـ طم٣ميمد زمـ أيب مجٝمؾ ايمدَمُمٗمل )حمٙمف ايمِمدق وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.633/ 9ه٣مؾمؿ زمـ زهغم أزمق َمٜم٣مصمر )ضم٤م 

 .(0692)حتٖم٥م/ (639/ 7)يم٣ًمن  فمـ ؽمٙمٝمؿ زمـ فم٣مَمر )وم٣مل احل٣مهمظ: ؤمٝمػ( -آطمر –ه٣مؾمؿ زمـ زيد 

 .(0697)حتٖم٥م/ (017/ 9( )ضم٣مسمؿ ، ووم٣مل احل٣مهمظ: ؤمٝمػه٣مؾمؿ زمـ زيد ايمدَمُمٗمل )ؤمٝمػ احلدي٧م وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ

 (.013/ 9ه٣مؾمؿ زمـ ؽمٔمد ايم٘مقدم )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.447/ 74ه٣مؾمؿ زمـ ؽمٔمٝمد ايمٌٔمٙمٌ٘مل )فم٣ًمىمر 

 (.27/ 03ه٣مؾمؿ زمـ ؽمٔمٝمد زمـ ؽمٔمد ايمًٚم٣ًمر )طمط 

 (.639/ 7صمري٨م يمف ضمدي٧م َمٛم٘مر )يم٣ًمن ه٣مؾمؿ زمـ صٌٝما فمـ ازمـ 

 (.252( )نمرزم٣مء/092ه٣مؾمؿ زمـ فمٌد ايمرمحـ ايمٌ٘مري أزمق زم٘مر ىمقدم )ت

 (.27/ 03ه٣مؾمؿ زمـ فمٌد ايمٔمزيز اظمخرَمل )طمط 
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 (.639/ 7( )يم٣ًمن 013/ 9ه٣مؾمؿ زمـ فمٌد اهلل زمـ ززمغم ايمٗمرر )ٓ يدري َمـ هق وم٣ميمف ايمذهٌل( )ضم٣مسمؿ 

 (.9/017( )ضم٣مسمؿ 636/ 9يمٗمٝمز ايم٘مقدم )صدوق وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٤م ه٣مؾمؿ زمـ فمٌد ايمقاضمد اجلُم٣مش أزمق زممم ا

 (.423ه٣مؾمؿ زمـ فمٌٝمد اجل٣مزمري )َمٌم 

 (.382/ 4ه٣مؾمؿ زمـ فمت٥ٌم )ؽمغم 

 (.74/447ه٣مؾمؿ زمـ فمت٥ٌم زمـ أيب ووم٣مص ايمزهري )فم٣ًمىمر 

 .(0335ه٣مؾمؿ زمـ فمْم٣مء زمـ أيب زيد زمـ ه٣مؾمؿ إؿمرازمٙمز أزمق زيد )ذىمره ازمـ طمزرج ووصٖمف زم٣ميمثٗم٥م( )صف/

 (.636/ 9ه٣مؾمؿ زمـ فمٚمر )ضم٤م 

 (.74/430 )فم٣ًمىمر يته٣مؾمؿ زمـ فمٚمرو زمـ ه٣مؾمؿ ايمٌغمو

 (.639/  7ه٣مؾمؿ زمـ فمٝمًك احلٚميص )َمٛم٘مر احلدي٧م وم٣ميمف ايمٔمٗمٝمقم( )وهق ازمـ أيب هريرة( )يم٣ًمن 

 (.0272ه٣مؾمؿ زمـ حمٌقب ايمُم٣مَمل )ك 

 (.633/ 9ه٣مؾمؿ زمـ حمٚمد أزمق ايمدرداء )ضم٤م 

 (.7/639وم٣ميمف ازمـ ضم٣ٌمن، ووم٣مل ايمٔمٗمٝمقم: ٓ يت٣مزمع فمعم ضمديثف( )يم٣ًمن ه٣مؾمؿ زمـ حمٚمد ايمرزمٔمل )رزمام أطمٓمٟم 

 (.0241ه٣مؾمؿ زمـ حمٚمد زمـ ضمًـ أزمق وم٣مؽمؿ إيٌقردي )خم٤م 

 (.03/28( )جمٜمقل ضم٣مل( )طمط 406ه٣مؾمؿ زمـ حمٚمد زمـ ه٣مرون زمـ فمٌد اهلل اخلزافمل )ت 

 (.0333( )صف/364)ت -ازمـ سمراس -ه٣مؾمؿ زمـ حمٚمد زمـ ه٣مؾمؿ ايمٗمرؿمٌل أزمق طم٣ميمد

٣مؾمؿ زمـ َمرشمد ايمْمػماين أزمق ؽمٔمٝمد ايمْمٝم٣ميمز )يمٝمس زمًمء وم٣ميمف ازمـ ضم٣ٌمن ووم٣مل اخلٙمٝمقم : شمٗم٥م يم٘مٛمف ص٣مضم٤م نمرائ٤م ، ووم٣مل ه

 (.0010( )إرؾم٣مد/0/288( )دفم٣مء0277( )ك 7/651ايمذهٌل : َم٣مهق زمذاك اظمجقد( )يم٣ًمن 

 (.634/ 9( )ضم٤م 9/013ه٣مؾمؿ زمـ َمرزوق )شمٗم٥م وم٣ميمف أزمقضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ

 (.28/ 03ٌد ايمف أزمق زم٘مر اظم٠مدب )طمط ه٣مؾمؿ زمـ َمنور زمـ فم

 (.585/ 7ه٣مؾمؿ زمـ َمًٙمؿ ايم٘مٛم٣مين )ضم٤م 

 (.651/ 7ه٣مؾمؿ زمـ ٞم٣مصا )ٓ ئمرف وم٣ميمف ايمذهٌل( )يم٣ًمن 

 (.012/ 9( )ضم٣مسمؿ 22/ 03ه٣مؾمؿ زمـ ويمٝمد زمـ طم٣ميمد اهلروي أزمق ؿم٣ميم٤م )طمط 

 (.5/6509ه٣مؾمؿ زمـ حيٝمك أزمق هي ايمٛمِمٝمٌل )ضم٣ٌمن 
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 (.0168ه٣مؾمؿ زمـ حيٝمك اظمج٣مؾمٔمل )ومط 

 (.7/585( )ضم٤م 651/ 7ه٣مؾمؿ زمـ حيٝمك اظمزين )ٓ ئمرف وم٣ميمف ايمذهٌل( )يم٣ًمن 

 (.270( )ؿم٤م 0278( )ك 0016ه٣مؾمؿ زمـ يقٞمس ايمٗمِم٣مر )ايمٔمِم٣مر( أزمق حمٚمد اظمٌمي )جمٜمقل ضم٣مل( )إرؾم٣مد/

 (.586/ 7ه٣مٞمئ إفمقر )ضم٤م 

 (.501/ 5ه٣مٞمئ اخلقٓين )ضم٤م 

 (.011/ 9( )ضم٣مسمؿ 501/ 5ه٣مٞمئ ايمداري فمـ فمٚمر )ضم٤م 

 (.9/010ه٣مٞمئ ايمرزمٔمل أزمق ؽمٙمٝمامن فمـ ضمرب احلٛم٣مط )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.011/ 9ه٣مٞمئ ايمُم٣مَمل أزمق َم٣ميمؽ )يمف صحٌف وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.638/ 9ه٣مٞمئ زمـ أمحد ايمرومل )ضم٤م 

 (.586/ 7ه٣مٞمئ زمـ أيقب ايمٌجقم )ضم٤م 

 .(0453ه٣مٞمئ زمـ صمزء زمـ ٞمٔمامن زمـ ومٝمس اظمرادي ايمٕمْمٝمٖمل )يقٞمس 

 (.651/ 7ه٣مٞمئ زمـ ضم٣مرث )ٓ يدرى َمـ هق وم٣ميمف ايمذهٌل( )يم٣ًمن 

 (.094( ) ذيؾ 010/ 9) جمٜمقل (  )ضم٣مسمؿ -أو ضمرام –ه٣مٞمئ زمـ ضمزام 

 (.650/ 7ه٣مٞمئ زمـ طم٣ميمد فمـ أيب صمٔمٖمر ايمرازي )همٝمف صمٜم٣ميم٥م وم٣ميمف ايمذهٌل( )يم٣ًمن 

 (.584/ 7( )ضم٤م 016/ 9ه٣مٞمئ زمـ ؽمٔمٝمد ايمٛمخٔمل أزمق فمٚمرو )ص٣ميما احلدي٧م وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.501/ 5ه٣مٞمئ زمـ ؾمٌٝم٤م احليَمل )ضم٤م 

/ 7( )يم٣ًمن 637/ 9( )ضم٤م ، ووم٣مل احل٣مهمظ: ؤمٝمػ صمداً ه٣مٞمئ زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ أيب فمٌٙم٥م )رزمام أنمرب وم٣ميمف ازمـ ضم٣ٌمن

 .(0698)حتٖم٥م/ (5/6561( )ضم٣ٌمن650

 (.5/501ه٣مٞمئ زمـ فمروة زمـ همروة زمـ َمًٝمؽ اظمرادي )ضم٤م 

 (.010/ 9اظمرادي )ضم٣مسمؿ ه٣مٞمئ زمـ فمروة زمـ ومٔم٣مص 

 (.584/ 7ه٣مٞمئ زمـ فمٚمرو زمـ ؽمقيد ايمْم٣مئل )ضم٤م 

( 9/016ه٣مٞمئ زمـ َمتقىمؾ اإلؽم٘مٛمدراين أزمق ه٣مٞمئ اظم٣ميم٘مل )وم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن: ٓ جيقز آضمتج٣مج زمف( )ضم٣مسمؿ

 (.7/650)يم٣ًمن
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 (.016/ 9ه٣مٞمئ زمـ خمٙمد ايمتٚمٝمٚمل )حمٙمف ايمِمدق وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 .(0699)حتٖم٥م/ (0455ف إدراك( )يقٞمس ه٣مٞمئ زمـ َمٔم٣موي٥م ايمِمددم )يم 

 (.010/ 9ه٣مٞمئ زمـ هزه٣مز فمـ ازمـ َمًٔمقد )ضم٣مسمؿ 

( 014/ 9ه٣مٞمئ زمـ حيٝمك أزمق َمًٔمقد ايمًٙمٚمل ايمٌٌمي )شمٗم٥م صدوق وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ووم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن :خيْمئ( )ضم٣مسمؿ 

 (.7/656)يم٣ًمن

 (.011/ 9( )ضم٣مسمؿ 584/ 5ه٣مٞمئ زمٝم٣مع ايمرَم٣من فمـ حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ )ضم٤م 

 (.011/ 9َمقلم فمثامن فمٛمف ؽمٙمٝمؿ )جمٜمقل ضم٣مل( )ضم٣مسمؿ ه٣مٞمئ 

 (.455/ 74ه٣ٌمر زمـ أؽمقد زمـ َمْمٙم٤م )فم٣ًمىمر 

 (.066/ 9ه٣ٌمر زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ يقؽمػ )ضم٣مسمؿ 

 (.589/ 7ه٣ٌمر زمـ فمٗمٝمؾ )ضم٤م 

 (.400ه٥ٌم ايمِمقاف )َمٌم 

ظم٘مثريـ وم٣ميمف ايمذهٌل( )ت ه٥ٌم اهلل زمـ أيب صٜم٣ٌمء حمٚمد زمـ ضمٝمدر ايمٗمرر ايمٛمٝم٣ًمزمقري أزمق ايمًٛم٣مزمؾ )ىم٣من َمـ ايمثٗم٣مت ا

 (.08/589( )ؽمغم 386

 (.76/ 03ه٥ٌم اهلل زمـ أمحد زمـ فمٌد اهلل أزمق همّمؾ اظمٟمَمقين )طمط 

 (.29/ 03ه٥ٌم اهلل زمـ صمٔمٖمر زمـ هٝمثؿ أزمق وم٣مؽمؿ اظمٗمرئ )وشمٗمف اخلْمٝم٤م( )طمط 

ايمًٌٔمكم وَم٣م طمْمف  ( وم٣مرب477) أشمٛمك فمٙمٝمف احل٣مىمؿ( )ت -ايمٔمالف -ه٥ٌم اهلل زمـ ضمًـ إدي٤م ايمٛمحقي أزمق زم٘مر ايمٖم٣مرد

 (.965ؾمٝم٤م. )ٞمٝم٣ًمزمقر/

ه٥ٌم اهلل زمـ ضمًكم زمـ َمٛمِمقر أزمق وم٣مؽمؿ ايمرازي ايماليم٘م٣مئل )اإلَم٣مم احل٣مهمظ وم٣ميمف ايمذهٌل، ووم٣مل اخلْمٝم٤م: ىم٣من حيٖمظ 

 (.309/ 07( )ؽمغم 70/ 03ويٖمٜمؿ( )طمط 

 (.71/ 03ه٥ٌم اهلل زمـ ؽمالَم٥م أزمق وم٣مؽمؿ ايميير )طمط 

 (.29/ 03ه٥ٌم اهلل زمـ فمٌد ايمقه٣مب اهل٣مؾمٚمل )طمط 

 (.74/ 03ه٥ٌم اهلل زمـ فمقم زمـ حمٚمد أزمق همتا ايمٗمرر ايم٘مقدم )ؽمامفمف صحٝما وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )طمط 

ه٥ٌم اهلل زمـ فمقم زمـ حمٚمد أزمق وم٣مؽمؿ اظمروزي )وم٣مل احل٣مهمظ: حمدث ىمثغم اظمحٖمقظ يمف ومٌقل فمٛمد ايمٔم٣مَم٥م إٓ أٞمف ىم٣من نمغم شمٗم٥م( 
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 (.7/654( )يم٣ًمن0411)حتٖم٥م/

 (.7/654ٖمٝمد أزمق ايمػمىم٣مت )ٓ يقشمؼ زمف َمتٜمؿ وم٣ميمف احل٣مهمظ( )يم٣ًمنه٥ٌم اهلل زمـ َم٣ٌمرك ايمًٗمْمل اظم

 : اؽمؿ صمده: فمقم.ه٥ٌم اهلل زمـ حمٚمد ايمُمغمازي 

 (.618/ 3( )أصٌٜم٣من 0833ه٥ٌم اهلل زمـ حمٚمد زمـ زمٛمدار اظمٔمدل )ذىمر 

 (.29/ 03( )طمط 451ه٥ٌم اهلل زمـ حمٚمد زمـ ضمٌش أزمق ضمًكم ايمٖمراء )وشمٗمف اخلْمٝم٤م( )ت 

 (.01/63( )اظمٛمتٓمؿ 565زمـ ضمِمكم أزمق وم٣مؽمؿ ايمدٞمٝمني )شمٗم٥م صحٝما ايمًامع( )ته٥ٌم اهلل زمـ حمٚمد 

 .(437)َمٌم (76/ 03ه٥ٌم اهلل زمـ حمٚمد زمـ فمقم ايمُمغمازي )وشمٗمف اخلْمٝم٤م( )طمط 

 (.067ه٥ٌم زمـ ئمٗمقب ايم٘مٛم٣مين )َمٌم 

 (.051/ 9( )ضم٣مسمؿ 0452هٌٝم٤م زمـ فمٚمرو زمـ َمٕمٖمؾ زمـ واومٔم٥م ايمٕمٖم٣مري )يقٞمس  

 .-هق إول -َمٌميهٌٝم٤م زمـ َمٕمٖمؾ ايمٕمٖم٣مري 

 (.001/ 9هٌغمة ايمّمٌل فمـ فمقم وازمـ فم٣ٌمس )ضم٣مسمؿ 

 هٌغمة ايمٔمدوي، هق ازمـ ضمدير.

 (.0457هٌغمة زمـ أؽمٔمد زمـ ىمٜمالن ايم٣ًٌمئل )يمف إدراك( )يقٞمس 

 (.500/ 5هٌغمة زمـ أؾمٔم٧م ايمّمٌل )ضم٤م 

 (.001/ 9هٌغمة زمـ ضمدير ايمٔمدوي )ٓ رء وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم، ووم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: ؾمٝمخ( )ضم٣مسمؿ 

 (.500/ 5ٌغمة زمـ فمٌد ايمرمحـ )ضم٤م ه

 (.001/ 9هٌغمة زمـ فمٌد ايمرمحـ ايمُم٣مَمل )ضم٣مسمؿ 

 (.655/ 7هٌغمة زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ راهمع زمـ طمدي٨م إٞمِم٣مري )همٝمف صمٜم٣ميم٥م وم٣ميمف ايمذهٌل( )يم٣ًمن 

 (.97/ 03( )طمط 567هٌغمة زمـ حمٚمد زمـ أمحد ايمُمٝم٣ٌمين أزمق فمقم ايمٌٕمدادي )فمٛمف ايمدارومْمٛمل ومج٣مفم٥م( )ايمديمٝمؾ/

 (.83/ 9ايمٕمٖم٣مري )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ  -إي٣مس –هلثٝمؿ زمـ أيب إؽمٔمد ا

 (.0458هج٣ميم٥م زمـ أهمٙما زمـ ومٝمس زمـ فمرفمرة ايمٕم٣مهمٗمل )يقٞمس 

 (.589/ 7هجٛمع زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ َمقه٤م )ضم٤م 

 (.066/ 9( )ضم٣مسمؿ 652/ 7هجٛمع زمـ ومٝمس احل٣مرشمل ايم٘مقدم )ٓ رء وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل( )يم٣ًمن 
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 (.063/ 9يمرمحـ زمـ َمقه٤م )ضم٣مسمؿ هجٝمع زمـ فمٌد ا

 (.061/ 9هداج )صح٣ميب( )ضم٣مسمؿ 

 (.588/ 7( )ضم٤م 003/ 9هدزم٥م زمـ ضم٘مؿ ايمًٙمٚمل )ٓ أفمرهمف وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.5/6564( )ضم٣ٌمن003/ 9( )ضم٣مسمؿ 588/ 7هدزم٥م زمـ َمٛمٜم٣مل إؽمدي ىمقدم )فمٛمف مج٣مفم٥م( )ضم٤م 

 (.504/ 5 )ضم٤م -يٟميت دم هريؿ ) زم٣ميمراء (-هديؿ زمـ سمٙمٝمد ايمٓم٣مظمل 

 (.061/ 9هديؿ زمـ خمتػ )ضم٣مسمؿ 

 (.657/ 7هذيؾ ايمٕم٣ًمين )ٓ ئمرف وم٣ميمف ايمذهٌل( )يم٣ًمن 

 (.657/ 7هذيؾ زمـ إزمراهٝمؿ احلامَمل )ئمتػم ضمديثف وم٣ميمف ازمـ ضم٣ٌمن( )يم٣ًمن 

وايمدارومْمٛمل، هذيؾ زمـ زمالل ايمٖمزاري أزمق ايمٌٜمٙمقل اظمدائٛمل )يمٝمس زمًمء وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم، ووه٣مه أزمق داود وؤمٖمف أزمق ضم٣مسمؿ 

 (.03/72( )طمط9/004( )ضم٣مسمؿ7/657ووم٣مل أزمق زرفم٥م: يمٝمس زم٣ميمٗمقي( )يم٣ًمن 

 .(0416)حتٖم٥م/ (03/78)طمط أزمق ص٣ميما ايمدٞمداين )ؤمٝمػ وم٣ميمف احل٣مهمظ( هذيؾ زمـ ضمٌٝم٤م 

 (.004/ 9( )ضم٣مسمؿ 504/ 5هذيؾ زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ ضمٖمِم٥م زمٛم٦م ؽمغميـ )ضم٤م 

 (.0848اهلذيؾ زمـ فمٌد اهلل أزمق زهمر ايمّمٌل )ذىمر 

 (.0847اهلذيؾ زمـ فمٌد اهلل زمـ هذيؾ أزمق فمٌد اهلل )ذىمر 

 (.79/ 03( )طمط 003/ 9هذيؾ زمـ فمٚمغم زمـ أيب ايمٔمريػ )ٓ زمٟمس زمف وم٣ميمف أزمق زرفم٥م( )ضم٣مسمؿ 

 (.0845اهلذيؾ زمـ همروخ إصٌٜم٣مين )ذىمر 

واًل ديٛم٣ًم...( هذيؾ زمـ حمٚمد زمـ سم٣مصمٝم٦م ايمٌ٘مري أزمق فمٌد ايمِمٚمد ايمٗمرؿمٌل )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من رصماًل هم٣م

 (.0337)صف/

 (.003/ 8هذيؾ زمـ َمًٔمدة )ضم٣مسمؿ 

 ( 093هذيؾ زمـ َمًٔمر إٞمِم٣مري أزمق فمٌد اهلل ) َمتٜمؿ ( )ذيؾ 

 (.258( )نمرزم٣مء/089اهلذيؾ زمـ َمًٙمؿ ايمتٚمٝمٚمل )ت

 (.74/ 4( )أصٌٜم٣من 0842اهلذيؾ زمـ َمٔم٣موي٥م )ذىمر

 (.03/78( )طمط 004/ 9هذيؾ زمـ َمٝمٚمقن اجلٔمٖمل )ضم٣مسمؿ 
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 . - دالزم٣ميم –( سمٗمدم دم هديؿ 502/ 5)ضم٤م هذيؿ زمـ خمٛمػ 

 (.0888( )فم٨م9/000( )ضم٣مسمؿ 503/ 5هرم زمـ ضم٣مرث )شمٗم٥م وم٣ميمف ايمٔمجقم( )ضم٤م 

 (.823( )آصمري 001/ 9هرم زمـ ضمٝم٣من إزدي ايمٔمٌد ي )ضم٣مسمؿ 

 (.588/ 7هرم زمـ ضمٝم٣من إزدي ايمٔمٌد ي )ضم٤م 

 (.000/ 9هرم فمـ فمٚمر )ضم٣مسمؿ 

 (.658/ ٣7مهقم )ٓ ئمرف ضم٣ميمف( )يم٣ًمن هرَم٣مس زمـ ضمٌٝم٤م زمـ هرَم٣مس زمـ زي٣مد ايمٌ

 (.9/061هرَمز أزمق طم٣ميمد ايمقايمٌل ىمقدم )ص٣ميما احلدي٧م وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.502/ 5هرَمل زمـ ضم٣مرث )ضم٤م 

 (.060/ 9هرير زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ راهمع زمـ طمدي٨م )ضم٣مسمؿ 

 (.007/ 9( )ضم٣مسمؿ 504/ 5هريؿ زمـ سمٙمٝمد ايمٓم٣مظمل )ضم٤م 

 (.007/ 9وي ايمٌٌمي )صدوق وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ هريؿ زمـ فمثامن أزمق َمٜمٙم٤م ايمْمٖم٣م

 (.0421هزال زمـ ضم٣مرث زمـ صٔم٤م اخلقٓين )يقٞمس 

 (.066/ 9هزان زمـ ؽمٔمٝمد ؾم٣مَمل همٙمًْمٝمٛمل )ضم٣مسمؿ 

 (.589/ 7هزان زمـ َمقؽمك )ضم٤م 

 (.066/ 9( )ضم٣مسمؿ 505/ 5هزه٣مز زمـ َمٝمزان ايمرؤاد )ضم٤م 

 (.503/ 5هزيؾ زمـ ؽم٣مم )ضم٤م 

 (.28/ 9أمحد( )ضم٣مسمؿ هُم٣مم أزمق ىمٙمٝم٤م )شمٗم٥م وم٣ميمف 

 (.28/4هُم٣مم اإلَم٣مم )فم٣ًمىمر 

 (.9/76هُم٣مم ايمًختٝم٣مين فمـ صمرير زمـ أيب ضم٣مزم )جمٜمقٓن وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.0262هُم٣مم زمـ إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد ايمٛمًٖمل )خم٤م 

ؾمج٣مفم٣ًم( ( )ىم٣من يمف ضمظ واهمر َمـ إدب وىم٣من هم٣مرؽم٣ًم 309هُم٣مم زمـ إزمراهٝمؿ زمـ هُم٣مم ايمتٚمٝمٚمل أزمق ويمٝمد ايمْمٙمٝمْمقم )ت

 (.0366)صف/

 (.54/ 9هُم٣مم زمـ أيب إزمراهٝمؿ فمـ ازمـ فمٚمر )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 
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 (.606هُم٣مم زمـ أيب طمٙمٝمٖم٥م )َمٌم 

 (.0899( )فم٨م5/6568( )ضم٣ٌمن57/ 9هُم٣مم زمـ أيب رومٝم٥م اظمٌمي )شمٗم٥م وم٣ميمف ايمٔمجقم( )ضم٣مسمؿ 

 (.29/ 9( )ضم٣مسمؿ هُم٣مم زمـ أيب هُم٣مم احلٛمٖمل فمٛمف َمٔمٚمر زمـ زم٘م٣مر )جمٜمقٓن وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ

 (.658/ 7هُم٣مم زمـ أمحد )أو أمحر( فمـ َمقؽمك زمـ صمٔمٖمر )ؾمٝمٔمل( )يم٣ًمن 

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمـ صمٙم٥م ايمٖمٗمٜم٣مء وىم٣ٌمر 519)ت -ازمـ فمقاد –هُم٣مم زمـ أمحد زمـ ؽمٔمٝمد ايمٗمرؿمٌل أزمق ويمٝمد 

 (.0349فمٙمامئٜمؿ وطمٝم٣مرهؿ َمقاـم٣ًٌم فمعم ٞممم ايمٔمٙمؿ وزمثف ٞمٖمع اهلل زمف ىمؾ َمـ أطمذ فمٛمف..( )صف/

هُم٣مم زمـ أمحد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ أيب اظمقت ايمٗمرؿمٌل أزمق ويمٝمد ايمٗمرؿمٌل فمٛمف ايمٗم٣م  أزمق فمٚمرو ؽمٚمٝمؼ ونمغمه 

 (.0309)صف/

هُم٣مم زمـ أمحد زمـ فمٌد ايمٔمزيز زمـ وو٣مح اظمرد أزمق ويمٝمد إٞمديمز )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: روى ايمٛم٣مس فمٛمف وىم٣من شمٗم٥م 

 (.0345( )صف/329هم٣مواًل( )ت

 (.271( )ؿم٤م 0014( )فمٛمف مج٣مفم٥م( )إرؾم٣مد/446أزمق ويمٝمد اظمٗمرئ )ت هُم٣مم زمـ أمحد زمـ هُم٣مم

وم٣مل ص٣مفمد ىم٣من دم نم٣مي٥م ايمّمٌط واإلسمٗم٣من، و ) -ايمقومًم أو ايمقضمًم -هُم٣مم زمـ أمحد زمـ هُم٣مم ايم٘مٛم٣مين أزمق ويمٝمد ايمْمٙمٝمْمقم

ٙمًٛمـ وأؽمامء ٞمٗمٙم٥م زمـ أمحد: أضمد رصم٣مل ايم٘مامل دم وومتف زم٣مضمتقائف فمعم همٛمقن اظمٔم٣مرف ومجٔمف يم٘مٙمٝم٣مت ايمٔمٙمقم َمتٗمدم ضم٣مهمظ يم

( 0347( )صف/389ووم٣مل َمًٙمؿ: ٞم٣مهٝمؽ زمف ويم٘مٛمف اهتؿ زمرأي اظمٔمتزيم٥م.( )ت ،إطم٣ٌمر زمِمغمًا زمٟمصقل آفمتٗم٣مدات

 (.658/ 7)يم٣ًمن 

)وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمـ ضمٖم٣مظ احلدي٧م اظمٔمتٛمكم  -ازمـ زمٗمَقى -هُم٣مم زمـ أمحد زمـ هُم٣مم اهلالرم أزمق ويمٝمد ايمٕمرٞم٣مؿمل

( 541خراج ايمٖمٗمف َمٛمف َمع ايمتٗمدم دم ضمٖمظ َم٣ًمئؾ ايمرأي.. روى فمٛمف مج٣مفم٥م َمـ أصح٣مزمٛم٣م ( )تزم٣ميمتٛمٗمغم فمـ َمٔم٣مٞمٝمف واؽمت

 (.0331)صف/

 (.0420( )يقٞمس 645هُم٣مم زمـ إؽمح٣مق ايمٔم٣مَمري َمقٓهؿ اظمٌمي أزمق رزمٝمٔم٥م )ت 

 (.56/ 9هُم٣مم زمـ إؽمامفمٝمؾ احلٛمٖمل ايمٝمامَمل )ضم٣مسمؿ 

 (.56/ 9)ضم٣مسمؿ  هُم٣مم زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ ويمٝمد زمـ َمٕمغمة اظمخزوَمل )جمٜمقل ضم٣مل(

 (.54/ 9هُم٣مم زمـ ضمٌٝمش زمـ طم٣ميمد زمـ أؾمٔمر اخلزافمل ضمج٣مزي )يمف صح٥ٌم( )ضم٣مسمؿ 

 (.52/ 9هُم٣مم زمـ ضمًكم ايمٝمامين )ٓ أفمرهمف وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 



1927 
 

 (659/ 9( )ضم٣مسمؿ 571/ 7)ضم٤م  ايم٘مقدم ايمراهميض اظمجًؿ يمٔمٛمف اهلل هُم٣مم زمـ ضم٘مؿ أزمق حمٚمد ايمُمٝم٣ٌمين

 .(7/621)يم٣ًمن

 (.57/ 9يمثٗمٖمل )ضم٣مسمؿ هُم٣مم زمـ ضم٘مؿ ا

 (.57/ 9( )ضم٣مسمؿ 528/ 7هُم٣مم زمـ محزة فمـ فمروة )ضم٤م 

 (.57/ 9هُم٣مم زمـ طم٣ميمد زمـ ويمٝمد فمـ ازمـ فمٚمر )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.57/ 9( )ضم٣مسمؿ 516/ 5هُم٣مم زمـ زي٣مد ايمٔمدوي )جمٜمقل ضم٣مل( )ضم٤م 

( )فمٛمف مج٣مفم٥م ووم٣مل: حمدث صمٙمٝمؾ.( 341طمغم زمـ همتحقن ايمٗمٝمز أزمق ويمٝمد ايمقؾمٗمل )ت زمٔمد زمـ هُم٣مم زمـ ؽمٔمٝمد

 (.0341)صف/

 (.26/ 9هُم٣مم زمـ ؽمٔمٝمد زمـ زيد زمـ فمٚمرو زمـ ٞمٖمٝمؾ )ضم٣مسمؿ 

 (.0369هُم٣مم زمـ ؽمٔمٝمد زمـ يم٠ميم٠م ايميير ايمٗمرؿمٌل أزمق ويمٝمد فمٛمف أزمق َمروان ايمْمٌٛمل )صف/

 (.0603( )ومط 646/ 9هُم٣مم زمـ ؽمٖمٝم٣من َمروزي )ضم٤م 

 ( 095هُم٣مم زمـ ؽمالم إزدي ايمٌٌمي ) همٝمف ٞمٓمر وم٣مل أزمق أمحد احل٣مىمؿ ( ) ذيؾ 

 (.9/26هُم٣مم زمـ ؽمٙمامن اظمج٣مؾمٔمل )ؤمٝمػ وم٣ميمف َمقؽمك زمـ إؽمامفمٝمؾ، ووم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: ؾمٝمخ( )ضم٣مسمؿ 

 (.0363هُم٣مم زمـ ؽمٙمٝمامن اظمٗمرئ أزمق رزمٝمع اإلومٙمٝمًم فمٛمف أزمق فمٌد اهلل زمـ ٞم٣ٌمت )صف/

إؽمح٣مق زمـ هالل ايمٗمٝمز ايم٣ًمئا أزمق ويمٝمد ايمْمٙمٝمْمقم )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من زاهدًا ىمت٤م زمخْمف فمٙماًم هُم٣مم زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ 

 (.0362( )صف/361ىمثغمًا ورواه وىم٣من ضمًـ اخلط صمٝمد ايمّمٌط..( )ت

 (.24/ 9( )ضم٣مسمؿ 06/ 73هُم٣مم زمـ فم٣مص زمـ وائؾ )صح٣ميب( )فم٣ًمىمر 

 (.654/ 8هُم٣مم زمـ فمٌد ايمرمحـ )ؽمغم 

)وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من طمغمًا هم٣موالً صمٝمد اظمٔمرهم٥م  -ازمـ ص٣مزمقين -زمـ فمٌد اهلل ايمٗمرؿمٌل أزمق ويمٝمد هُم٣مم زمـ فمٌد ايمرمحـ 

 (.0368ضمًـ ايممموع دم ايمٖمٗمف واحلدي٧م( )صف/

 (.60/ 73هُم٣مم زمـ فمٌد اهلل ايم٘مٛم٣مين )فم٣ًمىمر 

 (.659/ 7هُم٣مم زمـ فمٌد اهلل زمـ فم٘مرَم٥م اظمخزوَمل )سم٘مٙمؿ همٝمف ازمـ ضم٣ٌمن( )يم٣ًمن 

 (.66/ 73زمـ هُم٣مم أزمق ويمٝمد وم٣م  داري٣م )فم٣ًمىمر  هُم٣مم زمـ فمٌد اهلل
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هُم٣مم زمـ فمٌد اظمٙمؽ زمـ ٞمقح ايمٗمرؿمٌل أزمق ويمٝمد )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمـ أهؾ ايمٔمٛم٣مي٥م زم٣محلدي٧م وايمًامع يمف َمـ ايمُمٝمقخ 

 (.0360دم وومتف( )صف/

 (.01/332( )ؽمغم9/27هُم٣مم زمـ فمٌٝمد اهلل ايمرازي )صدوق وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ، ووم٣مل ازمـ أيب ضم٣مسمؿ: شمٗم٥م( )ضم٣مسمؿ

 (.24/ 9هُم٣مم زمـ فمدي زمـ طمٝم٣مر )ٓ ئمرف وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

/ 9( )ضم٤م 647( )ىمؼ / ، ووم٣مل أزمق داود: شمٗم٥م َمر هُم٣مم زمـ فمقم زمـ هُم٣مم ايمًغمادم ايمٌزاز )شمٗم٥م وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل

 (.0365( )آصمري 643

 (.23/ 9( )ضم٣مسمؿ 646/ 9هُم٣مم زمـ فمامرة زمـ ومٔمٗم٣مع زمـ ؾمػموة ايمّمٌل )ضم٤م 

ـ فمٚمر زمـ ؽمقار ايمٖمزاري أزمق ويمٝمد اجلٝم٣مين )ضمدث فمٛمف أزمق إصٌغ زمـ ؽمٜمؾ ووم٣مل: ىم٣من ؾمٝمخ٣ًم وؽمٝماًم َمٖمتٝم٣ًم...( هُم٣مم زم

 (.0348)صف/

)ىم٣من ٞمٌٝمالً َمـ أهؾ طمغم وىمت٤م زمخْمف ىمثغمًا:  -ازمـ طمُمٛمل -هُم٣مم زمـ فمٚمر زمـ حمٚمد زمـ أصٌغ إَمقي أزمق ويمٝمد ايمْمٙمٝمْمقم

 (.0365وم٣ميمف ازمـ زمُم٘مقال( )صف/

 (.621/ 7ايمٖمقؿمل َمٔمتزرم )يم٣ًمن  هُم٣مم زمـ فمٚمرو

( )وم٣مل ازمـ طمزرج: ىم٣من طمغمًا هم٣مواًل َمـ أهؾ ايمٔمٙمؿ 348هُم٣مم زمـ نم٣ميم٤م زمـ هُم٣مم ايمٕم٣مهمٗمل ايمقشم٣مئٗمل أزمق ويمٝمد )ت

 (.0343ايمقاؽمع وايمٖمٜمؿ ايمث٣موم٤م َمتٖمٛمٛم٣ًم ومد أطمذ َمـ ىمؾ فمٙمؿ زمحظ واهمر..( )صف/

 (.571/ 7هُم٣مم زمـ وم٣مؽمؿ )ضم٤م 

 (.0340ٙمٝمْمقم )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: فمٛمل زم٣ميمٔمٙمؿ ايمٔمٛم٣مي٥م ايمت٣مَم٥م..( )صف/هُم٣مم زمـ وم٣مؽمؿ إَمقي أزمق ويمٝمد ايمْم

 (.28/ 9( )ضم٣مسمؿ 529/ 7هُم٣مم زمـ ومت٣مدة ايمره٣موي اجلرر )ضم٤م 

 (.7/621( )يم٣ًمن 9/27هُم٣مم زمـ ومحذم زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ ذىمقان فمـ ويمٝمد زمـ هيع )جمٜمقل ضم٣مل( )ضم٣مسمؿ 

 (.621/ 7)يم٣ًمن  -أو ايمٌٝمقردي –هُم٣مم زمـ ىم٣مَمؾ ايمًقردي 

 (.28/ 9هُم٣مم زمـ ىمٙمٝم٤م، صقازمف: أزمق ىمٙمٝم٤م )وشمٗمف أمحد( )ضم٣مسمؿ 

 (.03/33هُم٣مم زمـ ٓضمؼ أزمق فمثامن اظمدائٛمل )طمط 

 (.626/ 7هُم٣مم زمـ حمٚمد ايمتٚمٝمٚمل ايم٘مقدم )اهتٚمف احل٣مهمظ ايمِمقري زم٣ميم٘مذب( )يم٣ًمن 

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ؽمٚمع ايمٛم٣مس َمٛمف..( 329هُم٣مم زمـ حمٚمد زمـ أمحد إٞمِم٣مري أزمق ويمٝمد ايمْمٙمٝمْمقم )ت
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 (.0344)صف/

 (.962هُم٣مم زمـ حمٚمد زمـ زم٘مر ايمنطمز أزمق ٞمٌم )ٞمٝم٣ًمزمقر/

)ىم٣من ضم٣مهمٓم٣ًم ظمذه٤م َم٣ميمؽ وومقرًا فم٣موماًل ضمًـ ايمًٚم٦م..(  -ازمـ ذاين -هُم٣مم زمـ حمٚمد زمـ ضمٖمص ايمرفمٝمٛمل ايمْمٙمٝمْمقم

 (.0367)صف/

، ووم٣مل احل٣مهمظ: يمٝمس ومقيمف ضمج٥م إذا هُم٣مم زمـ حمٚمد زمـ ؽم٣مئ٤م ايم٘مٙمٌل أزمق َمٛمذر ايمٛم٣ًمزم٥م إطم٣ٌمري )َمؼموك وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل

 .(0415)حتٖم٥م/ (03/35( )طمط 9/29( )ضم٣مسمـؿ620/ 7( )يمًـ٣من -ئمٛمل دم إٞم٣ًمب -طمقيمػ

اخلقٓين ووم٣مل: ىم٣من ؾمٝمخ٣ًم ص٣محل٣ًم ورفم٣مً َمـ هُم٣مم زمـ حمٚمد زمـ فمٌد ايمٕم٣مهمر اظمٔم٣مهمري ايمٌزاز أزمق ويمٝمد ايمٗمرؿمٌل )ضمدث فمٛمف 

 (.0361أهؾ ايمْمٙم٤م يمٙمٔمٙمؿ..( )صف/

 (.66هُم٣مم زمـ حمٚمد زمـ ومرة زمـ أيب طمٙمٝمٖم٥م )َمٌم 

)وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من فم٣مظم٣ًم زم٣مٔداب  -ِمحٖملاظمازمـ  -هُم٣مم زمـ حمٚمد زمـ هُم٣مم زمـ حمٚمد ايمٗمٝمز أزمق ويمٝمد ايمٗمرؿمٌل

 (.0364)صف/وايمٙمٕم٣مت َمٗمٝمدًا هل٣م َمع ايمذىم٣مء وايمٖمٜمؿ..( 

 (.0308هُم٣مم زمـ حمٚمد زمـ هُم٣مم زمـ يقٞمس إَمقي أزمق ويمٝمد ايمٗمرؿمٌل فمٛمف ازمـ ؾمٛمٓمغم )صف/

 (.511/ 5هُم٣مم زمـ خمرَم٥م ايمزهري )ضم٤م 

 (.076/ 9هُم٣مم زمـ َمرهٌل فمـ ضمًـ )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.29/ 9هُم٣مم زمـ َمًٙمؿ فمـ فمٌد ايمٔمزيز )ضم٣مسمؿ 

 (.31/ 73ر هُم٣مم زمـ َمِم٣مدر زمـ زي٣مد ايم٘مٙمٌل )فم٣ًمىم

 (.36/ 73هُم٣مم زمـ َمْمٝمع ايمدَمُمٗمل )فم٣ًمىمر 

 (.37/ 03هُم٣مم زمـ َمٔمدان )طمط 

 (.28/ 9هُم٣مم زمـ َمٕمغمة ايمثٗمٖمل )شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم، ووم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: ٓ زمٟمس زمف( )ضم٣مسمؿ 

 (.38/ 03( )جمٜمقل ضم٣مل( )طمط 624هُم٣مم زمـ َمٛمِمقر زمـ ؾمٌٝم٤م زمـ ضمٌٝم٤م ايمً٘مً٘مل )ت 

 (.626/ 7يمذهٌل( )يم٣ًمن هُم٣مم زمـ َمقدود )ٓ ئمرف وم٣ميمف ا

 (.29/ 9هُم٣مم زمـ ٞمجٝما اظمخزوَمل )ضم٣مسمؿ 

 (.528/ 7هُم٣مم زمـ ٞمٖمٝمؾ زمـ ؽمٔمٝمد زمـ زيد زمـ فمٚمرو )ضم٤م 
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 (.29/ 9( )ضم٣مسمؿ 516/ 5هُم٣مم زمـ هٌغمة ايمّمٌل )ضم٤م 

 (.527/ 5هُم٣مم زمـ هٌغمة ايمٙمٝمثل )ضم٤م 

 (.0/293هُم٣مم زمـ هُم٣مم ايم٘مقدم )دفم٣مء 

 (.73/36هُم٣مم زمـ حيٝمك زمـ ومٝمس ايمٕم٣ًمين )فم٣ًمىمر 

( 9/646)ضم٤م  (هُم٣مم زمـ حيٝمل زمـ حيٝمك ايمٔمٛم٣ًمين )وم٣مل أمحد :َم٣مأرى زمف زم٣مؽم٣ًم ووم٣مل أزمقضم٣مسمؿ : ص٣ميما احلدي٧م

 (5/6540)ضم٣ٌمن

 (.0284هُم٣مم زمـ حيٝمك فمٛمف أؽمد زمـ ٞمقح )ك 

 (.76/ 9هُم٣مم زمـ يقٞمس ايمِمٛمٔم٣مين )ضم٣مسمؿ 

 (.002/ 9سمؿ ( )ضم٣م587/ 7هُمٝمؿ زمـ أيب ؽم٣مؽم٣من ىمقدم )ص٣ميما احلدي٧م وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٤م 

 (.005/ 9هُمٝمؿ زمـ فمت٥ٌم زمـ رزمٝمٔم٥م زمـ فمٌد ؾمٚمس أزمق ضمذيٖم٥م ايمٔمٌُمٚمل )ضم٣مسمؿ 

 .-سمٗمدم –أيب ؽم٣مؽم٣من  ازمـ هُمٝمؿ زمـ هُمٝمؿ، هق

  .هالل أزمق ايمقرد، هق ازمـ ورد ايمٔمت٘مل

 (.627/ 7هالل ايمرأي، وهق: ازمـ حيٝمك ايمٌٌمي )ؤمٖمف ازمـ ضم٣ٌمن( )يم٣ًمن 

 هالل اظم٣مزين، هق ازمـ يزيد .

 (.77/ 9أيب داود احلٌْمل )شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم، ووم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: ؾمٝمخ( )ضم٣مسمؿ هالل زمـ 

 (.622/ 7هالل زمـ أيب ؽمقيد )يمٝمس زم٣مظمتكم فمٛمدهؿ وم٣ميمف أزمق أمحد احل٣مىمؿ، ووم٣مل ايمذهٌل: واهـ( )يم٣ًمن 

 ( 097هالل زمـ أيب هالل ) جمٜمقل وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ( ) ذيؾ 

 (.513/ 5هالل زمـ إؽمامفمٝمؾ أزمق ؽمٔمٝمد )ضم٤م 

 (.76/ 9( )ضم٣مسمؿ 512/ 5زمـ أَمٝم٥م فمـ فمثامن )ضم٤م هالل 

 (.75/ 9هالل زمـ أيقب ايمِمغمدم )ضم٣مسمؿ 

 (.7/625( )يم٣ًمن9/73هالل زمـ صمٜمؿ فمـ إؽمح٣مق )يمٝمس زمٚمُمٜمقر وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ، ووم٣مل ايمذهٌل: ٓ ئمرف( )ضم٣مسمؿ

 (.73/ 9هالل زمـ ضمٌٝم٤م زمٌمي )جمٜمقل ضم٣مل( )ضم٣مسمؿ 

 هالل زمـ ضمذاء.
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 (.74/ 9( )ضم٣مسمؿ 513/ 5هالل زمـ ضمِمـ زمٌمي )ضم٤م 

 (.572/ 7هالل زمـ ضمؼ أزمق حيٝمك ايمٌٌمي )ضم٤م 

 (.625/ 7هالل زمـ طم٣ميمد فمـ َم٣ميمؽ )جمٜمقل وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )يم٣ًمن 

 (.77/ 9( )ضم٣مسمؿ 7/575هالل زمـ طمرزاذ زمٌمي )ضم٤م 

 هالل زمـ زيد ايمٗمًٚمقم أزمق والل إزدي زمٌمي )يمٝمس زمًمء وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم، ووم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: ؤمٝمػ احلدي٧م( )ضم٣مسمؿ

9/73.) 

 (.73/ 9( )ضم٣مسمؿ 622/ 7هالل زمـ ؽمقيد إمحري )يم٣ًمن 

 (.622/ 7هالل زمـ فمٌد ايمرمحـ احلٛمٖمل )َمٛم٘مر احلدي٧م وم٣ميمف ايمٔمٗمٝمقم( )يم٣ًمن 

 (.0834هالل زمـ فمٌد اهلل زمـ حمٚمد اظمً٘مل )ذىمر 

 (.79/ 9هالل زمـ فمٌد اظمٙمؽ زمـ ؽمٜمٝمؾ ايمٔمٝمًم أزمق همّمؾ ايمٌٌمي )ٓ زمٟمس زمف وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.77/ 9هالل زمـ فمٌٝمد اهلل ايم٣ٌمهقم )ضم٣مسمؿ 

 (.627/ 7هالل زمـ فمْمٝم٥م ايمرومل صقازمف ازمـ فمٚمر )يم٣ًمن 

 (.572/ 7هالل زمـ فمٗم٣مب ايم٘مقدم )ضم٤م 

 (.78/ 9هالل زمـ فمٚمر ايمرومل )ؤمٝمػ احلدي٧م وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.75/ 03هالل زمـ فمٚمر ايمٌميٖمٝمٛمل )طمط 

 (.٥0417م/هالل زمـ ومْم٥ٌم )ٓ ئمرف وم٣ميمف احل٣مهمظ( )حتٖم

 (.75/ 9( )ضم٣مسمؿ 515/ 5هالل زمـ ومٝمس فمـ زيد زمـ صقضم٣من )ضم٤م 

 (.72/  03هالل زمـ حمًـ زمـ إزمراهٝمؿ زمـ هالل أزمق ضمًكم ايم٘م٣مسم٤م )طمط 

 (.470( )ؽمٜمؿ 627/ 7ِمالح: ؤمٖمقه( )يم٣ًمن ايم( )وم٣مل ازمـ 491هالل زمـ حمٚمد ايمرازي ايمٌٌمي )ت 

ايم٘مً٘مري ايمٌٕمدادي )صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ووم٣مل ايمذهٌل: ايمُمٝمخ هالل زمـ حمٚمد زمـ صمٔمٖمر زمـ ؽمٔمدان أزمق همتا احلٖم٣مر 

( )طمط 089( )إحت٣مف/303ايمِمدوق َمًٛمد زمٕمداد، ووم٣مل ايمًٚمٔم٣مين: ىم٣من شمٗم٥م صدووم٣ًم َم٘مثرًا َمـ احلدي٧م( )ت

 (.07/694( )ؽمغم03/75

 (.574/ 7هالل زمـ َمِمٔم٤م )ضم٤م 



1932 
 

 (.78/ 9هالل زمـ َمٔمعم أزمق ومٝمس )ضم٣مسمؿ 

 (.75/ 03يم٣ٌمهقم )طمط هالل زمـ ٞمجؿ زمـ هالل أزمق ايمٛمجؿ ا

 (.72/ 9( )ضم٣مسمؿ 574/ 7هالل زمـ ٞمٔمٝمؿ فمـ ؽم٣ممل )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٤م 

 (.75/ 9هالل زمـ ورد ايمٔمت٘مل زمٌمي )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.9/74هالل زمـ يزيد ايمٌٌمي )ضم٣مسمؿ 

 (.74/ 9( )ضم٣مسمؿ 513/ 5هالل زمـ يزيد اظم٣مزين أزمق َمِمٔم٤م )جمٜمقل ضم٣مل( )ضم٤م 

 (.066/ 9اظمدايٛمل أزمق رزمٝمع )ضم٣مسمؿ هٙمقان 

 (.0834مه٣مم زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ َمًٙمؿ ايمٗم٣م  )ذىمر 

 (.37/ 73مه٣مم زمـ أمحد، ويٗم٣مل: حمٚمد زمـ فمٌد ايم٣ٌمومل ايمٗمرر )فم٣ًمىمر 

 (.81/ 03مه٣مم زمـ إدريس زمـ حمٚمد أزمق ؽمٔمد ايمٌخ٣مري )جمٜمقل ضم٣مل( )طمط 

 (.73/37مه٣مم زمـ إؽمامفمٝمؾ فمـ زَمٔم٥م زمـ يزيد )فم٣ًمىمر 

 (.017/ 9( )ضم٣مسمؿ500/ ٣5مم زمـ طمٛم٣مس فمـ ازمـ فمٚمر )ضم٤م مه

 (.500/ 5مه٣مم زمـ صٌا )ضم٤م 

 (.582/ 7مه٣مم زمـ فمٌد اهلل ايمتٚمٝمٚمل )ضم٤م 

 (.017/ 9مه٣مم زمـ فمٌد اهلل ايم٘مقدم أزمق هُم٣مم )ضم٣مسمؿ 

 (.0830مه٣مم زمـ فمٌد اهلل زمـ مه٣مم أزمق َمٔمعم اظمٔمدل )ذىمر 

 (.624/ 7ايمٖمرزدق ايمُم٣مفمر) ٓ رء( )يم٣ًمن  –مه٣مم زمـ نم٣ميم٤م ايمتٚمٝمٚمل احلٛمٓمقم 

 (.72/ 73مه٣مم زمـ حمٚمد زمـ أيب ؾمٝم٣ٌمن ايمٔمٌز )فم٣ًمىمر 

 (.0831مه٣مم زمـ حمٚمد زمـ ٞمٔمامن ايمتٝمٚمل )ذىمر 

 (.623/ 7مه٣مم زمـ َمًٙمؿ ايمزاهد )َمؼموك وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل، ووم٣مل ازمـ فمدي: ينق احلدي٧م( )يم٣ًمن 

 (.637/ 9مه٣مم زمـ َمًٙمٚم٥م )ضم٤م 

 (.0015ـ مه٣مم ايمِمٛمٔم٣مين )إرؾم٣مد/مه٣مم زمـ حيٝمك زم

 ( 061/ 9( )ضم٣مسمؿ 092) جمٜمقل وم٣ميمف ايمػمدجيل ( ) ذيؾ  همهدان َمقلم فمٚمر زمـ طمْم٣مب وزمريد



1933 
 

 (.066/ 9مهٝم٣من زمـ شمامَم٥م زمـ هيرة )ضم٣مسمؿ 

 (.72/ 73مهٝمؿ زمـ مه٣مم زمـ يقؽمػ أزمق فم٣ٌمس ايمْمػمي )فم٣ًمىمر 

 (.976ل( )صمر مهٝمؿ زمـ مه٣مم زمـ يقؽمػ اخلثٔمٚمل أزمق فم٣ٌمس أَمقم )جمٜمقل ضم٣م

 (.7/625( )يم٣ًمن97/ 03هٛم٣مد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد ايمٛمًٖمل أزمق َمٓمٖمر )رواي٥م يمٙمٚمقوقفم٣مت وم٣ميمف ايمذهٌل( )طمط 

 (.009/ 9هٛم٣مد زمـ ؽمٙمٝمامن ايمٗمرر )ؾمٝمخ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.77/ 73هٛمٌؾ زمـ حمٚمد زمـ حيٝمك احلٚميص )فم٣ًمىمر 

 (.002/ 9ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ  هٛمد زمـ أؽمامء زمـ ضم٣مرشم٥م إؽمٙمٚمل )يمف صح٥ٌم وم٣ميمف أزمق

 (.9/007( )ضم٣مسمؿ 506/ 5هٛمد زمـ ؽمٔمد زمـ ؽمٜمؾ زمـ ضمٛمٝمػ إٞمِم٣مري )ضم٤م 

 (.007/ 9هٛمد زمـ فمٚمرو اجلٚمقم )ضم٣مسمؿ 

 (.007/ 9هٛمد زمـ هٛمد زمـ أيب ه٣ميم٥م )ضم٣مسمؿ 

 (.000/ 9هٛمل َمقلم فمٚمرو زمـ فم٣مص )ضم٣مسمؿ 

( )ضم٣مسمؿ 505/ 5)ضم٤م  زم٣ميمٔمٙمؿ وم٣ميمف احل٣مهمظ() ٓ زمٟمس زمف يم٘مٛمف يمٝمس زم٣مظمُمٜمقر  هٛمٝمد زمـ وم٣مؽمؿ زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ َم٣مفمز

 .(0415)حتٖم٥م/ (9/060

 (.5/6543( )ضم٣ٌمن064/ 9هقزمر زمـ َمٔم٣مذ احلٚميص )حمٙمف ايمِمدق وم٣ميمف ازمـ صمٛمٝمد( )ضم٣مسمؿ 

 (.587/ 7هقد زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ َمٜمران إفمٚمش )ضم٤م 

 (.582/ 7هقد زمـ ؾمٜم٣مب ايمٔمٌم )ضم٤م 

 (.972هقد زمـ فمٌد اهلل إٞمامؿمل اجلرصم٣مين )صمر 

 (.7/625ـ فمْم٣مء ايمٝمامَمل )ٓ حيت٨م زمف وم٣ميمف ازمـ ضم٣ٌمن( )يم٣ًمن هقد زم

 (.591/ 7( )ضم٤م 008/ 9هقذة زمـ ومٝمس زمـ ؿمٙمؼ زمـ فمقم احلٛمٖمل )جمٜمقل ضم٣مل( )ضم٣مسمؿ 

 (.81/ 03هٝم٣مج زمـ زمًْم٣مم احلٛمٓمقم ايمتٚمٝمٚمل )طمط 

( 376فمٛمف مج٣مفم٥م( )ت  هٝم٣مج زمـ فمٌٝمد أزمق حمٚمد ايمُم٣مَمل احلْمٝمٛمل )أشمٛمك فمٙمٝمف إؽمامفمٝمؾ احل٣مهمظ وازمـ ؿم٣مهر وايمذهٌل وروى

 (.08/494)ؽمغم 

 (.579/ 7هٝم٣مر زمـ فمٗمٝمؾ )ضم٤م 



1934 
 

 (.83/ 9هٝمثؿ ايمٌٌمي أزمق ؽمٔمٝمد فمـ نم٣ميم٤م ايمٗمْم٣من )ضم٣مسمؿ  

 (.677/ 7هٝمثؿ ايمًٙمٚمل )جمٜمقل( )يم٣ًمن  

 (.83/ 9هٝمثؿ ايمْم٣مؿمري زمٌمي فمـ فمْم٣مء )ضم٣مسمؿ  

 (.85/ 9هٝمثؿ ايم٘مٛمدي فمٛمف َمٔم٣موي٥م زمـ ص٣ميما )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ  

 (.627/ 7ًـ ايمٌٌمي( )يم٣ًمن احلهٝمثؿ زمـ أمحد زمـ حمٚمد اظمٜمري )ىمذزمف  

 (.016/ 73هٝمثؿ زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ َمًٙمٚم٥م ايمٗمرر )فم٣ًمىمر  

/ 7هٝمثؿ زمـ أؾمٔم٦م فمٛمف فمثامن زمـ هٝمثؿ )جمٜمقل وم٣ميمف ايمذهٌل، ووم٣مل ايمٔمٗمٝمقم: خي٣ميمػ دم ضمديثف وٓ يِما إؽمٛم٣مده( )يم٣ًمن 

628.) 

 (.81/ 9( )ضم٣مسمؿ 629/ 7)سم٘مٙمؿ همٝمف مل يؼمك وم٣ميمف ايمذهٌل( )يم٣ًمن هٝمثؿ زمـ زمدر ايمّمٌل ايم٘مقدم  

 (.657/ 4( )أصٌٜم٣من 0840هٝمثؿ زمـ زممم زمـ مح٣مد أزمق ٞمٌم إزدي ايمٌٌمي )ذىمر  

 (.83/ 9هٝمثؿ زمـ صمرَمقز ايمٌٌمي )ضم٣مسمؿ  

 :ووم٣مل ايمٛم٣ًمئلهٝمثؿ زمـ مج٣مز ايمٌ٘م٣مر ايمٌٌمي )َمٛم٘مر احلدي٧م سمرك ضمديثف وم٣ميمف أمحد، ووم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: َمٛم٘مر احلدي٧م،  

 (.0419)حتٖم٥م/ (9/80( )ضم٣مسمؿ629/ 7َمؼموك( )يم٣ًمن 

 (.5/6542هٝمثؿ زمـ صمٛم٣مدة احلٙمٌل )ضم٣ٌمن  

( 84/ 9هٝمثؿ زمـ صمٜمؿ أزمقفمثامن اظم٠مذن ايمٌٌمي ايمٔمٌد ي إؾم٨م)وم٣مل أزمقضم٣مسمؿ : مل أرى دم ضمديثف َم٘مروه٣ًم( )ضم٣مسمؿ  

 (.5/6547)ضم٣ٌمن

 (.671/ 7هٝمثؿ زمـ ضمٌٝم٤م فمـ ؽمٖمٝم٣من زمـ فمٝمٝمٛم٥م )اهتٚمف ايمذهٌل( )يم٣ًمن  

 (.671/ 7هٝمثؿ زمـ ضمًكم ايمٔمٗمٝمقم )َمٛم٘مر احلدي٧م وم٣ميمف ايمٔمٗمٝمقم( )يم٣ًمن  

 (.671/ 7هٝمثؿ زمـ مح٣مد فمـ أيب ىمثغم )ٓ ئمرف وم٣ميمف ايمذهٌل( )يم٣ًمن  

 (.79/ 9هٝمثؿ زمـ ضمٛمش ايمٛمخٔمل ىمقدم )ضم٣مسمؿ  

 (.970ي )جمٜمقل ضم٣مل( )صمر هٝمثؿ زمـ طم٣ميمد زمـ صٌٝما اظمروز 

( )ووم٣مل اإلؽمامفمٝمقم: ىم٣من أضمد إشم٣ٌمت، 417هٝمثؿ زمـ طمٙمػ زمـ حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ أزمق حمٚمد ايمدوري ايمٌٕمدادي )ت  

ووشمٗمف ايمدارومْمٛمل وأمحد ازمـ ىم٣مَمؾ، ووم٣مل ازمـ اجلقزي: ىم٣من ضم٣مهمٓم٣ًم شمٌت٣ًم، ووم٣مل ازمـ فمٌد اهل٣مدي: احل٣مهمظ ايمثٗم٥م، ووم٣مل 
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( ووم٣مل احل٣مهمظ: ىم٣من َمـ ىم٣ٌمر احلٖم٣مظ وذىمر اإلؽمامفمٝمقم أٞمف ىم٣من ٓ خي٣ميمػ َم٣م دم ىمت٣مزمف وإن فمٙمٚمف طمْمٟم، ايمذهٌل: ايمثٗم٥م اظمتٗمـ

 .(7/670)يم٣ًمن (0017( )إرؾم٣مد/5/6530( )ضم٣ٌمن24/ 03( )طمط 475( )ؽمٜمـؿ 03/620)ؽمغم 

 (84/ 9)ضم٣مسمؿ ( 676/ 7( )يم٣ًمن ، ووم٣مل احل٣مهمظ: جمٜمقلهٝمثؿ زمـ رزيؼ اظم٣ميم٘مل )ٓ يت٣مزمع فمعم ضمديثف وم٣ميمف ايمٔمٗمٝمقم 

 .(0400)حتٖم٥م/

 (.21/ 03( )طمط 676/ 7هٝمثؿ زمـ ؽمٜمؾ ايمتًؼمي )ؤمٖمف ايمدارومْمٛمل( )يم٣ًمن  

 (.79/ 9هٝمثؿ زمـ ؾمٜم٣مب ايمًٙمٚمل ايم٘مقدم )ضم٣مسمؿ  

 (.676/ 7هٝمثؿ زمـ ص٣ميما فمـ ؽمالم )ٓ يدري َمـ هق وم٣ميمف ايمذهٌل( )يم٣ًمن  

 (.21/ 03هٝمثؿ زمـ صٖمقان زمـ هٌغمة أزمق فمقم )طمط  

 (.674/ 7( )يم٣ًمن 81/ 9فمـ أٞمس )جمٜمقل( )ضم٣مسمؿ  هٝمثؿ زمـ فم٣ٌمد 

 (.80/ 9هٝمثؿ زمـ فمٌد احلٚمٝمد ايمٔمْم٣مر )جمٜمقل ضم٣مل ( )ضم٣مسمؿ  

 (.53/ 03هٝمثؿ زمـ فمٌد ايمرمحـ فمـ فمامرة زمـ ؽمٝمػ )طمط  

 (.85/ 9( )ضم٣مسمؿ 674/ 7هٝمثؿ زمـ فمٌد ايمٕمٖم٣مر ايمْم٣مئل ايمٌٌمي )يّمع احلدي٧م وم٣ميمف ازمـ َمٜمدي ونمغمه( )يم٣ًمن  

 (.80/ 9هٝمثؿ زمـ فمٌد اهلل زمـ هرم ايمٌٌمي )ضم٣مسمؿ  

 (.674/ 7هٝمثؿ زمـ فمٌد اهلل فمـ فمقم ايمر  )جمٜمقل وم٣ميمف ازمـ فمدي( )يم٣ًمن 

 (.83/ 9هٝمثؿ زمـ فمٌٝمد ايمِمٝمد )ضم٣مسمؿ  

 (.85/ 9هٝمثؿ زمـ فمٌٝمد اهلل ايمٗمرر )صدوق وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.0265 هٝمثؿ زمـ فمت٥ٌم زمـ طمٝمثٚم٥م ايمتٚمٝمٚمل )وشمٗمف ايمٖم٣مرد( )خم٤م 

وايمٌخ٣مري، وسمرىمف ايمٛم٣ًمئل ونمغمه، ووم٣مل أمحد: )ىمذزمف ازمـ َمٔمكم  ايم٘مقدم اظمٛمٌجل هٝمثؿ زمـ فمدي زمـ فمٌد ايمرمحـ ايمْم٣مئل 

 .(0406)حتٖم٥م/ (7/673( )يم٣ًمن 9/85( )ضم٣مسمؿ ص٣مضم٤م أطم٣ٌمر وسمديمٝمس، ووم٣مل احل٣مهمظ: َمؼموك

 (.7/672هٝمثؿ زمـ فمٗم٣مب ايم٘مقدم )جمٜمقل وم٣ميمف ايمٔمٗمٝمقم( )يم٣ًمن 

 (.9/86ٚمران ايمدَمُمٗمل )جمٜمقل ضم٣مل( )ضم٣مسمؿ هٝمثؿ زمـ فم 

 (4/467(.)أصٌٜم٣من 0843هٝمثؿ زمـ همقرك إصٌٜم٣مين )ذىمر / 

 (.03/92هٝمثؿ زمـ ومتٝم٥م صقازمف: هٝمذام )طمط  
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 (.9/80هٝمثؿ زمـ ومْمـ زمـ ىمٔم٤م ايمٗمْمٔمل )ضم٣مسمؿ 

 (.9/80هٝمثؿ زمـ ومٝمس فمـ فمٌد اهلل زمـ َمًٙمؿ )ؾمٝمخ وم٣ميمف أزمقضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.0425إدراك( )يقٞمس هٝمثؿ زمـ َم٣ميمؽ ايمتٛمقطمل )يمف 

 (.677/ 7( )يم٣ًمن 87/ 9هٝمثؿ زمـ حمٖمقظ )ٓ يدري َمـ هق وم٣ميمف ايمذهٌل( )ضم٣مسمؿ 

 (.652/ 4هٝمثؿ زمـ حمٚمد إصٌٜم٣مين )ذىمر  

( 9/81هٝمثؿ زمـ حمٚمد زمـ ضمٖمص فمـ أزمٝمف )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ، ووم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن: َمٛم٘مر احلدي٧م( )ضم٣مسمؿ

 (.7/672)يم٣ًمن

 (.0844هٝمثؿ زمـ حمٚمد زمـ َم٣مهقيف )ذىمر  

 (.85/ 9هٝمثؿ زمـ َمدرك ايمٔمٌد ي )ضم٣مسمؿ 

 (.82/ 9هٝمثؿ زمـ َمٕمغمة ايمنطمز )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ  

 (.82/ 9هٝمثؿ زمـ يامن ايمرازي )صدوق ص٣ميما وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ  

 (.92/ 03ط هٝمذام زمـ ومتٝم٥ٌم اظمروزي )وم٣مل ايمدارومْمٛمل: ٓ زمٟمس زمف ووشمٗمف اخلْمٝم٤م( )طم

، اهلٝمِمؿ زمـ ؾمداخ )ٓ جيقز آضمتج٣مج زمف يروي ايمْم٣مَم٣مت وم٣ميمف ازمـ ضم٣ٌمن، ووم٣مل ايمٔمٗمٝمقم: جمٜمقل واحلدي٧م نمغم حمٖمقظ

 .(0404)حتٖم٥م/ (677/ 7( )يم٣ًمن  ووم٣مل احل٣مهمظ: اسمٖمٗمقا فمعم ؤمٖمف

 (.0268اهلٝمِمؿ زمـ حمٚمد ايمتٚمٝمٚمل )وشمٗمف ايمٖم٣مرد( )خم٤م 
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 ضمرف ايمقاو

 

 (.346/ 4وائؾ أزمق زم٘مر )أصٌٜم٣من 

 (.34/ 9وائؾ زمـ رزمٝمٔم٥م فمـ ازمـ َمًٔمقد )ضم٣مسمؿ 

 (.566/ 04وائؾ زمـ فمٌد اظمٛمٔمؿ أزمق مه٣مم اجلقايمٝمٗمل )طمط 

( )وم٣مل احل٣مهمظ: ىم٣من َمتٜماًم أومًد ؽمامفم٣مت مج٣مفم٥م( 561واشمؼ زمـ فمٌد اظمٙمؽ ايمْمػمي أزمق ايمٗم٣مؽمؿ ؽمٌط ايمُمٌقم )ت زمٔمد 

 (.7/678)يم٣ًمن

 (.0/299واشمٙم٥م زمـ ضمًـ ايمٔمرومل )دفم٣مء 

 (.0018زمـ ضمًـ ايمٔمزومل أزمق ايمٖمٝم٣مض إٞمِم٣مري )جمٜمقل ضم٣مل( )إرؾم٣مد/ واشمٙم٥م

 (.429/ 26واشمٙم٥م زمـ طمْم٣مب زمـ واشمٙم٥م زمـ أؽمٗمع )فم٣ًمىمر  

 (.641/ 9وادع زمـ َمرصمك ايمراؽمٌل )ضم٤م 

 (.39/ 9( )ضم٣مسمؿ 392/ 5وادفم٥م احلٚمغمي ايمٕم٣مهمٗمل )ضم٤م 

 (.0294وارث زمـ فمٌٝمد اهلل، صقازمف فمٌد ايمقارث )ك 

 (.49/ 9( )ضم٣مسمؿ 399/ 5يم٘ماليب )ضم٤م وازع زمـ فمٌد اهلل ا

 (.49/ 9وازع زمـ وازع ايمٔمٛمػمي ايمٌٌمي )ضم٣مسمؿ 

، ووم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ ونمغمه: : يمٝمس زمثٗم٥موايمٛم٣ًمئل )يمٝمس زمًمء وم٣ميمف أمحد، ووم٣مل ازمـ َمٔمكم اجلزري وازه زمـ ٞم٣مهمع ايمٔمٗمٝمقم

ووم٣مل ايمٛمقوي: َمتٖمؼ فمعم  َمؼموك، ووم٣مل احل٣مىمؿ: روى أضم٣مدي٧م َمقوقفم٥م، ووم٣مل ازمـ فمدي: أضم٣مديثف ىمٙمٜم٣م نمغم حمٖمقـم٥م،

 .(0405)حتٖم٥م/ (679/ 7( )يم٣ًمن 49/ 9( )ضم٣مسمؿ ؤمٖمف، ووم٣مل احل٣مهمظ: َمؼموك

 (.681/ 7واؽمط زمـ ضم٣مرث فمـ فم٣مصؿ )فم٣مَم٥م أضم٣مديثف ٓ يت٣مزمع فمٙمٝمٜم٣م وم٣ميمف ازمـ فمدي( )يم٣ًمن 

 (.640/ 9واصؾ زمـ إزمراهٝمؿ )ضم٤م 

 (.41/ 9( )ضم٣مسمؿ 559/ 7واصؾ زمـ أيب ؽمٔمٝمد اظمديٛمل )ضم٤م 

 (.564/ 04محزة زمـ فمقم أزمق وم٣مؽمؿ ايمٌخ٣مري )مل ي٘مـ زمف زمٟمس وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )طمط واصؾ زمـ 
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 (.558/ 7واصؾ زمـ ضمٝم٣من إضمدب إؽمدي )ضم٤م 

 (.41/ 9( )ضم٣مسمؿ 7/558واصؾ زمـ ؽمٙمٝمؿ فمـ ؿم٣مروس )جمٜمقل ضم٣مل( )ضم٤م 

 (.640/ 9واصؾ زمـ ؽمٝمػ )ضم٤م 

 (.59/ 9ؿ واصؾ زمـ فمٌد ايمرمحـ أزمق ؾمٔم٥ٌم ايمٌٌمي )َمُمٜمقر وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم( )ضم٣مسم

 (.40/ 9واصؾ زمـ فمٌد ايمرمحـ فمـ وم٣مؽمؿ )ضم٣مسمؿ 

 (.472/ 26واصؾ زمـ فمٌد اهلل ايمًالَمل )فم٣ًمىمر 

 (.40/ 9واصؾ زمـ فمٌد اهلل زمـ زمدر زمـ واصؾ إؿمقل اجلٜمٛمل )صح٣ميب( )ضم٣مسمؿ 

 (.681/ 7واصؾ زمـ فمْم٣مء ايمٌٌمي ايمٕمزال )سم٣ميمػ( )يم٣ًمن 

 (.0217واصؾ زمـ فمٚمر زمـ فمقم أزمق ضمًـ اظمْمقفمل )خم٤م 

 (.0865واصؾ زمـ همِمالن أزمق فمقم ايمُمغمازي )ذىمر 

 (.0402واصؾ زمـ ىم٣مهؾ فمـ أزمٝمف )جمٜمقل وم٣ميمف احل٣مهمظ( )حتٖم٥م/

 (.0/299واصؾ زمـ َمرزق ايم٣ٌمهقم )دفم٣مء 

 (.41/ 9واصؾ زمٝم٣مع ايم٣ًمزمري فمـ ؽمٔمٝمد زمـ صمٌغم )ضم٣مسمؿ 

 (.41/ 9واصؾ َمقلم سمٙمٝمد فمـ أؽمامء )ضم٣مسمؿ 

 (.35/ 9ًٝم٤م )ضم٣مسمؿ اظمواوا زمـ فمجالن فمـ ازمـ 

 (.35/ 9واوا زمـ همالن زمٌمي )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.35/ 9واوا وايمد أيب متٝمٙم٥م فمٛمف طم٣ميمد زمـ ىمثغم )ضم٣مسمؿ 

 .(0407)حتٖم٥م/ (686/ 7( )يم٣ًمن 51/ 9)ضم٣مسمؿ  ) وم٣مل احل٣مهمظ: ؤمٝمػ( واهمد زمـ ؽمالَم٥م فمـ يزيد ايمروم٣مر

راع أزمق ؽمٔمٝمد )جمٜمقل ضم٣مل( )إرؾم٣مد/  (.0019واهمد زمـ َمقؽمك ايمذَّ

 (.9/44واومد ايمؼماس َمديٛمل فمـ أزم٣من زمـ فمثامن )ضم٣مسمؿ 

 (.44/ 9واومد زمـ أيب إي٣مس )ضم٣مسمؿ 

 (.686/ 7واومد زمـ ضم٣مهمظ أيب ئمعم اخلٙمٝمقم أزمق زيد )سم٘مٙمؿ همٝمف ازمـ ؿم٣مهر( )يم٣ًمن 

  -يٟميت  –(.يمٔمٙمف واومع 398/ 5واومد زمـ ؽمح٣ٌمب ايمٌٌمي )ضم٤م 
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 (.46/ ٣9مسمؿ واومد زمـ فمٌد اهلل ايمتٝمٚمل )يمف صٌح٥م وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم

 (.44/ 9واومد زمـ فمٌد اهلل اخلٙمٗم٣مين احلٛمٓمقم )ؾمٝمخ حمٙمف ايمِمدق وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.0408واومد زمـ فمٌد اهلل زمـ فمٌد َمٛم٣مف ايمتٚمٝمٚمل )وم٣مل احل٣مهمظ: جمٜمقل( ويمٔمٙمف ايمٝمتٚمل ايم٣ًمزمؼ )حتٖم٥م/

( 464: وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )تواومد زمـ فمٌد اهلل زمـ حيٝمك زمـ إزمراهٝمؿ أزمق وم٣مؽمؿ ايمٔمْم٣مر ايمزفمٖمراين ايمٌٕمدادي )شمٗم٥م

 (.03/643( )طمط540)ايمديمٝمؾ/

 (.46/ 9واومد زمـ فمٌد اهلل فمـ ازمـ فمٚمر )ضم٣مسمؿ 

 (.560/ 04واومد زمـ فمٌٝمد اهلل زمـ فمٌد ايمرمحـ أزمق ضمًكم ايمقاومدي )جمٜمقل ضم٣مل( )طمط 

 .-زم٣ميمٖم٣مء -واومد زمـ َمقؽمك ايمذراع: صقازمف: واهمد

 (.44/ 9واومد َمقلم أيب أيقب فمـ ؽم٣ممل زمـ فمٌد اهلل )ضم٣مسمؿ 

 (.459/ 0( )أصٌٜم٣من 0809واومد َمقلم أيب َمقؽمك )ذىمر 

 (.39/ 9واومع زمـ ؽمح٣ٌمن أزمق فمٗمٝمؾ ايمٌٌمي )جمٜمقل ضم٣مل( )ضم٣مسمؿ 

 (.34/ 9وآن أزمق فمروة اظمرادي )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.34/ 9وآن احلٛمٖمل فمـ ازمـ َمًٔمقد )ضم٣مسمؿ 

 (.5/6550( )ضم٣ٌمن34/ 9( )ضم٣مسمؿ 397/ 5َمٔمكم( )ضم٤م وآن زمـ زمٝمٜمس ايمٔمدوي )أوازمـ ومرهم٥م( )شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ 

 .يم٣ًمزمؼوآن زمـ فمروة اظمرادي )جمٜمقل( وهق أزمق فمروة ا

 (.686/ 7وايم٥ٌم زمـ ضم٣ٌمن إؽمدي ايم٘مقدم )ٓ رء( )يم٣ًمن 

 (.37/ 9واه٤م زمـ ؽمقار اجلرَمل )ضم٣مسمؿ 

 (.33/ 9وزمر زمـ ؾمٜمر احلٛمٖمل )يمف صٌح٥م وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.684/ 7وم٣ميمف ازمـ ضمزم( يمف ذىمر دم ايمتٜمذي٤م )يم٣ًمن  وزمرة ايم٘مٙمٌل )جمٜمقل

 (.34/ 9وزمرة زمـ فمٌد ايمرمحـ إفمقر )ضم٣مسمؿ 

 (.38/ 9وشم٣مب َمقلم فمثامن زمـ فمٖم٣من )ضم٣مسمؿ 

 (.455/ 0( )أصٌٜم٣من 0809وشم٣مب وايمد حيٝمك زمـ وشم٣مب )ذىمر 

 (.0428( )يقٞمس 440وشمٝمٚم٥م زمـ فمامرة زمـ وشمٝمٚم٥م زمـ َمقؽمك اظمٌمي أزمق ضمذيٖم٥م )ت 
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 (.9/50َمقؽمك اظمٌمي )روى فمٛمف أمحد زمـ إزمراهٝمؿ أضم٣مدي٧م َمقوقفم٥م وم٣ميمف ازمـ أيب ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ وشمٝمٚم٥م زمـ 

 (.0219وصمٌف زمـ ؿم٣مهر ايمُمح٣مَمل )خم٤م 

 (.477( )ؽمٜمؿ 686/ 7وصمٝمف ايمٗم٣مئػ )ايمٗم٣مٞمٔم٥م( )سم٘مٙمؿ همٝمف( )يم٣ًمن 

 (.0212وصمٝمف زمـ أيب ؿمٝم٤م اظمِم٣مهمحل )خم٤م 

 (..566/ 04وصمٝمف زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ وم٣مؽمؿ أزمق ضمًـ )طمط 

 (.927وصمٝمف زمـ ٞمٔمامن اجلرصم٣مين )صمر 

 (.224( )نمرزم٣مء/404وصمٝمف زمـ وهٌقن ايم٘ماليب وىم٣من همٗمٝمًٜم٣م هم٣مواًل )ت

 (.0/711ورد زمـ أمحد زمـ يمٌٝمد ايمٌغمويت )دفم٣مء 

 .-ورد -ورد زمـ أمحد زمـ يمٝمٌد ايمٌغمويت: هق حمٚمد زمـ أمحد زمـ يمٌٝمد

 (.42/ 9وردان أزمق فمٌد اهلل فمٛمف فمقم زمـ زيد )ضم٣مسمؿ 

 (.42/ 9ان اظم٠مذن فمـ وم٣مؽمؿ زمـ خمٝمٚمرة )ضم٣مسمؿ ورد

 (.42/ 9( )ضم٣مسمؿ 523/ 7وردان اظمديٛمل فمـ أزم٣من )ضم٤م 

 (.42/ 9( )ضم٣مسمؿ 51/ 5وردان اظم٘مل ايمِم٣مئغ فمـ فمٚمر )جمٜمقل ضم٣مل( )ضم٤م 

 (.0409وردان زمـ طم٣ميمد ايمتٚمٝمٚمل أضمد اخلقارج رهمٝمؼ ازمـ َمٙمجؿ دم ومتؾ فمقم )حتٖم٥م/

 (.0429س وردان َمقلم فمٌد اهلل زمـ ؽمٔمد )يقٞم

 (.42/ 9(.ضم٣مسمؿ 511/ 5وردان َمقلم فمٚمرو زمـ فم٣مص )ضم٤م 

 (.360/ 4( )أصٌٜم٣من 0860وروم٣مء زمـ أمحد زمـ وروم٣مء ايمتٚمٝمٚمل )ذىمر 

 (.0866وروم٣مء زمـ َمٌمم زمـ فمتٝمؼ ايمٗمرر )ذىمر 

 (.683/ 7ورىم٣مين )ٓ يدري َمـ هق وم٣ميمف ايمذهٌل( )يم٣ًمن 

 زمـ ؾمٜمٝمد ايمٗمرؿمٌل.ايمقزير أزمق َمروان: فمٌد اظمٙمؽ زمـ أمحد زمـ فمٌد اظمٙمؽ 

 (.685/ 7وزير زمـ فمٌد ايمرمحـ اجلزري )يمٝمس زمًمء وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم( )يم٣ًمن 

 (.0/711وزير زمـ فمٌد ايمرمحـ فمٛمف َمروان زمـ َمٔم٣موي٥م ايمٖمزاري )دفم٣مء 

( )يم٣ًمن 9/33وزير زمـ فمٌد اهلل اخلقٓين ؾم٣مَمل )ؤمٝمػ احلدي٧م وم٣ميمف أزمق زرفم٥م، ووم٣مل ايمذهٌل: َمٛم٘مر احلدي٧م( )ضم٣مسمؿ 
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7 /685.) 

 (.43/ 24( )فم٣ًمىمر 685/ 7وزير زمـ وم٣مؽمؿ ايمًٙمٚمل فمـ فمٚمرو زمـ ه٣مؾمؿ ونمغمه )جمٜمقل ضم٣مل( )يم٣ًمن 

 (.33/ 9وزير زمـ ومٝمس )ضم٣مسمؿ 

 (.50/ 9وزير زمـ حمٚمد زمـ فمٌد ايمرزاق ايمرومل )ضم٣مسمؿ 

 (.682/ 7)يم٣ًمن  )وم٣مل احل٣مهمظ: مل أَر همٝمف صمرضم٣ًم( وزيرة زمـ حمٚمد ايمٕم٣ًمين

 (.45/ 24)فم٣ًمىمر وزيرة زمـ حمٚمد زمـ ضم٘مؿ أزمق فم٣ٌمس 

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىمت٤م ؾمٝمئ٣ًم ىمثغمًا 313)ت -احلٛمتٚمل -وؽمٝمؿ زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ ٞم٣مس إَمقي أزمق زم٘مر ايمٗمرؿمٌل

 (.0305َمـ احلدي٧م وايمٖمٗمف وايمٗمراءات وضمدث فمٛمف ازمـ فمٌد ايمػم واخلقٓين...( )صف/

 (.32/ 9ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ  وؽمٝمؿ زمـ مجٝمؾ زمـ ؿمريػ زمـ فمٌد اهلل أزمق حمٚمد )ص٣ميما احلدي٧م وم٣ميمف أزمق

 (.564/ 04( )طمط 365وؾم٣مح زمـ فمٌد اهلل أزمق ضمًـ َمقلم ايمٗم٣م  )ت 

 (.682/ 7وصٝمػ احلٚمراوي َمٌمي )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق فمٚمرو ايمداين( )يم٣ًمن 

وصٝمػ زمـ فمٌد اهلل إذوؽمٛمل إٞمْم٣مىمل أزمقفمقم ايمروَمل )فمٛمف مجع ووصٖمف ازمـ ضم٣ٌمن زم٣محل٣مهمظ ووم٣مل ايمذهٌل : احل٣مهمظ 

 ( .0001( )إرؾم٣مد/5/6555( )ضم٣ٌمن48/ 24( )فم٣ًمىمر 274( )ؿم٤م 03/092ٗم٥م ( )ؽمغماإلَم٣مم ايمث

 (.30/ 9( )ضم٣مسمؿ 682/ 7( )يم٣ًمن 395/ 04وو٣مح زمـ ضم٣ًمن إٞم٣ٌمري )جمٜمقل( )طمط 

 (.682/ 9وو٣مح زمـ طمٝمثٚم٥م فمـ هُم٣مم زمـ فمروة )ضم٣مسمؿ 

 (.687/ 7اظمٛم٣مدي( )يم٣ًمن  ازمـ وو٣مح زمـ فم٣ٌمد فمـ فم٣مصؿ إضمقل )سم٘مٙمؿ همٝمف

 (.687/ 7زمـ فمٌد اظمجٝمد ايمٌٜمراين أزمق اجلراح )يم٣ًمن وو٣مح 

 (.0307وو٣مح زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ َمْمرف ايمرفمٝمٛمل أزمق حمٚمد ايمنومًْمل... )صف/

 .(0466)حتٖم٥م/ (30/ 9( )ضم٣مسمؿ ، ووم٣مل احل٣مهمظ: ؤمٝمػوو٣مح زمـ حيٝمك ايمٛمٜمُمقم ايم٘مقدم )ؾمٝمخ صدوق وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ

 (.31/ 9ؿ ( )ضم٣مسم524/ 7وو٣مخ ايمٔمت٘مل فمـ صم٣مزمر )ضم٤م 

 (.0471( )يقٞمس 0662(  )ومط 613وهم٣مء زمـ ؽمٜمٝمؾ زمـ أصٌغ أزمق حمٚمد ايمتجٝمٌل )جمٜمقل ضم٣مل( )ت 

 (.398/ 5ووم٣مء زمـ ذاضمٌٝمؾ )ضم٤م 

 (.397/ 5ووم٣مء زمـ ذيا ايمٌمدم )ضم٤م 
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٣مر زمـ ضمًكم ايم٘ماليب ايمرومل )حتٖم٥م/  (.0464وومَّ

 (.32/ 9( )ضم٣مسمؿ 687/ 7ووم٣مص زمٌمي فمـ أيب َمقؽمك )ٓ أدري َمـ هق وم٣ميمف ايمذهٌل( )يم٣ًمن 

 وومد أزمق ئمٖمقر ايمٔمٌد ي فمـ ازمـ فمٚمر هق واومد سمٗمري٤م.

 (.506/ 04وىمٝمع زمـ ؽمٖمٝم٣من أزمق ؽمٖمٝم٣من اظمروزي )طمط 

 (.520/ 7وىمٝمع زمـ حمرز زمـ وىمٝمع ايم٣ًمَمل )ضم٤م 

 (.520/ 7وىمٝمع زمـ َمٛمذر )ضم٤م 

 (.392/ 5وىمٝمع َمقلم ازمـ َمًٔمقد )ضم٤م 

 (.031/ 9وىمٝمؾ زمـ أيب صخرة )ؽمغم 

 (.566/ 04زمـ ؽمٜمؾ )طمط وٓد زمـ فمقم 

 (.971وٓد زمـ حمٚمد زمـ محدان زمـ فمقم أزمق همّمؾ إزدي )صمر 

ويمٝمد زمـ أزم٣من زمـ زمقٞم٥م ايم٘مرازمٝمز) فمٛمف مج٣مفم٥م ووم٣مل أزمق ايمُمٝمخ: ..ىم٣من ضم٣مهمٓم٣مً ديٛم٣ًم أضمد ايمٔمٙمامء زم٣محلدي٧م وأشمٛمك فمٙمٝمف أزمق  

 (.0864( )ذىمر  0000( )إرؾم٣مد/370/ 04ٞمٔمٝمؿ، ووم٣مل ايمذهٌل: احل٣مهمظ ايمثٗم٥م( )طمط 

 (.0298ويمٝمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ فمقف )ك  

 (.693/ 7ويمٝمد زمـ أيب ايمٛمجؿ فمـ ؽمٔمد زمـ ؽمٔمٝمد ايم٣ًمفمدي )َمؼموك وم٣ميمف أزمق ٞمٔمٝمؿ( )يم٣ًمن  

 (.9/4ويمٝمد زمـ أيب صمٌٙم٥م فمـ َمروان زمـ َمٔم٣موي٥م )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ  

 (.9/5ضم٣مسمؿ ويمٝمد زمـ أيب زيٛم٤م فمـ أيب يم٠ميم٠مة )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( ) 

  .-ينرايمزوهق –ويمٝمد زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ ويمٝمد أزمق فم٣ٌمس صقدم  

( 019/ 24( )فم٣ًمىمر 0463( )ذىمر 475ويمٝمد زمـ أمحد زمـ ويمٝمد أزمق فم٣ٌمس ايمزورين )جمٜمقل ضم٣مل( )ت  

 (.961)ٞمٝم٣ًمزمقر/

 (.9/0ويمٝمد زمـ إؽمح٣مق )ضم٣مسمؿ  

 (.9/0اشمٛم٣من( )ضم٣مسمؿ ويمٝمد زمـ أنمر فمـ فمٚمرو )يمٝمس زمٚمُمٜمقر وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( روى فمٛمف 

 (.9/0ويمٝمد زمـ أيٚمـ ؾم٣مَمل )ضم٣مسمؿ  

 (.929ويمٝمد زمـ زمرَمؽ إؽمدي اجلرصم٣مين )صمر 
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/ 24( )فم٣ًمىمر 380/ 04( )طمط 496ويمٝمد زمـ زم٘مر زمـ خمٙمد زمـ أيب زي٣مد أزمق فم٣ٌمس ايمٔمٚمري )وشمٗمف اخلْمٝم٤م( )ت  

000.) 

 (.0470( )يقٞمس 634ويمٝمد زمـ زمالل زمـ حيٝمك إؽمقاين أزمق ضمًـ )ت 

 (.5/6559زمٛم٣من زمـ َمًٙمٚم٥م أزمق فم٣ٌمس اظمٗمرئ ايمقاؽمْمل )فمٛمف مج٣مفم٥م( )ضم٣ٌمن  ويمٝمد زمـ

 (.061/ 24ويمٝمد زمـ ضم٣مرث ايمً٘مً٘مل )جمٜمقل ضم٣مل( )فم٣ًمىمر  

 (.688/ 7( )يم٣ًمن وم٣ميمف احل٣مهمظ ويمٝمد زمـ ضمج٣مج )جمٜمقل 

 (.370/ 04( )طمط 688/ 7)واهـ( )يم٣ًمن  -سمٗمدم –ويمٝمد زمـ ضمِمكم هق ذومل زمـ ومْم٣مَمل  

 (.688/ 7ويمٝمد زمـ مح٣مد ايمٙم٠ميم٠مي )ٓ يدري َمـ هق وم٣ميمف ايمذهٌل( )يم٣ًمن  

 (.060/ 24( )فم٣ًمىمر 275( )ؿم٤م 688/ 7ويمٝمد زمـ مح٣مد زمـ صم٣مزمر ايمرَمقم )فمٛمف مجع( )يم٣ًمن  

 (.0667)ومط  -ايم٣ًمزمؼ –ويمٝمد زمـ مح٣مد زمـ زي٣مد اهلٚمداين أـمٛمف ايمٙم٠ميم٠مي  

 (.688/ 7ويمٝمد زمـ ضمٝم٣من )يم٣ًمن  

 (.9/3رايب ايمٝمُم٘مري )ؾِمٝمخ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ ويمٝمد زمـ طم٣ميمد إفم 

 (.9/3ويمٝمد زمـ طم٣ميمد ايمٌٌمي )ضم٣مسمؿ  

ويمٝمد زمـ طمْم٣مب زمـ حمٚمد إٞمديمز )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣مٞم٦م يمف فمٛم٣مي٥م زم٣محلدي٧م وؽمامفمف شمٗم٥م همٝمام رواه وفمٛمل زمف( 

 (.0300)صف/

 (.3/ 9ويمٝمد زمـ رهم٣مفم٥م فمـ هُم٣مم زمـ فمٌد اظمٙمؽ )ضم٣مسمؿ  

 (.60/ 9زمـ فم٣ٌمس )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ ويمٝمد زمـ رَم٣مح فمـ ا 

 (.041/ 24ويمٝمد زمـ روح )فم٣ًمىمر  

 (.9/5ويمٝمد زمـ ززمغم احليَمل أزمق فم٣ٌمس احلٚميص )صدوق وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ  

 (.043/ 24ويمٝمد زمـ هيع اظمح٣مريب )فم٣ًمىمر  

 (.9/5ويمٝمد زمـ ؽمٔمد زمـ أطمرم ايمْم٣مئل )جمٜمقل ضم٣مل( )ضم٣مسمؿ  

 (.9/2ويمٝمد زمـ ؽمٔمٝمد زمـ أيب ؽمٝم٣مر إؽمٙمٚمل )جمٜمقل ضم٣مل( )ضم٣مسمؿ  

٣ٌّمب أزمق فم٣ٌمس اإلؾمٌٝمقم )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمـ أهؾ ايمِمالح  -ازمـ وهٝم٤م -ويمٝمد زمـ ؽمٔمٝمد زمـ وه٤م احليَمل اجل
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 (.0304( )صف/309واخلغم وايمثٗم٥م...( )ت

، ووم٣مل َم٥م وه٤م زمـ وه٤م و ويمٝمد زمـ ؽمٙمٚم٥مويمٝمد زمـ ؽمٙمٚم٥م إزدي ايمْمػماين )وم٣مل ؾمٔمٝم٤م زمـ إؽمح٣مق: ىمذاب هذه إ 

 .(0465)حتٖم٥م/ (9/2( )ضم٣مسمؿ 7/688( )يمًـ٣من احل٣مهمظ: ؤمٝمػ ٞمًٌقه إلم ووع احلدي٧م

 (.9/2ويمٝمد زمـ ؽمقيد فمـ رصمؾ )ضم٣مسمؿ  

 (.9/7ويمٝمد زمـ ص٣ميما فمـ ازمـ اَمرأة زيد زمـ أرومؿ )ضم٣مسمؿ  

 (.24/051ويمٝمد زمـ ص٣ميما فمـ ويمٝمد ايمٔمٛمز )فم٣ًمىمر  

 (.051/ 24د زمـ ؽمٙمٚم٥م )فم٣ًمىمر ويمٝمد زمـ صٌا فمـ مح٣م 

 (.640/ 8ويمٝمد زمـ ؿمريػ )ؽمغم  

 (.9/00ويمٝمد زمـ فم٣مَمر ايمٝمزين )جمٜمقل ضم٣مل( )ضم٣مسمؿ  

 .(0462)حتٖم٥م/ (689/ 7( )يم٣ًمن وم٣ميمف احل٣مهمظ، ووم٣مل: همٝمف َمٗم٣مل ويمٝمد زمـ فم٣ٌمد فمٛمف إؽمامفمٝمؾ زمـ فمٝم٣مش )جمٜمقل 

 (.689/ 7ويمٝمد زمـ فم٣ٌمس زمـ َم٣ًمهمر ايمٌٌمي )ؤمٖمف ايمدارومْمٛمل( )يم٣ًمن  

 (.056/ 24ويمٝمد زمـ فم٣ٌمس فمـ َمٔم٣مذ زمـ صمٌؾ )فم٣ًمىمر  

 (.7/691( )يم٣ًمن 9/9ويمٝمد زمـ فمٌد ايمرمحـ فمـ َمٔمتٚمر ) يمٝمس زمًمء وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم ( )ضم٣مسمؿ  

 (.691/ 7ويمٝمد زمـ فمٌد اهلل ايمٌجقم )جمٜمقل وم٣ميمف ازمـ َمديٛمل( )يم٣ًمن  

 (.9/8ويمٝمد زمـ فمٌد اهلل زمـ أيب ؽمٚمغمة )ضم٣مسمؿ  

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من ضمًـ 339)ت -ٔمريبايمازمـ  -ويمٝمد زمـ فمٌد اهلل زمـ فم٣ٌمس إصٌحل أزمق وم٣مؽمؿ ايمٗمرؿمٌل

 (.0303اخلْم٣مزم٥م صمؿ اإلص٣مزم٥م زمٙمٝمغ اظمقفمٓم٥م َمع ؿمٝم٤م صقسمف وفمذوزم٥م يمٖمٓمف...( )صف/

 (.24/024ي )فم٣ًمىمر قويمٝمد زمـ فمٌد اظمٙمؽ زمـ طم٣ميمد احلًٛم 

احلراين )صدوق وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ووم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن : َمًتٗمٝمؿ احلدي٧م إذا روى  ويمٝمد زمـ فمٌد اظمٙمؽ زمـ فمٌٝمد اهلل زمـ َمنح 

 (.9/01( )ضم٣مسمؿ 631فمٛمف ايمثٗم٣مت( )ت

 (.0467ويمٝمد زمـ فمٌد اظمٙمؽ فمـ خمٙمد زمـ يزيد )وم٣مل احل٣مهمظ: ٓ أفمرف همٝمف صمرضم٣ًم وٓ سمٔمدياًل( )حتٖم٥م/

 (.04/372ويمٝمد زمـ فمٌٝمد أزمق فم٣ٌمدة ايمْم٣مئل ايمٌحؼمي )طمط  

 (.7/691( )يم٣ًمن 9/9اهلل زمـ أيب رزم٣مح )ؤمٖمف ايمدارومْمٛمل ووشمٗمف ازمـ َمٔمكم( )ضم٣مسمؿ ويمٝمد زمـ فمٌٝمد  
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 (.9/9ويمٝمد زمـ فمٌٝمد اهلل فمـ ايمزهري )ضم٣مسمؿ  

 (.9/00ويمٝمد زمـ فمٌٝمدة )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ  

 (.06/ 9ويمٝمد زمـ فمت٥ٌم ايم٘مقدم )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ  

 (.691/ 7يدري َمـ هق وم٣ميمف ايمذهٌل( )يم٣ًمن ويمٝمد زمـ فمجالن فمـ صمقن زمـ زمُمغم )ٓ  

 (.691/ 7ويمٝمد زمـ فمِم٣مم ايمززمٝمدي )َمتٜمؿ وم٣ميمف ايمذهٌل، ووم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن: ٓ جيقز آضمتج٣مج زمف( )يم٣ًمن  

 (.9/00( )ضم٣مسمؿ 691/ 7ويمٝمد زمـ فمْم٣مء زمـ أنمر َم٘مل )وشمٗمف ازمـ ؾمٌٝم٤م( )يم٣ًمن  

 (.9/00ويمٝمد زمـ فمٗم٣مل فمـ َمِمٔم٤م زمـ ؽمٔمد )ضم٣مسمؿ  

 (.9/06ٔمٖمل )جمٜمقل ضم٣مل( )ضم٣مسمؿ ويمٝمد زمـ فمقم اجل 

 (.0399ويمٝمد زمـ فمٚمران )ك  

 (.690/ 7ويمٝمد زمـ فمٚمرو ايمدَمُمٗمل )جمٜمقل( )يم٣ًمن  

 (.690/ 7( )يم٣ًمن 00/ 9ويمٝمد زمـ فمٚمرو زمـ ؽم٣مج اجلزري )ؤمٖمف ازمـ َمٔمكم ومج٣مفم٥م( )ضم٣مسمؿ  

 (.9/00ويمٝمد زمـ فمٚمرو زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ َم٣ًمهمع ايمٔم٣مَمري )جمٜمقل ضم٣مل( )ضم٣مسمؿ  

 (.694/ 7( )يم٣ًمن 06/ 9ويمٝمد زمـ فمٝمًك أزمق وه٤م ايمٔم٣مَمري )ووم٣مل ايمٌخ٣مري: همٝمف ٞمٓمر( )ضم٣مسمؿ  

 (.9/01ويمٝمد زمـ فمٝمٝمٛم٥م ايمٙمٝمثل ايم٘مقدم )ضم٣مسمؿ  

( )طمط 06/ 9ويمٝمد زمـ همّمؾ أزمق حمٚمد ايمٔمٛمزي )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ، ووم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن: يروي اظمقوقفم٣مت( )ضم٣مسمؿ  

 (.696/ 7( )يم٣ًمن 374/ 04

 .-ذدم سمٗمدمهقومْم٣مَمل: ويمٝمد زمـ  

 (.05/ 9ويمٝمد زمـ ىمريز فمـ أطمٝمف طمْم٣مب )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ  

 (.9/07ويمٝمد زمـ َم٣ميمؽ زمـ فمٌد ايمٗمٝمس )ضم٣مسمؿ  

 (.0475( )يقٞمس 624)ىم٣من شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( )ت  -وٓد  -ويمٝمد زمـ حمٚمد ايمتٚمٝمٚمل ايمٛمحقي ايمٌٌمي أزمق فمقم 

 (.694/ 7ويمٝمد زمـ حمٚمد ايمًٙمٚمل احلج٣مم )ؤمٝمػ وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل( )يم٣ًمن  

 (.02/ 9ويمٝمد زمـ حمٚمد زمـ ص٣ميما إيقم )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ  

 (.625/ 24ويمٝمد زمـ حمٚمد زمـ فم٣ٌمس أزمق فم٣ٌمس ايمٕم٣ًمين )جمٜمقل ضم٣مل( )فم٣ًمىمر  
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يمٝمد زمـ همتا: مل ي٘مـ ضمًـ ايمّمٌط ظم٣م رواه وىم٣من ويمٝمد زمـ حمٚمد زمـ همتقح إٞمِم٣مري أزمق فم٣ٌمس إٞمديمز )وم٣مل أزمق و

 (.0306يم٤م فمٙمٝمف َمٔمرهم٥م ايمرأي ودرؽم٥م ايمٖمتقى( )صف/٣مايمٕم

 (.9/05ويمٝمد زمـ حمٚمد زمـ ٞمٔمامن ايمًٙمٚمل ايمٌٌمي )َم٣م زمحديثف زمٟمس وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ  

 (.09/ 9ويمٝمد زمـ َمرة فمـ ىمثغم )ضم٣مسمؿ  

 (.0003ويمٝمد زمـ َمروان زمـ فمٌد اهلل احلٚميص )إرؾم٣مد/ 

 (.9/08ويمٝمد زمـ َمروان فمـ نمٝمالن زمـ صمرير )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ  

 (.694/ 7إردين( )َمؼموك وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل( )يم٣ًمن  -ويمٝمد زمـ َمًٙمٚم٥م إزدي )أو 

 (.0318ويمٝمد زمـ َمًٙمٚم٥م ايمٕم٣ًمين أزمق فم٣ٌمس ايمٗمرؿمٌل فمٛمف ازمـ أزمٝمض )صف/ 

 (.0005ؾم٣مد/( ) إر408ويمٝمد زمـ َمْمٙم٤م زمـ فمٌد اهلل زمـ ويمٝمد ايمًٜمٚمل )ت 

 (.08/ 9)ضم٣مسمؿ  -هق ايمذي زمٔمده -ويمٝمد زمـ َمٔمدان ايمّمٌٔمل 

 .(9/08)ضم٣مسمؿ (694/ 7( )يم٣ًمن ازمـ ضمزمويمٝمد زمـ َمٔمدان فمٛمف ازمٛمف فمٌد اظمٙمؽ )ىمالمه٣م ؽم٣مومط وم٣ميمف  

 (.0301ويمٝمد زمـ َمٛمذر زمـ فمْم٣َّمف زمـ َمٛمذر إَمقي أزمق فم٣ٌمس آؽمتٛمجل ضمدث فمٛمف ايمِم٣مضم٣ٌمن )صف/

 (.07/ 9شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم، ووم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: ؾمٝمخ( )ضم٣مسمؿ ويمٝمد زمـ َمٜم٣مصمر ايمٌجقم ) 

/ 7( )يم٣ًمن ، ووم٣مل احل٣مهمظ دم ؽمٛمد هذا همٝمف: إؽمٛم٣مد ضمًـويمٝمد زمـ َمٜمٙم٤م فمـ ٞمي زمـ حمرز )ٓ ئمرف وم٣ميمف ايمذهٌل 

 .(0468)حتٖم٥م/ (693

أزمق ضم٣مسمؿ: صدوق  وه٣مه ايمٔمٗمٝمقم وازمـ ضم٣ٌمن، ووم٣ملو )َمٛم٘مر احلدي٧م وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل ايمٗمرر ويمٝمد زمـ َمقؽمك ايمدَمُمٗمل 

 (.24/698( )فم٣ًمىمر 7/693يمكم ضمديثف صحٝما ( )يم٣ًمن 

 (24/410/( )فم٣ًمىمر 09/ 9ويمٝمد زمـ ٞمي ايمرَمقم أزمق فم٣ٌمس اظمًٔمقدي )روى فمٛمف مج٣مفم٥م( )ضم٣مسمؿ 

 (.9/09ويمٝمد زمـ ٞمٚمغم زمـ أوس إؾمٔمري ؾم٣مَمل )ضم٣مسمؿ  

 (.695/ 5( )ضم٣مسمؿ 695/ 7ويمٝمد زمـ هُم٣مم ايمٌٌمي ايمٗمحذَمل )وشمٗمف ايمذهٌل( )يم٣ًمن  

 (.61/ 9ويمٝمد زمـ هُم٣مم اظمٔمٝمْمل ايمُم٣مَمل )شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم( )ضم٣مسمؿ  

 (.693/ 7( )يم٣ًمن 9/61ويمٝمد زمـ هُم٣مم زمـ ويمٝمد )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ  

 (.695/ 7ه( )يم٣ًمن ويمٝمد زمـ ويمٝمد ايمدَمُمٗمل )َمٛم٘مر احلدي٧م وم٣ميمف ايمذهٌل ونمغم 
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 (.9/61( )ضم٣مسمؿ 695/ 7ويمٝمد زمـ ويمٝمد ايمٔمٛمز أزمق فم٣ٌمس ايمٗمالٞمز )َمؼموك وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل( )يم٣ًمن  

 (.60/ 9ويمٝمد زمـ حيٝمك فمـ صم٣مزمر )ضم٣مسمؿ  

 (.692/ 7ويمٝمد زمـ يزيد زمـ ئمعم ايمٖم٣مرد ايمٝمامين )جمٜمقل( )يم٣ًمن  

 (.60/ 9ويمٝمد زمـ ي٣ًمر ايمٌٌمي )ضم٣مسمؿ  

 (.60/ 9ويمٝمد زمـ ي٣ًمر اخلزافمل أزمق فمٌٝمدة ايمٌٌمي )ضم٣مسمؿ  

 (.695/ 7ويمٝمد فمـ صم٣مزمر )ٓ ئمرف وم٣ميمف ايمذهٌل( )يم٣ًمن  

 (.695/ 7ويمٝمد فمـ فمثامن )ٓ أدري َمـ هق وم٣ميمف ازمـ ضم٣ٌمن( )يم٣ًمن  

٣ًمئل ونمٚمزه وه٤م اهلل زمـ راؾمد أزمق زرفم٥م اظمٌمي )وم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: حمٙمف ايمِمدق، ووم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن: خيْمئ ومل يروف ايمٛم

 (.67/ 9( )ضم٣مسمؿ 7/416ؽمٔمٝمد زمـ أيب َمريؿ( )يم٣ًمن 

 ( 099وه٤م اهلل زمـ رزق اهلل اظمٌمي أزمق هريرة ) سم٘مٙمؿ همٝمف وروى فمٛمف مج٣مفم٥م ( ) ذيؾ 

 (.692/ 7وه٤م زمـ أزم٣من فمـ ٞم٣مهمع )ٓ يدري َمـ هق وم٣ميمف ايمذهٌل( )يم٣ًمن 

 (.669/ 9وه٤م زمـ إزمراهٝمؿ زمـ أيب َمرصمق أزمق فمقم ايمٖم٣مَمل )ضم٤م 

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من طمغمًا هم٣مواًل ديٛم٣ًم شمٗم٥م..( 354زمـ إزمراهٝمؿ زمـ وه٤م ايمٗمٝمز ايمْمٙمٝمْمقم )توه٤م 

 (.0302)صف/

 (.389/ 5وه٤م زمـ أيب اظمتٔم٤م )ضم٤م 

 (.63/ 9( )ضم٣مسمؿ 389/ 5وه٤م زمـ أؽمقد فمـ فمٚمر )ٓ يدري َمـ هق وم٣ميمف ازمـ ضمزم( )ضم٤م 

 (.389/ 04وه٤م زمـ مجٝمؾ زمـ همّمؾ إرخيل )طمط 

 (.558/ 7إؽمدي )ضم٤م  وه٤م زمـ ضمٌٝم٤م

/ 7( )يم٣ًمن ، ووم٣مل احل٣مهمظ: أضمد ايمّمٔمٖم٣مءوه٤م زمـ ضمٖمص زمـ فمٚمرو ايمٌجقم احلراين )يّمع احلدي٧م وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل

 .(0469)حتٖم٥م/ (692

 (.697/ 7وه٤م زمـ ضم٘مٝمؿ فمـ ازمـ ؽمغميـ )جمٜمقل وم٣ميمف ايمٔمٗمٝمقم( )يم٣ًمن 

 (.697/ 7( )يم٣ًمن 04/389ْمٝم٤م( )طمط وه٤م زمـ داود زمـ ؽمٙمٝمامن أزمق وم٣مؽمؿ اظمخرَمل )مل ي٘مـ شمٗم٥م وم٣ميمف اخل

 (.69/ 9وه٤م زمـ داود فمـ ضمًـ )ضم٣مسمؿ 
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 (.67/ 9)ضم٣مسمؿ  -ؽمٌؼ -ٙمف ايمِمدق( وومٝمؾ وه٤م اهللوه٤م زمـ راؾمد أزمق زرفم٥م اظم٠مذن )حم

 (.67/ 9( )ضم٣مسمؿ 697/ 7وه٤م زمـ راؾمد ايمرومل ايمٌٌمي )َمٛم٘مر احلدي٧م وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ وايمٔمٗمٝمقم( )يم٣ًمن 

 (.0/715ي )دفم٣مء وه٤م زمـ رزق أزمق هريرة اظمٌم

 (.698/ 7يٟميت واؽمٚمف وه٤م زمـ وه٤م )يم٣ًمن  -هق أزمق ايمٌخؼمي –وه٤م زمـ زَمٔم٥م 

 (.391/ 5وه٤م زمـ زي٣مد )ضم٤م 

 (.557/ 7وه٤م زمـ ؽمٙمٚم٥م )ضم٤م 

 .(0441)حتٖم٥م/ (67/ 9( )ضم٣مسمؿ 557/ 7)ضم٤م  ) ٓ أفمرهمف وم٣ميمف احل٣مهمظ( وه٤م زمـ ؽمٙمٝمامن اجلٛمدي ايمٝمامين

 (.698/ 7)يم٣ًمن وه٤م زمـ ؾم٣ٌمك اهلروي )سم٘مٙمؿ همٝمف( 

 (.698/ 7)يم٣ًمن  -يٟميت ومري٣ٌمً  –هق ازمـ زمخؼمي وهق ازمـ وه٤م  –وه٤م زمـ فمٌد ايمرمحـ ايمٗمرر 

 (.391/ 04وه٤م زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ فم٣ٌمس زمـ فمقم أزمق داود اجلقهري )طمط 

 (.388/ 5وه٤م زمـ فمٌد اهلل ايمزَم٣مري )ضم٤م 

 (.389/ 5وه٤م زمـ فمٌد اهلل ايمٔم٣مَمري )ضم٤م 

 (.9/66( )ضم٣مسمؿ 552/ 7وم٣مرب ايمثٗمٖمل )ضم٤م وه٤م زمـ فمٌد اهلل زمـ 

 (.68/ 9وه٤م زمـ فمٚمر زمـ فمٌد اهلل زمـ إزمراهٝمؿ )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.698/ 7وه٤م زمـ فمٚمرو فمـ أيب فمٌد ايمرمحـ )ٓ ئمرف وم٣ميمف ايمذهٌل( )يم٣ًمن 

 (.0477وه٤م زمـ فمٚمغم زمـ وه٤م زمـ طمٙمػ ايمٗمرر اجلٚمحل )يقٞمس 

 (.63 /9وه٤م زمـ فمٚمغم فمـ فمثامن )ضم٣مسمؿ 

 (.66/ 9وه٤م زمـ ومٝمس زمـ أزم٣من ايمْم٣مئٖمل )يمف صح٥ٌم( )ضم٣مسمؿ 

 (.9/66وه٤م زمـ حمِمـ زمـ ضمرشم٣من أزمق ؽمٛم٣من إؽمدي )ضم٣مسمؿ 

 (.69/ 9( )ضم٣مسمؿ 249وه٤م زمـ حمٚمد ايمٌٛم٣مين ايمٌٌمي )ٓ زمٟمس زمف وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )آصمري 

 (.9/63( )ضم٣مسمؿ 552/ 7وه٤م زمـ حمٚمد زمـ صمد زمـ ومٝمس ايمًٙمٚمل إٞمِم٣مري )ضم٤م 

زم٤ًٌم زمدفم٥م ايمٗمدر، ووم٣مل احل٣مهمظ: َمـ ايمٔمٙمامء  ( )سم٘مٙمؿ همٝمف432م )ن زـ َمنة أو َمرة ايمتٚمٝمٚمل إٞمديمز أزمق احلوه٤م زم

 (.698/ 7( )يم٣ًمن زم٣ميمٖمٗمف واحلدي٧م
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 (.63/ 9( )ضم٣مسمؿ 552/ 7وه٤م زمـ ٞم٣مهمع ايمِمٛمٔم٣مين فمؿ فمٌد ايمرزاق )ضم٤م 

٥م وم٣ميمف ؾمٔمٝم٤م زمـ إؽمح٣مق وىمذزمف أمحد أيّم٣مً وه٤م زمـ وه٤م زمـ ىمثغم ايمٗمرر أزمق زمخؼمي اظمدين ايمٗم٣م  )ىمذاب هذه إَم

 .(0446)حتٖم٥م/ (9/65( )ضم٣مسمؿ 7/698( )يم٣ًمن 380/ 04( )طمط ، ووم٣مل احل٣مهمظ: أمجٔمقا فمعم سم٘مذيٌفونمغمه

 (.62/ 9وه٤م زمـ وه٤م فمـ ؽمٔمد زمـ أيب ووم٣مص )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.5/6522وه٤م زمـ حيٝمك ازمـ زَم٣مم ايمٗمٝمز ايمٔمالف )فمٛمف مج٣مفم٥م( )ضم٣ٌمن 

/ 7( )يم٣ًمن ، ووم٣مل احل٣مهمظ: ؤمٝمػ وومد وشمٗمف مج٣مفم٥موه٤م زمـ حيٝمك زمـ ضمٖمص ايمٌجقم )روى َمٛم٣مىمغم وم٣ميمف ازمـ يقٞمس

410.) 

 (.7/410وه٤م زمـ يزيد فمـ ضم٘مؿ زمـ أزم٣من )يروي اظمٗم٣مؿمٝمع وم٣مهل٣م زمـ ضم٣ٌمن( )يم٣ًمن 

 (.0002( )إرؾم٣مد/560/ 04وهٝم٤م زمـ فمٌد اهلل زمـ حمٚمد اظمروذي أزمق زم٘مر اظم٠مدب اظمٔمٙمؿ )وشمٗمف ازمـ َمٛم٣مدي( )طمط 

 (.9/641وهٝم٤م زمـ نم٣ًمن زمـ َم٣ميمؽ اظمًٚمٔمل )ضم٤م  

 (.43/ 9وهٝم٤م َمقلم زيد زيد زمـ شم٣مزم٦م )ضم٣مسمؿ 
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 ضمرف ايمٝم٣مء

 

 (.415/ 7ي٣مه فمـ أٞمس )ٓ رء وم٣ميمف ايمذهٌل( )يم٣ًمن 

 (.406/ 9ي٣مؽمكم ايم٘مٛم٣مد فمـ أيب إؽمح٣مق )ضم٣مسمؿ 

 (.452/ 03ي٣مؽمكم زمـ ضمًـ زمـ حمٚمد احلٛم٣مئل )صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )طمط  

هـ همزفمؿ أٞمف يمٗمل رصماًل َمـ ايمِمح٣مزم٥م اؽمٚمف: ضمقط...همٜمذا ىمذب 632ي٣مؽمكم زمـ ضمًـ زمـ ي٣مؽمكم )وم٣مل احل٣مهمظ: ضم٨م فم٣مم 

 (.7/412َمـ هذا ايمرصمؾ أو َمـ أضمد رواسمف( )يم٣ًمن

 (.0275ي٣مؽمكم زمـ محدان زمـ صمٔمٖمر احلداد )خم٤م 

 (.42/ 23ؽمٜمؾ زمـ حمٚمد أزمق روح ايمِمقدم )فم٣ًمىمر ي٣مؽمكم زمـ 

 (.452/ 03ي٣مؽمكم زمـ حمٚمد إٞم٣ٌمري )طمط 

 (.227( )نمرزم٣مء/461ي٣مؽمكم زمـ حمٚمد زمـ فمٌد ايمرضمٝمؿ إٞمِم٣مري أٞمديمز أزمق يم٠مي )ت

 (.0275ي٣مؽمكم زمـ حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ ي٣مؽمكم )خم٤م 

 (.950( )ٞمٝم٣ًمزمقر/492ي٣مؽمكم زمـ حمٚمد زمـ ي٣مؽمكم أزمق يقؽمػ ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ت

ي٣مؽمكم زمـ َمٔم٣مذ ايمزي٣مت أزمق طمٙمػ )يمٝمس زمف زمٟمس وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم أزمق زرفم٥م، ووم٣مل ايمٛم٣ًمئل: َمؼموك، ووم٣مل ايمٌخ٣مري: َمٛم٘مر 

 .(0442)حتٖم٥م/ (412/ 7( )يم٣ًمن 406/ 9( )ضم٣مسمؿ  ، ووم٣مل احل٣مهمظ: َمؼموكاحلدي٧م

 (.403/ 9( )ضم٣مسمؿ 417/ 7ي٣مهمع زمـ فم٣مَمر فمـ ومت٣مدة )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )يم٣ًمن 

ت ايمروَمل احلٚمقي ايم٘م٣مسم٤م )َمتٜمؿ زم٣ميمٛمِم٤م... ومل أَر دم رء َمـ سمِمٛمٝمٖمف ايمتٌميا زم٣ميمٛمِم٤م... وم٣م يمف احل٣مهمظ( ي٣مومق

 (.0447( )حتٖم٥م/7/417)يم٣ًمن

 .-هق إول –حيل زمـ أيب ؿم٣ميم٤م زمـ فمٌد اهلل زمـ ايمززمروم٣من 

 (.0458حيل زمـ أيب َمٔم٣مرم ازمـ ومُمٝمٙم٥م راهميض )حتٖم٥م/

 (.0431أضمد أئٚم٥م ايمٙمٕم٥م وم٣ميمف احل٣مهمظ( )حتٖم٥م/حيل زمـ أمحد إدي٤م ايم٣ٌمراين ايمٖم٣مري )

 (9/043حيل زمـ صمٔمدة ايم٣ٌمرومل )ٓأفمرهمف وم٣ميمف أزمقضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 
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 (.0435حيل زمـ طمالد زمـ راهمع زمـ َم٣ميمؽ ) وم٣مل احل٣مهمظ دم ؽمٛمد هذا همٝمف: إؽمٛم٣مد صحٝما( يُمٌف أيت )حتٖم٥م/

 (9/032حيل زمـ زهدم ايمٌٌمي)ؾمٝمخ أرصمق أن ي٘مقن صدووم٣م وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( )ضم٣مسمؿ 

 (9/469حيل زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ طمراش اخلزافمل )ؾمٝمخ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.0454حيل زمـ فمٌد احلٚمٝمد ايمْم٣مئل ) ٓ ئمرف وم٣ميمف احل٣مهمظ( )حتٖم٥م/

 حيل زمـ فمثامن اظمٌمي: اؽمؿ صمده: ص٣ميما.

 (.0455حيل زمـ فمامر اظمِمٝميص ) وم٣مل احل٣مهمظ دم ؽمٛمد هذا همٝمف: رصم٣ميمف شمٗم٣مت( )حتٖم٥م/

 (.25/25ٚمٝمٚمل )فم٣ًمىمر حيٝمك أزمق حمٚمد ايمت

 (.9/611( )ضم٣مسمؿ 7/456حيٝمك أؽمقد )ٓ أفمرهمف وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )يم٣ًمن 

 (.9/611حيٝمك إَمقي فمـ فمٌد اهلل ضم٣مرث )ضم٣مسمؿ 

 (.03/613حيٝمك اجلالء )طمط 

 (.9/611حيٝمك ايمْمقيؾ فمـ ٞم٣مهمع )ضم٣مسمؿ 

 (.7/456( )يم٣ًمن وم٣ميمف احل٣مهمظ )جمٜمقل وفمٛمف َمروان زمـ َمٔم٣موي٥م حيٝمك ايمٔمجٚمل فمـ ايمزهري

 (.7/456حيٝمك ايم٘مقدم )ىمذزمف ازمـ َمٔمكم( )يم٣ًمن 

 (.418/ 7حيٝمك زمـ إزمراهٝمؿ ايمًٙمامد )سم٘مٙمؿ همٝمف( )يم٣ًمن 

 (.417/ 7حيٝمك زمـ إزمراهٝمؿ ايمًٙمٚمل )َمٛم٘مر احلدي٧م( )يم٣ًمن 

 حيٝمك زمـ إزمراهٝمؿ اظمزىمل: اؽمؿ صمده: حمٚمد زمـ حيٝمك.

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقل: ؽمٚمٔمٛم٣م زمٔمّمٜمؿ يّمٔمٖمف ويٛمًٌف 392حيٝمك زمـ إزمراهٝمؿ زمـ أيب زيد إٞمديمز أزمق ضمًكم زمـ زمٝم٣مز )ت 

 (.418/ 7إلم ايم٘مذب ويُمٌف أن ي٘مقن ذيمؽ دم ووم٦م اطمتالؿمف( )يم٣ًمن 

)ايمُمٝمخ اجلٙمٝمؾ: وم٣ميمف ازمـ فمْمٝم٥م ووم٣مل ازمـ  -ازمـ زمٝم٣من -حيٝمك زمـ إزمراهٝمؿ زمـ أيب زيد ايمٙمقايت اظمٗمرئ أزمق ضمًكم اظمرد

ذب وادفم٣مء ايمرواي٥م فمـ أومقام مل يٙمٗمٜمؿ وٓ ىم٣مسمٌقه ويُمٌف أن زمُم٘مقال: ؽمٚمٔم٦م زمٔمض ؾمٝمقطمٛم٣م يّمٔمٖمف ويٛمًٌف إلم ايم٘م

 (.0378( )صف/00( )همٜمرس/392ي٘مقن ذيمؽ ووم٦م اطمتالؿمف: ٕٞمف اطمتٙمط دم آطمر فمٚمره( )ت

 (.0008حيٝمك زمـ إزمراهٝمؿ زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ نمقيؼ أزمق فمتٝمؼ احلٚميص )إرؾم٣مد/

 (.0007حيٝمك زمـ إزمراهٝمؿ زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ حيٝمك ايم٘مقدم )إرؾم٣مد/
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 (.660/ 03زمـ إزمراهٝمؿ زمـ ري٣من أزمق زىمري٣م اخل٣مزن )طمط حيٝمك 

 .(0449)حتٖم٥م/ (067/ 9)ضم٣مسمؿ )جمٜمقل وم٣ميمف احل٣مهمظ( حيٝمك زمـ إزمراهٝمؿ زمـ فمْم٣مء فمـ أزمٝمف فمـ صمده 

حيٝمك زمـ إزمراهٝمؿ زمـ حم٣مرب ايمنومًْمل أزمق حمٚمد )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من رصمالً هم٣مواًل زاهدًا.. ووم٣مل ايمنومًْمل: ىم٣من 

 (.0320( )صف/303يمقرع وَم٣م رأي٦م أورع َمٛمف( )ت َمـ أهؾ ايمديـ وا

( )وم٣مل احل٣مهمظ: ؽمٚمع صم٣مَمع ايمؼمَمذي َمـ ايم٘مروطمل وؽمامفمف 203أزمق سمراب ايم٘مرطمل )تحيٝمك زمـ إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد 

 (.7/418صحٝما يم٘مٛمف اطمتؾ دم آطمر فمٚمره...( )يم٣ًمن

( )وم٣مل ايمٖم٣مرد: 303)ت -َمٛمده  ازمـ–حيٝمك زمـ إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ حيٝمك زمـ ؽمختقيف أزمق زىمري٣م اظمزىمل ايمٛمٝم٣ًمزمقري 

ؾمٝمخ َمُمٜمقر َمذىمرو صمٙمٝمؾ شمٗم٥م فمدل َمر  َمـ أرىم٣من أهؾ احلدي٧م وايمتزىمٝم٥م وىم٣من فمديؿ ايمٛمٓمغم ديٛم٣ًم وزهدًا وورفم٣ًم 

وصالضم٣ًم وإسمٗم٣مٞم٣ًم وصدوم٣مً واضمتٝم٣مؿم٣ًم دم ايمرواي٥م وىم٣من ىمثغم احلدي٧م ىمثغم ايمُمٝمقخ صحٝما ايمًامع، ووم٣مل ايمذهٌل: َمًٛمد 

( 0242( )خم٤م091( )إحت٣مف/٣07/695من شمٗم٥م ٞمٌٝمالً زاهدًا ص٣محل٣ًم ورفم٣ًم َمتٗمٛم٣ًم..( )ؽمغمٞمٝم٣ًمزمقر وؾمٝمخ ايمتزىمٝم٥م ىم

 (.0242( )خم٤م 4/616( )ؾمذرات9/635)سم٣مريخ اإلؽمالم 

 (.228( )نمرزم٣مء/621حيٝمك زمـ إزمراهٝمؿ زمـ َمزيـ ايمرَمقم )ت

 (.041/ 9حيٝمك زمـ أيب أؽم٣مَم٥م إؽمدي )ضم٣مسمؿ 

 حيٝمك زمـ أيب أؽمقد، هق إول.

 (.9/069( )ضم٣مسمؿ 9/650أؽمٝمد اظمٌمي )جمٜمقل( ضم٣مل(. )ضم٤م حيٝمك زمـ أيب 

 (.9/65( )ضم٤م 7/419حيٝمك زمـ أيب أؾمٔم٧م فمـ أيب فمقن )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )يم٣ًمن 

 (.9/655حيٝمك زمـ أيب ضمج٣مج اظمٛمٗمري )ضم٤م 

 (.9/049( )ضم٣مسمؿ 03/026)صدوق وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )طمط  -دهٗم٣من –حيٝمك زمـ أيب ضم٘مؿ ايمقاؽمْمل 

 (.9/031( )ضم٣مسمؿ 7/409يمد ؾمٝمخ ٓ زمـ أيب همديؽ )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )يم٣ًمن حيٝمك زمـ أيب طم٣م

 (.03/021( )طمط 7/409حيٝمك زمـ أيب طمِمٝم٤م )وشمٗمف أزمق ضم٣مسمؿ( )يم٣ًمن 

 (.7/461( )يم٣ًمن 9/036حيٝمك زمـ أيب دٞمٝم٣م فمـ ازمـ صمريا )ؤمٝمػ احلدي٧م وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.23/058حيٝمك زمـ أيب راؾمد ايمٛمٌمي )فم٣ًمىمر 

 (.7/461زمـ فمْمٝم٥م زمـ ضم٣مرث )واهـ( يٟميت )يم٣ًمن اٝمك زمـ أيب روق، هق حي
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 (.9/052حيٝمك زمـ أيب ؽم٣ممل اظمقصقم )جمٜمقل ضم٣مل( )ضم٣مسمؿ 

 (.9/671حيٝمك زمـ أيب ص٣ميما ايمٌزار )ضم٤م 

( ) وشمٗمف ايمدارومْمٛمل، ووم٣مل َمًٙمٚم٥م: يمٝمس زمف زمٟمس وسم٘مٙمؿ ايمٛم٣مس همٝمف، 675حيٝمك زمـ أيب ؿم٣ميم٤م زمـ ززمروم٣من ايمٌٕمدادي )ت 

( 7/441( )يم٣ًمن، ووشمٗمف احل٣مهمظدم ىمالَمف، و طمط أزمق داود فمعم ضمديثف كفمٛم /َمقؽمك زمـ ه٣مرون: أؾمٜمد أٞمف ي٘مذبووم٣مل 

 .(0456)حتٖم٥م/ (03/661)طمط 

 (.9/021( )ضم٣مسمؿ 7/215حيٝمك زمـ أيب ؿمقيؾ )ضم٤م 

 (.9/079حيٝمك زمـ أيب فمْم٣مء فمـ أيب صمٔمٖمر )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 زمـ فمٌد اهلل زمـ أيب يمٌٝم٥ٌم.حيٝمك زمـ أيب يمٌٝم٥ٌم اظمدين هق ا

 (.5/668حيٝمك زمـ أيب َمْم٣مع ايمٗمرر )ضم٤م 

 (.03/66حيٝمك زمـ أيب ٞمٌم )طمط 

 (.9/093( )ضم٣مسمؿ 7/206حيٝمك زمـ أيب واؽمع أزمق أَمٝم٥م )ضم٤م 

 (.418/ 7حيٝمك زمـ أمحد )ٓ ئمرف وم٣ميمف ايمذهٌل( )يم٣ًمن 

 (.931( )ٞمٝم٣ًمزمقر/( ) أشمٛمك فمٙمٝمف احل٣مىمؿ488حيٝمك زمـ أمحد ايمً٘مري أزمق ؿم٣مهر ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ت

 (.34/ 23حيٝمك زمـ أمحد زمـ زمًْم٣مم ايمٔمٌز )فم٣ًمىمر 

 (.418حيٝمك زمـ أمحد زمـ زمٛمدار )َمٌم 

 (.0350حيٝمك زمـ أمحد زمـ ضم٣مزمر زمـ فمٌٝمدة ايمٌج٣مين أزمق زىمري٣م إٞمديمز )صف/

 (.629/ 9حيٝمك زمـ أمحد زمـ داود أزمق زىمري٣م )ضم٤م 

 (.0271( )ك 698 حيٝمك زمـ أمحد زمـ زي٣مد أزمق َمٛمِمقر ايمًٖمٝم٣مين اهلروي )ت

 (.0253حيٝمك زمـ أمحد زمـ ؽمٙمٝمامن ايمِمقدم )خم٤م 

 (.641/ 03حيٝمك زمـ أمحد زمـ فمٌده أزمق فمقم ايمْم٣مئل )طمط 

 (.0898حيٝمك زمـ أمحد زمـ فمِم٣مم إصٌٜم٣مين )ذىمر 

حيٝمك زمـ أمحد زمـ فمقم ايمِم٣ميغ )ايمِم٣مئغ( أزمق ؽمٔمد ؾمٝمخ يمٙمٌٝمٜمٗمل )وأشمٛمك فمٙمٝمف ايمًٚمٔم٣مين همٗم٣مل: أؽمت٣مذ فمال ايمٔم٣ممل(. 

 (.090( )إحت٣مف/8/67ٞم٣ًمب )إ
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 (.34/ 23حيٝمك زمـ أمحد زمـ حمٚمد أزمق فمٚمرو ايمٛمٝم٣ًمزمقري )فم٣ًمىمر 

 (0248حيٝمك زمـ أمحد زمـ حمٚمد أزمق ٞمٌم احلغمي )وشمٗمف ايمٖم٣مرد( )خم٤م

 (.944( ) أشمٛمك فمٙمٝمف احل٣مىمؿ( )ٞمٝم٣ًمزمقر/484حيٝمك زمـ أمحد زمـ حمٚمد اظمخٙمدي أزمق فمٚمرو ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ت

 (.0247ـ إؽمح٣مق أزمق زىمري٣م ايمزصم٣مصمل )وشمٗمف ايمٖم٣مرد ( )خم٤م حيٝمك زمـ أمحد زمـ حمٚمد زم

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من ؾمٝمخ٣ًم ضم٘مٝماًم أدزمٝم٣مً َمقومرًا دم 316حيٝمك زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل ايمتٚمٝمٚمل ايمٗمرؿمٌل )ت

 (.0355ايمٛم٣مس ضمًـ اخلٙمؼ..( )صف/

 (.668/ 03حيٝمك زمـ أمحد زمـ ه٣مرون أزمق زىمري٣م اظمزوق )طمط 

 (.650/ 9)ضم٤م  حيٝمك زمـ أزهر

 (.419/ 7حيٝمك زمـ إؽمح٣مق ايم٘م٣مؾمٕمري )رزمام أنمرب وم٣ميمف ازمـ ضم٣ٌمن دم ايمثٗم٣مت( )يم٣ًمن 

 (.609/ 03( )وشمٗمف اخلْمٝم٤م( )طمط 628حيٝمك زمـ إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ زمـ ؽم٣منمري )ت 

 (.674/ 03حيٝمك زمـ إؽمح٣مق زمـ ؽم٘مٝم٦م، صقازمف ئمٗمقب )طمط 

 (.0339)صف/( 481حيٝمك زمـ إؽمح٣مق زمـ همٙمٖمؾ ايمٗمرؿمٌل أزمقزىمري٣م )ت

 (.065/ 7حيٝمك زمـ إؽمح٣مق فمـ فمٚمف راهمع زمـ طمدي٨م ونمغمه )شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم( )يم٣ًمن 

 (.03/666حيٝمك زمـ إؽمامفمٝمؾ أزمق زىمري٣م ايمٌٕمدادي )طمط 

 (.650/ 9)ضم٤م  -اؽمؿ صمده: فمٌد اهلل– حيٝمك زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ أيب َمٜم٣مصمر

 (.5/6570( )ضم٣ٌمن062/ 9 ( )ضم٣مسمؿ652/ 9حيٝمك زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ ؽم٣ممل إؽمدي )جمٜمقل ضم٣مل( )ضم٤م 

 (23/21( )فم٣ًمىمر 9/062حيٝمك زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ فمٌٝمد اهلل زمـ أيب َمٜم٣مصمر )يمٝمس زمف زمٟمس وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 .(9/650)ضم٤م

 (.0009حيٝمك زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ حمٚمد زمـ حيٝمك ايمٌجقم ايم٘مقدم )جمٜمقل ضم٣مل( )إرؾم٣مد/

( )خم٤م 648/ 03( )طمط 423ىمل )وشمٗمف ايمٖم٣مرد( )ت حيٝمك زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ حيٝمك زمـ زىمري٣م زمـ ضمرب أزمق زىمري٣م اظمز

0245.) 

 (.7/419حيٝمك زمـ أؽمقد )جمٜمقل( )يم٣ًمن 

 (.9/625حيٝمك زمـ أىمثؿ زمـ حمٚمد اظمروزي )ضم٤م 
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 ( 615حيٝمك زمـ أم ؿمقيؾ ايمٝمامين ) نمغم َمٔمروف وم٣ميمف ايمْمح٣موي ( )ذيؾ 

 (.9/068حيٝمك زمـ أيقب ايمزاهد )صدوق وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

زمـ أيب فمٗم٣مل هالل زمـ زيد ايم٘مٙمٌل )ٓ يٗمقم زمٚمثٙمف ضمج٥م ويم٘مـ ي٘مت٤م ضمديثف وم٣ميمف ايمذهٌل(  حيٝمك زمـ أيقب

 (.7/419)يم٣ًمن

 (. 0379حيٝمك زمـ أيقب زمـ وم٣مؽمؿ ايمٖمٜمري أزمق زىمري٣م ايمُم٣مؿمٌل.. )صف/

 (.03/664حيٝمك زمـ زمدر زمـ حيٝمك زمـ زمدر أزمق همّمؾ ايمٗمرر ايم٣ًمَمل )طمط 

 (.5/561حيٝمك زمـ زمراء زمـ فم٣مزب )ضم٤م 

زمريد زمـ أيب زمردة زمـ أيب َمقؽمك إؾمٔمري )وم٣مل ازمـ ٞمٚمغم: َم٣م يًقى مترة، ووم٣مل أزمق زرفم٥م: َمٛم٘مر احلدي٧م، حيٝمك زمـ 

 (.7/419( )يم٣ًمن 9/040وؤمٖمف ازمـ َمٔمكم وأمحد ونمغمهؿ ( )ضم٣مسمؿ 

زمـ حيٝمك زمـ زمًْم٣مم إصٖمر ايمزاهراين )ِؾمٝمخ صدوق َم٣م زمحديثف زمٟمس وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ، ووم٣مل أزمق داود: سمرىمقا ضمديثف، ووم٣مل ا

 (.7/401( )يم٣ًمن 9/046ضم٣ٌمن: ٓ حتؾ ايمرواي٥م فمٛمف( )ضم٣مسمؿ 

 (.7/400حيٝمك زمـ زمُم٣مر ايم٘مٛمدي )ٓ ئمرف وم٣ميمف ايمذهٌل( )يم٣ًمن 

 (.9/040حيٝمك زمـ زممم ايمٌجقم أزمق زىمري٣م )ضم٣مسمؿ 

 (.7/400( )يم٣ًمن 9/040حيٝمك زمـ زممم اخلراؽم٣مين )شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم( )ضم٣مسمؿ 

 (.7/400شمٗم٥م ضم٣مهمظ وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل، وىمذزمف َمْمكم( )يم٣ًمن حيٝمك زمـ زممم فمـ أيب زم٘مر زمـ فمٝم٣مش )

 (.425حيٝمك زمـ زمُمغم أو زممم ايمٗمروم٣ًمين )فمٛمف مج٣مفم٥م( )ؿمػمي

 (.9حيٝمك زمـ زمٗم٣مء زمـ حيٝمك زمـ حمٚمد ايمزهري )َمٌم 

 (.0/763حيٝمك زمـ زمالل ايمّمٌٔمل )دفم٣مء 

 (.0712حيٝمك زمـ زمالل زمـ ضم٣مرث )ك 

 (.9/046ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ حيٝمك زمـ هبامء َمقلم فمثامن )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق 

 (.23/99حيٝمك زمـ مت٣مم زمـ فمقم اظمٗمدد ازمـ رَمقم اخلْمٝم٤م )فم٣ًمىمر 

 (.7/406حيٝمك زمـ شم٣مزم٦م اجلٛمدي )سمٖمرد زمحدي٧م ؤمٝمػ( )يم٣ًمن 

 (.7/400( )يم٣ًمن 406حيٝمك زمـ شمٔمٙم٥ٌم أزمق ايمٗمقم )ؤمٖمف ايمدارومْمٛمل( )ت 
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 (.9/043حيٝمك زمـ صمػميؾ فمـ َمٕمغمة )جمٜمقل ضم٣مل( )ضم٣مسمؿ 

، ووم٣مل ايمذهٌل: َم٣م ضمدث فمٛمف نمغم ازمـ صمري٨م، ورد فمٙمٝمف احل٣مهمظ زمٟمٞمف روى فمٛمف اظم٘مل )ؾمٝمخ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿحيٝمك زمـ صمرصم٥م 

 (9/044( )ضم٣مسمؿ 7/406( )يم٣ًمن أيّم٣ًم: ومزفم٥م زمـ ؽمقيد

 (.7/406( )يم٣ًمن 9/043حيٝمك زمـ صمٔمٖمر ايمناج )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.7/204حيٝمك زمـ صمٔمٖمر اظم٣مزين )ضم٤م 

 (.9/043( )ضم٣مسمؿ 7/592زمـ أيب ىمثغم )ضم٤م حيٝمك زمـ صمٔمٖمر 

 .-ؽمٌؼ دم ازمـ أيب ؿم٣ميم٤م –حيٝمك زمـ صمٔمٖمر زمـ ززمروم٣من 

 (.9/043حيٝمك زمـ صمٔمٖمر زمـ فمٌد اهلل، وهق ازمـ أيب ؿم٣ميم٤م )جمٜمقل ضم٣مل( )ضم٣مسمؿ 

 (.7/406حيٝمك زمـ صمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ فمقم ايمٔمٙمقي )ضم٣مسمؿ 

 حيٝمك زمـ صمٔمٖمر فمٛمف ازمٛمف َمٜمدي: صقازمف: ازمـ ئمٖمر.

 (.03/613الء )طمط حيٝمك زمـ صم

 ( 610حيٝمك زمـ صمٛم٣مح ايمرفمٝمٛمل اظمٌمي ) ذيؾ 

 (.9/43( )ضم٣مسمؿ 7/604حيٝمك زمـ صمٜمؿ )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )يم٣ًمن 

 (.0102حيٝمك زمـ ضم٣مسمؿ اجلرصم٣مين )صمر 

 (.0899( )ذىمر4/046حيٝمك زمـ ضم٣مسمؿ زمـ زي٣مد زمـ أؽمامء أزمق وم٣مؽمؿ )وشمٗمف أزمق ايمُمٝمخ وأزمق ٞمٔمٝمؿ( )أصٌٜم٣من 

 (.7/604ـ أطمٝمف )ٓ يت٣مزمع فمعم ضمديثف وٓ ئمرف إٓ زمف وم٣ميمف ايمٔمٗمٝمقم( )يم٣ًمن حيٝمك زمـ ضم٣مرث فم

 (.7/604حيٝمك زمـ ضم٣مرشم٥م زمـ أوٌط )جمٜمقل( )يم٣ًمن 

 (.9/048حيٝمك زمـ ضم٣مزم اظمديٛمل )ضم٣مسمؿ 

 (.9/043( )ضم٣مسمؿ 5/562حيٝمك زمـ ضم٣ٌمن إٞمِم٣مري )ضم٤م 

 (.9/627حيٝمك زمـ ضمجر زمـ ٞمٔمامن ايم٣ًمَمل )ضم٤م 

 ( 616ب أزمق زىمري٣مء اخلراؽم٣مين ) ضمدث فمـ ؾمٔمٌف أضم٣مدي٧م َمٛم٘مره وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ( ) ذيؾ حيٝمك زمـ ضم٣ًمن ايمٗمِّم٣م

 (.7/604حيٝمك زمـ ضم٣ًمن ايمٛمخٔمل أزمق زىمري٣م )رزمام طم٣ميمػ وم٣ميمف ازمـ ضم٣ٌمن دم ايمثٗم٣مت( )يم٣ًمن 

 (.0104حيٝمك زمـ ضمًـ أزمق زىمري٣م فمٛمف ازمـ فمدي )صمر 
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 (.7/404حيٝمك زمـ ضمًـ ايمٔمٙمقي )يم٣ًمن 

 (.7/404أـمٛمف ازمـ ضمًكم )يم٣ًمن حيٝمك زمـ ضمًـ اظمدائٛمل، 

 (.7/403( )يم٣ًمن ، واهتٚمف احل٣مهمظ زم٣ميم٘مذبحيٝمك زمـ ضمًـ اظمٌمي اظمٗمرئ )ٓ أفمرهمف وم٣ميمف ايمذهٌل

 (.0717( )ك 677حيٝمك زمـ ضمًـ زمـ صمٔمٖمر زمـ فمٌٝمد اهلل ايمٔمٙمقي )ت 

 (.611حيٝمك زمـ ضمًـ زمـ ذوٓن )َمٌم 

 (.0630حيٝمك زمـ ضمًـ زمـ همرات )ومط 

 (.0233أمحد أزمق ؽمٔمٝمد ايمتٚمٝمٚمل اهلروي )خم٤م  حيٝمك زمـ ضمًـ زمـ حمٚمد زمـ

 (.03/630( )طمط 335حيٝمك زمـ ضمًـ زمـ حمٚمد زمـ وم٣مؽمؿ أزمق وم٣مؽمؿ إٞم٣ٌمري )ت 

 (.7/407ٓ رء )يم٣ًمن  -آطمر–حيٝمك زمـ ضمًكم ايمٔمٙمقي 

 (.7/405راهميض ) ٓ رء ( اؽمؿ صمده: زيد )يم٣ًمن  /حيٝمك زمـ ضمًكم ايمٔمٙمقي

 (.7/403)يم٣ًمن ( 03/055حيٝمك زمـ ضمًكم اظمدائٛمل )طمط 

 (.401حيٝمك زمـ ضمًكم اظمِمٝميص )َمٌم 

وم٣مل احل٣مهمظ: ىم٣من ممـ فمٛمل زم٣محلدي٧م ) (379)ت ايمزيدي ايمرازي احلًٛمل حيٝمك زمـ ضمًكم زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ زيد أزمق ضمًـ

 .(03/089)طمط (7/405( )يم٣ًمن إٓ أٞمف َمٌتدع َمٖمتل ايمزيدي٥م وفم٣مظمٜمؿ

 (.03/345ل( )طمط حيٝمك زمـ ضمًكم زمـ صمٌغم أزمق أمحد ايمٛمٜم٣موٞمدي )جمٜمقل ضم٣م

( )ؽمامفمف صحٝما وم٣ميمف اخلْمٝم٤م، ووم٣مل: ىم٣من ايمثٛم٣مء فمٙمٝمف ؽمٝمئ٣مً دم 313حيٝمك زمـ ضمًكم زمـ ضمًكم زمـ فمقم أزمق حمٚمد )ت 

 (.03/630ـمٙمٚم٥م وجت٣موزه( )طمط 

 (.03/089)طمط  -ؽمٌؼ-اؽمؿ صمده: إؽمامفمٝمؾ حيٝمك زمـ ضمًكم زمـ زيد زمـ فمقم ايمٔمٙمقي )ٓ رء(

 (.23/008ري ايمًٔمدي )فم٣ًمىمر حيٝمك زمـ ضمًكم زمـ فمقم أزمق حمٚمد ايمٌخ٣م

ٔمٙمقي) وم٣مل أزمق ؿم٣مهر: ىم٣من َمـ أَمثؾ أهؾ ايمٌٝم٦م وَمـ اظمحٚمقديـ دم صٛم٣مفم٥م ايمحيٝمك زمـ ضمًكم زمـ ه٣مرون زمـ وم٣مؽمؿ 

 (.2/405احلدي٧م ونمغم ه َمـ إصقل وايمٖمروع( )يم٣ًمن 

 (.03/630حيٝمك زمـ ضمًكم ٞم٣مـمر اظمقاري٧م اؽمؿ صمده ضمًكم زمـ فمقم )طمط 

 (.9/042حيٝمك زمـ ضمِمكم ايمُم٣مَمل )ضم٣مسمؿ 
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 (.7/407حيٝمك زمـ ضمٖمص ايم٘مرطمل )ٓ ئمرف وم٣ميمف ايمذهٌل( )يم٣ًمن 

 (.9/048حيٝمك زمـ ضمٖمص اظمٗمرئ ايمٛمحقي )جمٜمقل ضم٣مل( )ضم٣مسمؿ 

 (.9/651حيٝمك زمـ ضمٖمص زمـ فمٚمر أزمق زممم )ضم٤م 

 (.23/009حيٝمك زمـ ضم٘مؿ زمـ أيب ايمٔم٣مص إَمقي )فم٣ًمىمر 

)وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من دم فمداد اظمٖمتكم زمٗمرؿم٥ٌم وىم٣من ( 481)ت -ازمـ يم٣ٌمن -حيٝمك زمـ ضم٘مؿ زمـ حمٚمد ايمٔم٣مَمقم ايمٗمرؿمٌل

 (.0338شمٗم٥م فمدًٓ..( )صف/

 (.7/203حيٝمك زمـ محزة ايمٗم٣م  أزمق فمٌد ايمرمحـ )ضم٤م 

 (.9/042حيٝمك زمـ محزة زمـ أيب أؽمٝمد ايم٣ًمفمدي )ٓ أفمرهمف وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.7/407( )يم٣ًمن 9/048ازمـ فمدي( )ضم٣مسمؿ حيٝمك زمـ محٝمد زمـ سمغمويف ايمْمقيؾ فمـ أزمٝمف )أضم٣مديثف نمغم َمًتٗمٝمٚم٥م وم٣ميمف 

 (.7/408حيٝمك زمـ محٝمد فمـ ومرة زمـ ضمٝمقيؾ )ؤمٖمف ايمدارومْمٛمل( )يم٣ًمن 

 (.7/408حيٝمك زمـ ضمقؾم٤م إؽمدي )َمٛم٘مر احلدي٧م وم٣ميمف ازمـ فمدي( )يم٣ًمن 

 (.486( )آصمري 9/042حيٝمك زمـ ضمٝم٣من ايمْم٣مئل أزمق هالل )شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم ونمغمه( )ضم٣مسمؿ 

 (.03/068ايمػمَم٘مل أزمق فمقم )طمط حيٝمك زمـ طم٣ميمد 

 (.23/038حيٝمك زمـ طم٣ميمد ايمً٘مً٘مل )فم٣ًمىمر 

 (.270( )نمرزم٣مء/635حيٝمك زمـ طم٣ميمد ايمًٜمٚمل أزمق صم٣مزمر ايمْمٌٛمل )ت

 (.276حيٝمك زمـ طم٣ميمد ايمًقد َمٔمزي )نمرزم٣مء/

 (.7/409حيٝمك زمـ طم٣ميمد اظمٜمٙمٌل )يم٣ًمن 

 (.9/042حيٝمك زمـ طم٣ميمد زمـ فمٌد اهلل زمـ أيب دصم٣مٞم٥م )ضم٣مسمؿ 

 (.٣9/031ميمد زمـ ٞمجٝما أزمق زىمري٣م اظمٌمي )ضم٣مسمؿ حيٝمك زمـ طم

 (.0635حيٝمك زمـ طم٣ميمد زمـ حيٝمك اظمخزوَمل أزمق ؽمٙمٝمامن )ومط

 (.7/409حيٝمك زمـ طم٣ميمد فمـ روح )جمٜمقل وم٣ميمف ازمـ فمدي( )يم٣ًمن 

 (.9/031حيٝمك زمـ طمراش اخلزافمل )ؾمٝمخ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.5/566حيٝمك زمـ طمٖم٣مف زمـ إيامء ايمٕمٖم٣مري )ضم٤م 



1959 
 

 (.7/210د زمـ حيٝمك زمـ راهمع )ضم٤م حيٝمك زمـ طمال

 (.7/461ؽمقد )يمٝمس زمثٗم٥م وم٣ميمف ايمذهٌل( )يم٣ًمن رحيٝمك زمـ طمٙمػ ايمْم

 (.238( )آصمري 9/625حيٝمك زمـ طمٙمٝمػ ايمٔمٛمػمي )ٓ أفمرهمف وم٣ميمف أزمق داود( )ضم٤م 

 (.9/658حيٝمك زمـ طمٙمٝمػ اظمٗمرئ اظمروزي )ضم٤م 

 (.23/054حيٝمك زمـ داود زمـ ؽمٝم٣مر ايمٌٌمي )فم٣ًمىمر 

 (.9/036أزمق ؾمٝم٥ٌم فمـ ضمًـ )ٓ أفمرهمف وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ حيٝمك زمـ دٞمٝم٣مر 

 (.9/030حيٝمك زمـ ديٛم٣مر ]ازمـ فمجٚمل[ )ضم٣مسمؿ 

 (.9/031حيٝمك زمـ ديٛم٣مر ايمٌ٘مري أزمق زم٘مر ايمٌٌمي )ضم٣مسمؿ 

 (.7/595حيٝمك زمـ ديٛم٣مر ايمٔمق  )ضم٤م 

 (.7/211حيٝمك زمـ راؾمد َمقلم فمٚمرو زمـ ضمري٧م )ضم٤م 

 (.9/034( )ضم٣مسمؿ 5/562حيٝمك زمـ راهمع أزمق فمٝمًك ايمثٗمٖمل )ضم٤م 

 (.7/593حيٝمك زمـ رزم٣مح زمـ أيب ص٣ميما اجلرَمل )ضم٤م 

 (.03/660حيٝمك زمـ رزمٝمع زمـ شم٣مزم٦م زمـ َمقؽمك ايمػممجل ايم٘مقدم )طمط 

 (.9/033حيٝمك زمـ رزمٝمٔم٥م ايمِمٛمٔم٣مين )ضم٣مسمؿ 

(أو 631)تحيٝمك زمـ رصم٣مء زمـ َمٕمٝم٧م زمـ أيب فمٌٝمدة أزمقحمٚمد ايمقادي احلراين )شمٗم٥م وم٣ميمف فمقم زمـ ضمًكم احلراين احل٣مهمظ( 

 (.5/6574( )ضم٣ٌمن9/623( )ضم٤م 636)

 (.5/569حيٝمك زمـ روزم٥م )ضم٤م 

 (.7/460( )يم٣ًمن 9/032حيٝمك زمـ ززم٣من فمـ فمٌد اهلل زمـ راؾمد )ٓ أفمرهمف وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم( )ضم٣مسمؿ 

 (.9/671حيٝمك زمـ زريؼ )ضم٤م 

 (.7/205حيٝمك زمـ زىمري٣م أزمق َم٣ميمؽ ايمْم٣مئل )ضم٤م 

 (.9/035)يمٝمس زمف زمٟمس ص٣ميما احلدي٧م وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ  حيٝمك زمـ زىمري٣م زمـ إزمراهٝمؿ زمـ ؽمقيد ايمٛمخٔمل

 .(0432)حتٖم٥م/ (7/466( )يم٣ًمن ، ووم٣مل احل٣مهمظ: واهحيٝمك زمـ زىمري٣م زمـ أيب احلقاصم٤م )ؤمٝمػ وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل

 (.7/205حيٝمك زمـ زىمري٣م زمـ أيب زائدة أزمق ؽمٔمٝمد )ضم٤م 
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 (.23/027حيٝمك زمـ زىمري٣م زمـ أمحد أزمق زم٘مر ايمٌٙمخل )جمٜمقل ضم٣مل( )فم٣ًمىمر 

 (.0/700حيٝمك زمـ زىمري٣م زمـ ديٛم٣مر ايم٘مقدم )دفم٣مء 

 (.949حيٝمك زمـ زىمري٣م زمـ ؾم٣مة ايمنطمز أزمق َمٛمِمقر )ٞمٝم٣ًمزمقر/

 (.275( )نمرزم٣مء/467حيٝمك زمـ زىمري٣م زمـ ؾم٣مَم٥م إَمقي أٞمديمز حمدث )ت

 (؟9/671حيٝمك زمـ زىمري٣م زمـ ؾمٝم٣ٌمن ىمقدم )ضم٤م 

٥م وم٣ميمف ازمـ أيب ضم٣مسمؿ، ووم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: صدوق( )ضم٣مسمؿ حيٝمك زمـ زىمري٣م زمـ فمٝمًك اظمروزي أزمق زىمري٣م )صدوق شمٗم

9/035.) 

 (.0359حيٝمك زمـ زىمري٣م زمـ حمٚمد ايمزهري ايمٗمرر أزمق زم٘مر فمٛمف ايمِم٣مضم٣ٌمن ووم٣مٓ: ىم٣من رصماًل ص٣محل٣ًم )صف/

 (.9/035حيٝمك زمـ زىمري٣م زمـ َمٜمران ايمٗمزار ايمرازي )ؾمٝمخ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.272( )نمرزم٣مء/675ثٗمٖمل ازمـ ؾم٣مَم٥م )تحيٝمك زمـ زىمري٣م زمـ حيٝمك زمـ فمٌد اظمٙمؽ ايم

 (7/466حيٝمك زمـ زهدم زمـ ضم٣مرث ايمٕمٖم٣مري )روى فمـ أزمٝمف ٞمًخ٥م َمقوقفم٥م وم٣ميمف ازمـ ضم٣ٌمن ( )يم٣ًمن 

 (.03/618( )جمٜمقل ضم٣مل( )طمط 652حيٝمك زمـ زهغم أزمق فمٌد ايمرمحـ ايمٗمرر ايمٖمٜمري )ت 

 (.7/466)يم٣ًمن -اؽمؿ صمده: فمٌٝمد اهلل–حيٝمك زمـ زي٣مد احل٣مرشمل 

 (.9/652ي٣مد ايمٖمراء )ضم٤م حيٝمك زمـ ز

 (.7/466حيٝمك زمـ زي٣مد زمـ فمٌد ايمرمحـ أزمق ؽمٖمٝم٣من ايمثٗمٖمل )ٓ جيقز آضمتج٣مج زمف وم٣ميمف ازمـ ضم٣ٌمن( )يم٣ًمن

 (.23/660حيٝمك زمـ زي٣مد زمـ فمٌٝمد اهلل زمـ فمٌد اهلل احل٣مرشمل ايم٘مقدم )َمتٜمؿ دم ديٛمف وم٣ميمف ازمـ فم٣ًمىمر( )فم٣ًمىمر 

 (.9/032حيٝمك زمـ زيد أزمق ضم٣ٌمب ايمٔمٙمقي )ضم٣مسمؿ 

 (.9/032حيٝمك زمـ زيد ايم٣ٌمهقم )ضم٣مسمؿ 

 (.0238حيٝمك زمـ زيد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ حيٝمك أزمق وم٣مؽمؿ )خم٤م 

 (.23/663حيٝمك زمـ زيد زمـ فمقم زمـ ضمًـ ايمٔمٙمقي )فم٣ًمىمر 

 (.03/609حيٝمك زمـ زيد زمـ حيٝمك زمـ زيد أزمق زىمري٣م ايمٖمزاري )طمط 

 (.7/219حيٝمك زمـ ؽم٣مئ٤م )ضم٤م 

حيٝمك زمـ ؽم٣مزمؼ اظمديٛمل أزمق زىمري٣م )يمٝمس زم٣ميمٗمقي وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ، ووم٣مل أزمق زرفم٥م: يمكم، ووم٣مل ايمدارومْمٛمل: َمؼموك( )يم٣ًمن 
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 (.03/004( )طمط 9/054( )ضم٣مسمؿ 7/463

 (.7/463حيٝمك زمـ ؽم٣ممل ايم٘مقدم )ؤمٖمف ايمدارومْمٛمل( )يم٣ًمن 

 .(0437)حتٖم٥م/ (7/214)ضم٤م  ) وم٣مل احل٣مهمظ دم ؽمٛمد هذا أضمد رصم٣ميمف: رصم٣ميمف شمٗم٣مت( حيٝمك زمـ ؽم٣ٌمق

 (.03/604حيٝمك زمـ هي زمـ حيٝمك ايميير أزمق حمٚمد )طمط 

 (.0894حيٝمك زمـ ؽمٔمد )ذىمر 

 (.8/447حيٝمك زمـ ؽمٔمد زمـ أيب ووم٣مص )ؽمغم 

 (.23/641حيٝمك زمـ ؽمٔمدويف إٞمديمز )فم٣ًمىمر 

 (.0100حيٝمك زمـ ؽمٔمٝمد أزمق زىمري٣م ايمِم٣مئغ صمرصم٣مين )صمر 

 (.9/054أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ حيٝمك زمـ ؽمٔمٝمد إٞمامؿمل )ٓ أفمرهمف وم٣ميمف 

 (.9/056حيٝمك زمـ ؽمٔمٝمد ايمتٚمٝمٚمل اظمدين )َمٛم٘مر احلدي٧م جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.7/465حيٝمك زمـ ؽمٔمٝمد ايمٔمٌُمٚمل ايمًٔمدي )ؤمٖمف ازمـ ضم٣ٌمن ونمغمه( )يم٣ًمن 

( )يم٣ًمن ٝمػ، ووم٣مل احل٣مهمظ: ؤم)روى فمـ ايمثٗم٣مت ايمٌقاؿمٝمؾ وم٣ميمف ازمـ ضم٣ٌمن اظم٣مزين حيٝمك زمـ ؽمٔمٝمد ايمٖم٣مرد اإلصْمخري

 .(0438)حتٖم٥م/ (7/462

 (.7/467( )يم٣ًمن 9/054حيٝمك زمـ ؽمٔمٝمد اظمْمقفمل )ىمذزمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.9/629حيٝمك زمـ ؽمٔمٝمد زمـ أيب احلريش )ضم٤م 

 (.9/039( )ضم٣مسمؿ 7/214حيٝمك زمـ ؽمٔمٝمد زمـ أيب ضمًـ ايمٌٌمي )ضم٤م 

 (.9/054حيٝمك زمـ ؽمٔمٝمد زمـ أيب ووم٣مص )ضم٣مسمؿ 

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من ٞمٌٝمالً َمتٖمٛمٛم٣مً همِمٝمح٣ًم 328احلديدي أزمق زم٘مر ايمْمٙمٝمْمقم )ت حيٝمك زمـ ؽمٔمٝمد زمـ أمحد زمـ حيٝمك

 (.0375همْمٛم٣ًم..( )صف/

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ومرأ ايمٗمرآن زم٣ميمرواي٣مت ايمًٌع 511حيٝمك زمـ ؽمٔمٝمد زمـ ضمٌٝم٤م اظمح٣مريب ايمٖمٜمري أزمق زىمري٣م اجلٝم٣مين )ت

 (.0381واؽمتٗميض زمجٝم٣من وطمْم٤م هب٣م..( )صف/

 (.0106ىمري٣م اإلؽمؼمازم٣مذي )فمٛمف مج٣مفم٥م( )صمر حيٝمك زمـ ؽمٔمٝمد زمـ ز

 (.7/463حيٝمك زمـ ؽمٔمٝمد زمـ ؽم٣ممل ايمٗمداح )يمٝمس زم٣ميمٗمقي وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل( )يم٣ًمن 
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 (.5/566حيٝمك زمـ ؽمٔمٝمد زمـ فم٣مص أزمق أيقب )ضم٤م 

 (.23/648حيٝمك زمـ ؽمٔمٝمد زمـ فمٚمرو إَمقي ايمًٔمٝمدي )جمٜمقل ضم٣مل( )فم٣ًمىمر 

اف -٘مر ايمٗمرؿمٌلحيٝمك زمـ ؽمٔمٝمد زمـ حيٝمك زمـ زم٘مر ايمرص٣مدم أزمق زم (، )ضمدث فمٛمف اخلقٓين ووم٣مل: ىم٣من 344)ت-ازمـ ؿمقَّ

َمـ أهؾ ايمٗمرآن ؿم٣ميم٣ٌمً يمٙمٔمٙمؿ َمع ايمّمٌط وايمٖمٜمؿ يمٙمحدي٧م وروايتف ىمثغمة وفمٛم٣ميتف َمُمٜمقرة وىم٣من َمـ أهؾ ايمًٛم٥م جم٣مٞم٣ٌمً 

 (.0322ٕهؾ ايمٌدفم٥م..( )صف/

 (.9/654حيٝمك زمـ ؽمٔمٝمد زمـ يزيد احلٛمٖمل )ضم٤م 

 (.9/055( )ضم٣مسمؿ7/467ص٣ميما صمزرة، ووم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: يمٝمس زمٗمقي( )يم٣ًمن حيٝمك زمـ ؽم٘مـ ايمٌٌمي )ؤمٖمف 

 (.9/620حيٝمك زمـ ؽمالم إهمريٗمل )ضم٤م 

( )ضم٣مسمؿ ، ووم٣مل احل٣مهمظ: يمكم احلدي٧م وهمٝمام يرويف َمٛم٣مىمغم ىمثغمة)صدوق وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ اظمٕمريب حيٝمك زمـ ؽمالم ايمٌٌمي

 .(0439)حتٖم٥م/ (7/055( )يم٣ًمن 9/055

 (.9/052( )ضم٣مسمؿ 5/567ـ فمٌد ايمرمحـ زمـ َمروان )ضم٤م حيٝمك زمـ ؽمٙمٝمؿ زمـ رزم٣مح فم

 (.0/704حيٝمك زمـ ؽمٙمٝمامن احليي اظمٕمريب )دفم٣مء 

 (.7/213حيٝمك زمـ ؽمٙمٝمامن ايمٕمْمٖم٣مين )ضم٤م 

 (.7/469حيٝمك زمـ ؽمٙمٝمامن ايمٗمرر )همٝمف َمٗم٣مل وم٣ميمف أزمق ٞمٔمٝمؿ( )يم٣ًمن 

 (.7/468حيٝمك زمـ ؽمٙمٝمامن اظمح٣مريب )مل يِما ضمديثف وم٣ميمف ايمٔمٗمٝمقم( )يم٣ًمن 

 (.7/468( )يم٣ًمن 7/213ٝمك زمـ ؽمٙمٝمامن اظمدين )ٓ يت٣مزمع فمعم ضمديثف وم٣ميمف ايمٔمٗمٝمقم( )ضم٤م حي

وم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن: خيْمئ وهيؿ، ووم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: ؾمٝمخ، ووم٣مل ازمـ فمدي: روى فمـ )حيٝمك زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ ٞمّمٙم٥م اخلزافمل اظمدين

 (.7/469َم٣ميمؽ وأهؾ اظمديٛم٥م أضم٣مدي٧م فم٣مَمتٜم٣م َمًتٗمٝمٚم٥م( )يم٣ًمن 

 (.277( )نمرزم٣مء/647حيٝمك أزمق ؽمٔمٝمد ايم٘مقدم )تحيٝمك زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ 

حيٝمك زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ حيٝمك زمـ فمٌد اهلل ايم٘مٙمٌل أزمق زم٘مر ايمٗمرؿمٌل )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣مٞم٦م يمف رواي٥م وفمٛم٣مي٥م/ فمٛمف مج٣مفم٥م( 

 (.0356)صف/

 (.9/053حيٝمك زمـ ؽمٙمٝمامن فمٛمف إوزافمل )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 حيٝمك زمـ ؽمٛم٣من زمـ يزيد.
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 (.9/054( )ضم٣مسمؿ 5/561ؽمٜمؾ زمـ أيب ضمثٚم٥م إٞمِم٣مري )ضم٤م حيٝمك زمـ 

 (.5/6575( )ضم٣ٌمن9/671حيٝمك زمـ ؽمٜمٝمؾ ايمٌخ٣مري )ضم٤م 

 (.9/057حيٝمك زمـ ؽمٝم٣مر فمـ فمقم )ٓ أفمرهمف وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

( )طمط ، ووم٣مل احل٣مهمظ: َمٛم٘مر احلدي٧م َمتٜمؿ فمٛمد إئٚم٥محيٝمك زمـ ؾمٌٝم٤م ايمٝمامين )ٓ حيت٨م زمف زمح٣مل وم٣ميمف ازمـ ضم٣ٌمن

 .(0451)حتٖم٥م/ (7/469( )يم٣ًمن 03/612

 (.5/562حيٝمك زمـ ذيا )ضم٤م 

 (.0706حيٝمك زمـ ؾمٔم٥ٌم زمـ يزيد )ك 

 (.9/057حيٝمك زمـ ؾمٚمٝمؾ ايمٌٌمي )ؾمٝمخ حمٙمف ايمِمدق وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.9/057حيٝمك زمـ ؾمٜم٣مب اظمديٛمل )ضم٣مسمؿ 

 (.9/058حيٝمك زمـ ؾمٝم٣ٌمن )ٓ أفمرهمف وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.0256ؽمٝم٣مر أزمق فمٚمر )خم٤م  حيٝمك زمـ ص٣مفمد زمـ

 .(0450)حتٖم٥م/ (7/441( )يم٣ًمن ، ووم٣مل احل٣مهمظ: َمٛم٘مر احلدي٧محيٝمك زمـ ص٣ميما إيقم )سم٘مٙمؿ همٝمف وم٣ميمف ايمٔمٗمٝمقم

 (.03/66حيٝمك زمـ ص٣ميما زمـ َمٜمران )طمط 

 (.03/024حيٝمك زمـ ص٣مَم٦م اظمدائٛمل )وشمٗمف اخلْمٝم٤م( )طمط 

 (.7/216حيٝمك زمـ صٖمقان )ضم٤م 

 ؽمٙمٝمامن.حيٝمك زمـ وح٣مك، هق ازمـ أيب 

 (.7/441حيٝمك زمـ رضيس )رزمام أطمْمٟم وم٣ميمف ازمـ ضم٣ٌمن( )يم٣ًمن 

 (.23/684حيٝمك زمـ ؿم٣ميم٤م أزمق زىمري٣م إٞمْم٣مىمل )فمٛمف مجع( )فم٣ًمىمر 

 (.7/440حيٝمك زمـ ؿمٙمح٥م أزمق ؿمٙمح٥م إؽمٙمٚمل )يروي اظمراؽمٝمؾ وم٣ميمف ازمـ ضم٣ٌمن( )يم٣ًمن 

 (.07حيٝمك زمـ فم٣مئذ إٞمديمز )َمٌم 

 (.9/079دوق وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ حيٝمك زمـ فم٣مصؿ ايمٌخ٣مري ايمٝمُم٘مري )ص

 (.9/076حيٝمك زمـ فم٣ٌمد زمـ صم٣مري٥م ايمٙمٝمثل )ضم٣مسمؿ 

 (.7/446حيٝمك زمـ فم٣ٌمد زمـ ه٣مٞمئ اظمدين )وه٣مه ايمٔمٗمٝمقم، ووم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: ؤمٝمػ( )يم٣ًمن 
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 (.9/074حيٝمك زمـ فم٣ٌمدة فمـ فمٌٝمد اهلل ايمٔمٚمري )ٓ أفمرهمف وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.9/077حيٝمك زمـ فم٣ٌمس ايمٌجقم )ضم٣مسمؿ 

 (.7/444( )يم٣ًمن 9/670حيٝمك زمـ فمٌد إفمٓمؿ ايمٗمزويٛمل )ضم٤م 

( )وم٣مل ازمـ َمٛم٣مدي: ىمت٤م ايمٛم٣مس فمٛمف يمثٗمتف ووٌْمف ووم٣مل اخلْمٝم٤م: 696حيٝمك زمـ فمٌد ايم٣ٌمومل زمـ حيٝمك إذين اظمِمٝميص )ت 

 (.0/705( )دفم٣مء 03/667( )طمط 03/35ىم٣من شمٗم٥م( )ؽمغم 

ذين )وشمٗمف اخلْمٝم٤م وازمـ َمٛم٣مدي، ووم٣مل ايمذهٌل: اظمحدث اظمتٗمـ( حيٝمك زمـ فمٌد ايم٣ٌمومل زمـ حيٝمك زمـ يزيد أزمق وم٣مؽمؿ إ

 (.0062( )إرؾم٣مد/03/35( )ؽمغم 23/416( )فم٣ًمىمر 696)ت

 (.7/443حيٝمك زمـ فمٌد اجل٣ٌمر )ىمذزمف أزمق داود( )يم٣ًمن 

 ( 614حيٝمك زمـ فمٌد احلٚمٝمد ايمقراق ايم٘مقدم ) يمٝمس زمٚمُمٜمقر وم٣ميمف أزمق همّمؾ اهلروي ( ) ذيؾ 

 (.9/028راهمع زمـ طمدي٨م )شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم( )ضم٣مسمؿ  حيٝمك زمـ فمٌد احلٚمٝمد زمـ

 (.2/022حيٝمك زمـ فمٌد ايمرمحـ أزمق زمًْم٣مم ايمتٚمٝمٚمل )يمٝمس زمٗمقي وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.7/443حيٝمك زمـ فمٌد ايمرمحـ إرضمٌل )رزمام طم٣ميمػ وم٣ميمف ازمـ ضم٣ٌمن( )يم٣ًمن 

 (.7/443حيٝمك زمـ فمٌد ايمرمحـ ايمٌٌمي )َمؼموك وم٣ميمف إزدي( )يم٣ًمن 

 (.9/027زمـ فمٌد ايمرمحـ ايمٔمٌد ي اظمٌمي )ضم٣مسمؿ حيٝمك 

( 7/443حيٝمك زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ أيب يمٌٝم٥ٌم )يمٝمس ضمديثف زمًمء وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم، ووم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: يمٝمس زمٗمقي( )يم٣ًمن

 (.9/022)ضم٣مسمؿ 

ن حيٝمك زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ فمٌد ايمِمٚمد زمـ ؾمٔمٝم٤م ايمٗمرر )وم٣مل ايمذهٌل: يمٝمس زمثٗم٥م اهتؿ زم٣ميمقوع، ووم٣مل ازمـ مح٣مد: ىم٣م

 (.7/443( )يم٣ًمن 0067ي٘مذب، ووم٣مل ازمـ فمراق: اهتؿ زم٣ميمقوع..( )إرؾم٣مد/

 (.0255حيٝمك زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ حمٚمد أزمق زم٘مر ايمٙمٌٝم٘مل )خم٤م 

 (.7/443حيٝمك زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ حمٚمد زمـ وردان )ؤمٖمف ايم٣ًمصمل( )يم٣ًمن 

ال: ىم٣من رصمالً ص٣محل٣ًم أضمد ( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مق316حيٝمك زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ َمًٔمقد زمـ َمقؽمك ايمٗمرؿمٌل أزمق زم٘مر )ت

 (.0352ايمٔمدول فمٛمد ازمـ ؽمٙمٝمؿ ضمدث فمٛمف مج٣مفم٥م َمـ ايمٔمٙمامء( )صف/

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من همٗمٝمٜم٣ًم ضم٣مهمٓم٣ًم ذاىمرًا يمٙمٚم٣ًمئؾ 313حيٝمك زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ واهمد ايمٙمخٚمل أزمق زم٘مر ايمٗمرؿمٌل )ت
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 (.0357زمِمغمًا زم٣مٕضم٘م٣مم َمع ايمقرع وايمٖمّمؾ وايمديـ..( )صف/

 (.7/443ايمرمحـ فمـ حمٚمقد زمـ طم٣ميمد )يمٝمس زمثٗم٥م اهتؿ زم٣ميمقوع وم٣ميمف ايمذهٌل( )يم٣ًمن حيٝمك زمـ فمٌد 

 (.9/070( )ضم٣مسمؿ 03/087حيٝمك زمـ فمٌد ايمرضمٝمؿ زمـ حمٚمد ايمٌٕمدادي اخلممَمل )جمٜمقل ضم٣مل( )طمط 

 (.930( )ٞمٝم٣ًمزمقر/477حيٝمك زمـ فمٌد ايمرضمٝمؿ زمـ حيٝمك احلغمي أزمق زىمري٣م ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ت

 (.7/442 حيٝمك زمـ فمٌد ايمرزاق )يم٣ًمن

 (.283حيٝمك زمـ فمٌد ايمِمٚمد زمـ ؾمٔمٝم٤م أزمق ؽمٔمٝمد ايمدَمُمٗمل )ؿم٤م 

 (.23/404حيٝمك زمـ فمٌد ايمِمٚمد زمـ فمامرة اهلٚمداين ايمدوم٣مومل )فم٣ًمىمر 

 (.402/ 23حيٝمك زمـ فمٌد ايمِمٚمد زمـ َمٔمٗمؾ فمـ َم٣ميمؽ )فم٣ًمىمر 

 (.650/ 9حيٝمك زمـ فمٌد ايمٔمزيز إزدي )ضم٤م 

 (.23/407ل )فم٣ًمىمر حيٝمك زمـ فمٌد ايمٔمزيز زمـ إؽمامفمٝمؾ ايمٗمرر اظمخزوَم

 (.9/071حيٝمك زمـ فمٌد ايمٔمزيز فمـ أزمٝمف )ٓ أفمرهمف وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.0232حيٝمك زمـ فمٌد اهلل أزمق زىمري٣م ايمُمج٣مفمل )خم٤م 

 (.0063)إرؾم٣مد/ -يٛمٓمر -حيٝمك زمـ فمٌد اهلل ايمديٛمقري أزمق زىمري٣م ايمٌٌمي

 (.7/444)يم٣ًمن  حيٝمك زمـ فمٌد اهلل اظمٌمي )ٓ أفمرهمف زمٔمدايم٥م وٓ صمرح وم٣ميمف احل٣مىمؿ(

 (.0708حيٝمك زمـ فمٌد اهلل ايمٛمٚمري )ك 

 (.9/071حيٝمك زمـ فمٌد اهلل زمـ أيب همروة َمقلم فمثامن )ضم٣مسمؿ 

 (.9/021حيٝمك زمـ فمٌد اهلل زمـ أيب ومت٣مدة ايمًٙمٚمل أزمق فمٌد اهلل إٞمِم٣مري )جمٜمقل ضم٣مل( )ضم٣مسمؿ 

 (.9/024ؿ حيٝمك زمـ فمٌد اهلل زمـ أصمٙما ايم٘مٛمدي )ؤمٖمف أمحد وأزمق ضم٣مسمؿ وازمـ َمٔمكم( )ضم٣مسم

( 383)وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من شمٗم٥م هم٣مواًل..( )ت -ايمرؾمتُم٣مين -حيٝمك زمـ فمٌد اهلل زمـ أمحد ايمٕم٣مهمٗمل أزمق زم٘مر ايمٗمرؿمٌل

 (.0377)صف/

 (.23/689حيٝمك زمـ فمٌد اهلل زمـ أؽم٣مَم٥م ايمٗمرر )فم٣ًمىمر 

حيٖمظ ايمٖمٗمف وايمٔمرزمٝم٥م  ( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من342حيٝمك زمـ فمٌد اهلل زمـ شم٣مزم٦م ايمٖمٜمري ايمٛمحقي أزمق زم٘مر ايمْمٙمٝمْمقم )ت

 (.0328ضمٖمٓم٣ًم صمٝمدًا..( )صف/
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حيٝمك زمـ فمٌد اهلل زمـ صمد ايمٖمٜمري أزمق زم٘مر اإلؾمٌٝمقم )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من صم٣مَمٔم٣ًم يمٖمٛمقن َمـ اظمٔم٣مرف وىم٣من َمذهٌف ٞمٓمر دم 

 (.0380( )صف/517احلدي٧م وايمتٖمٗمف همٝمف ويمف رواي٥م فمـ أيب وم٣مؽمؿ اهلقزين ونمغمه( )ت 

 (.23/695أزمق زم٘مر ايمٗمرر ايمزصم٣مج )شمٗم٥م وم٣ميمف مت٣مم( )فم٣ًمىمر  حيٝمك زمـ فمٌد اهلل زمـ ضم٣مرث

 (.9/026حيٝمك زمـ فمٌد اهلل زمـ ضم٣مرث ايمٌخ٣مري )ضم٣مسمؿ 

 (.9/025حيٝمك زمـ فمٌد اهلل زمـ ضم٣مؿم٤م زمـ أيب زمٙمتٔم٥م ايمٙمخٚمل )جمٜمقل ضم٣مل( )ضم٣مسمؿ 

 (.281( )ؿم٤م 0060( )إرؾم٣مد/690حيٝمك زمـ فمٌد اهلل زمـ ضمجر زمـ فمٌد اجل٣ٌمر زمـ وائؾ احليَمل)جمٜمقل ضم٣مل( )ت 

 (.4/395( )أصٌٜم٣من 0915حيٝمك زمـ فمٌد اهلل زمـ ضمريش أزمق فمٌد اهلل )ذىمر 

 (.9/020حيٝمك زمـ فمٌد اهلل زمـ ضمًـ اهل٣مؾمٚمل ايمٔمٙمقي )ضم٣مسمؿ 

 (.0239حيٝمك زمـ فمٌد اهلل زمـ ضمًكم أزمق ص٣ميما ايمٛم٣مصحل )خم٤م 

 (.9/026حيٝمك زمـ فمٌد اهلل زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ أيب فمٚمرة إٞمِم٣مري )ضم٣مسمؿ 

 زمـ فمٌد اهلل زمـ فمٌد ايمِمٚمد ايمدَمُمٗمل: هق ازمـ فمٌد ايمرمحـ..حيٝمك 

 (.0066( )إرؾم٣مد/03/669حيٝمك زمـ فمٌد اهلل زمـ فمٌد ويف ايمِمٖم٣مر ايمٌٕمدادي )طمط

 (.9/023حيٝمك زمـ فمٌد اهلل زمـ فمٚمرو زمـ فمٌد اهلل زمـ فمقف )ضم٣مسمؿ 

 (.9/025حيٝمك زمـ فمٌد اهلل زمـ نمٝمالن زمٕمدادي )ضم٣مسمؿ 

 (.7/444يدرى َمـ هق وم٣ميمف ايمذهٌل، واهتٚمف احل٣مهمظ زم٣ميمقوع( )يم٣ًمن  حيٝمك زمـ فمٌد اهلل زمـ ىمٙمٝم٤م )ٓ

حيٝمك زمـ فمٌد اهلل زمـ ىمٝمس ايمٗمرؿمٌل أزمق زم٘مر )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ذىمره ازمـ ضم٣ٌمن ووم٣مل: ؽمٚمع احلدي٧م َمـ فمدة حلٗمٜمؿ 

 (.0327( )صف/342وىم٣من َمت٘مٙماًم ضم٣مذوم٣ًم..( )ت 

 (.0702( )ك ٣ً7/446من حيٝمك زمـ فمٌد اهلل زمـ َم٣مه٣من ايم٘مرازمٝمز )ؤمٖمف إزدي( )يم

 (.0064حيٝمك زمـ فمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ ؽم٣ممل ايمٗمزاز أزمق زىمري٣م ايمُززمٝمدي فمٛمف اإلؽمامفمٝمقم ونمغمه )إرؾم٣مد/

( )أصٌٜم٣من 280)وشمٗمف أزمق ايمُمٝمخ( )ؿم٤م  (400)ت حيٝمك زمـ فمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ ويمٝمد ايمٔمٛمػمي إصٌٜم٣مين ايمذارع

 .(0065)إرؾم٣مد/ (0913( )ذىمر 3/68

اهلل زمـ حمٚمد زمـ حيٝمك ايمٗمرر اجلٚمحل أزمق زم٘مر ايمقهراين )وم٣مل ازمـ طمزرج: ىم٣من َمتٌمهم٣ًم دم ايمٔمٙمؿ ومقي  حيٝمك زمـ فمٌد

 (.0323( )صف/340أو341احلٖمظ ضمًـ ايمٖمٜمؿ وىم٣من فمٙمؿ احلدي٧م أنمٙم٤م فمٙمٝمف( )ت
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 (.0483( )يقٞمس 409حيٝمك زمـ فمٌد اهلل زمـ َمقؽمك ايمٖم٣مرد )شمٗم٥م صدوق وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( )ت 

 (.0063( )إرؾم٣مد/409ـ َمقؽمك ايمٖم٣مرد أزمق زىمري٣م )وم٣مل ازمـ اجلقزي: ىم٣من شمٗم٥م صدووم٣ًم( )تحيٝمك زمـ فمٌد اهلل زم

 (.03/643( )طمط 464حيٝمك زمـ فمٌد اهلل زمـ حيٝمك زمـ إزمراهٝمؿ وم٣مؽمؿ ايمٔمْم٣مر ايمزفمٖمراين )وشمٗمف اخلْمٝم٤م( )ت 

 (.٣23/416مىمر( )فم03/667ً( )طمط694حيٝمك زمـ فمٌد اهلل زمـ حيٝمك زمـ يزيد أزمق وم٣مؽمؿ ايمثٕمري )وشمٗمف اخلْمٝم٤م( )ت

 (.7/444حيٝمك زمـ فمٌد اهلل فمٛمف فمٌد ايمرمحـ زمـ طم٣ميمد )جمٜمقل( )يم٣ًمن 

( )وم٣مل ازمـ َمٜمدي: ىم٣من رصمالً ص٣محل٣ًم طمغمًا صحٝما اظمذه٤م 363حيٝمك زمـ فمٌد اظمٙمؽ زمـ َمٜمٛم٣م ايمٗمرؿمٌل أزمق زىمري٣م )ت

 (.0324ضم٣مهمٓم٣ًم يمٙمٗمرآن ومل ي٘مـ ذا فمٙمؿ( )صف/

 (.٤7/204م حيٝمك زمـ فمٌد اظمٙمؽ زمـ يزيد زمـ فمٌد اهلل )ضم

 (.23/460حيٝمك زمـ فمٌد ايمقاضمد إَمقي )فم٣ًمىمر 

 (.9/070حيٝمك زمـ فمٌد ايمقاضمد ايمثٗمٖمل )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.0252حيٝمك زمـ فمٌد ايمقه٣مب زمـ حمٚمد زمـ َمٛمدة أزمق زىمري٣م إصٌٜم٣مين )خم٤م 

 (.9/659حيٝمك زمـ فمٌد رزمف )ضم٤م 

 (.01/363( )ؽمغم 9/074حيٝمك زمـ فمٌد ويف ايمٌٌمي )ضم٣مسمؿ 

 (.03/662حيٝمك زمـ فمٌد ويف ايمثٗمٖمل أزمق زىمري٣م َمقلم أيب زم٘مرة )طمط 

 (.7/447حيٝمك زمـ فمٌد ويف ص٣مضم٤م ؾمٔم٥ٌم )ىمذزمف ازمـ َمٔمكم( )يم٣ًمن 

 (.9/076حيٝمك زمـ فمٌٝمد أزمق زي٣مد ايمٕم٣ًمين )ضم٣مسمؿ 

 (.5/569حيٝمك زمـ فمٌٝمد إٞمِم٣مري )ضم٤م 

 (.23/466حيٝمك زمـ فمٌٝمد ايمٌٙمٗم٣موي )فم٣ًمىمر 

 (.9/653( )ضم٤م 9/028ومزفم٥م اجلرر أزمق زىمري٣م ايمٌٌمي )جمٜمقل ضم٣مل( )ضم٣مسمؿ حيٝمك زمـ فمٌٝمد اهلل زمـ 

 (.9/076حيٝمك زمـ فمٌٝمد فمـ أزم٣من )ضم٣مسمؿ 

 (.9/076حيٝمك زمـ فمٌٝمد فمـ أزمٝمف )ضم٣مسمؿ 

 (.5/669حيٝمك زمـ فمٌٝمد َمقلم ؽم٣مئ٤م )ضم٤م 

 (.23/464حيٝمك زمـ فمت٥ٌم زمـ فمٌد ايمًالم فمـ أزمٝمف )فم٣ًمىمر 



1968 
 

 (.9/075أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ  حيٝمك زمـ فمثامن إٞمِم٣مري )جمٜمقل وم٣ميمف

 (.7/448حيٝمك زمـ فمثامن ايم٘مقدم )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )يم٣ًمن 

 (.936حيٝمك زمـ فمثامن ايمقافمظ ايمًجزي أزمق زىمري٣م )ٞمٝم٣ًمزمقر/

حيٝمك زمـ فمثامن زمـ ص٣ميما زمـ صٖمقان ايمٗمرر ايمًٜمٚمل أزمق زىمري٣م اظمٌمي )وم٣مل ازمـ يقٞمس: ىم٣من ضم٣مهمٓم٣ًم يمٙمحدي٧م وضمدث 

نمغمه، ووم٣مل ازمـ أيب ضم٣مسمؿ: سم٘مٙمٚمقا همٝمف، ووم٣مل َمًٙمٚم٥م: ىم٣من وراوم٣ًم وحيدث َمـ نمغم ىمتٌف همْمٔمـ فمٙمٝمف، زمام مل ي٘مـ يقصمد فمٛمد 

 (.04/453( )ؽمغم 0069ووم٣مل ايمذهٌل: ضم٣مهمظ أطم٣ٌمري يمف َم٣م يٛم٘مر، صدوق إن ؾم٣مء اهلل...( )إرؾم٣مد/

 (.9/073حيٝمك زمـ فمثامن فمـ أيب ضم٣مزم )يمٝمس زم٣ميمٗمقي جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.03/020ري٣من اهلروي )طمط حيٝمك زمـ فم

 (.9/075حيٝمك زمـ فمْم٣مء فمـ فمقم زمـ زيد )ضم٣مسمؿ 

 (.9/081حيٝمك زمـ فمْمٝم٥م زمـ ضم٣مرث )ازمـ أيب روق( )يمٝمس زمثٗم٥م وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم( )ضم٣مسمؿ 

 (.9/654( )ضم٤م 9/079حيٝمك زمـ فمْمٝم٥م زمـ يزيد اظمدين )ٓ أفمرهمف وم٣ميمف ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

( ، ووم٣مل احل٣مهمظ: َمؼموك٣ميمف ايمٌخ٣مري، ووم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: يٖمتٔمؾ احلدي٧محيٝمك زمـ فمٗم٥ٌم زمـ أيب ايمٔمٝمزار )َمٛم٘مر احلدي٧م وم

 .(0453)حتٖم٥م/( 03/006( )طمط7/448( )يم٣ًمن9/079)ضم٣مسمؿ 

 (.0/708حيٝمك زمـ فمقم إؽمٙمٚمل )دفم٣مء 

 (.7/448حيٝمك زمـ فمقم اظمٌمي )رَم٣مه ازمـ َمٖمّمؾ زم٣ميم٘مذب( )يم٣ًمن 

 (.9/671حيٝمك زمـ فمقم زمـ أيب اجلامل )ضم٤م 

 (.03/649( )طمط 346د زمـ حمٚمد أزمق وم٣مؽمؿ ايمٌخ٣مري )َم٣م ىم٣من زمف زمٟمس وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )ت حيٝمك زمـ فمقم زمـ أمح

 (.0254حيٝمك زمـ فمقم زمـ ضمًكم زمـ فمقم أزمق ضمًـ ايمده٣من )خم٤م 

 (.0041حيٝمك زمـ فمقم زمـ طمٙمػ ايمتًؼمي )جمٜمقل ضم٣مل( )إرؾم٣مد/

 (.665حيٝمك زمـ فمقم زمـ ؿمح٣من ايمِمقاف )َمٌم 

 (.0234حيٝمك زمـ فمقم زمـ ؿمٝم٤م ايمدؽم٘مري )خم٤م 

 (.9/658حيٝمك زمـ فمقم زمـ فم٣مصؿ ايمقاؽمْمل )ضم٤م 

 (.9/075حيٝمك زمـ فمقم زمـ فمٌد احلٚمٝمد زمـ ي٣ًمر ايم٘مٛم٣مين )ضم٣مسمؿ 



1969 
 

 (.23/430حيٝمك زمـ فمقم زمـ فمٌد ايمٔمزيز زمـ فمقم ايمٗمرر ايمِم٣مئغ )فم٣ًمىمر 

 (.23/435ًٝمٛمل )فم٣ًمىمر احلحيٝمك زمـ فمقم زمـ حمٚمد زمـ أمحد ايمزيدي 

 (.23/434ايم٘مٛمدي احلٙمٌل )فمٛمف مج٣مفم٥م( )فم٣ًمىمر حيٝمك زمـ فمقم زمـ حمٚمد زمـ ه٣مؾمؿ 

 (.03/641حيٝمك زمـ فمقم زمـ حيٝمك زمـ أيب َمٛمِمقر أزمق أمحد زمـ َمٛمجؿ )طمط 

 (.03/648( )طمط 483حيٝمك زمـ فمقم زمـ حيٝمك زمـ فمقف أزمق وم٣مؽمؿ )ت 

 (.07/380حيٝمك زمـ فمامر زمـ حيٝمك ايمُمٝم٣ٌمين )اإلَم٣مم اظمحدث وم٣ميمف ايمذهٌل( )ؽمغم 

 (.9/075ضم٣مسمؿ حيٝمك زمـ فمامرة ايمٌٌمي )

 (.9/625حيٝمك زمـ فمٚمر ايمٖمراء ايم٘مقدم )ضم٤م 

 (.9/073حيٝمك زمـ فمٚمر ايمٙمٝمثل )ٓ أفمرهمف وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

حيٝمك زمـ فمٚمر زمـ ضمًكم زمـ حمٚمد ايمٗمرؿمٌل أزمق وم٣مؽمؿ )ضمدث فمٛمف اخلقٓين ووم٣مل: ىم٣من َمـ أهؾ ايمٖمّمؾ وايمِمالح واخلغم 

ٜم٣مً ضم٣مهمٓم٣ًم فمٛمل زم٣ميمٔمٙمؿ فمعم َمذه٤م اظمحدشمكم زم٣ميمرواي٣مت وايمًامع..( َمع ايمتٗمدم دم ايمٖمٜمؿ واإلَم٣مَم٥م َمـ ايمٔمٙمؿ..وىم٣من همٗمٝم

 (.0353)صف/

 (.0354حيٝمك زمـ فمٚمر زمـ فمٌد اهلل زمـ فمٌد ايمرمحـ إٞمِم٣مري ايمٌزاز أزمق زم٘مر ايمٗمرؿمٌل فمٛمف ازمـ أزمٝمض )صف/

ومتف. وىم٣من همرات ، ووم٣مل احل٣مهمظ: اٞمتٜم٦م إيمٝمف ايمرضمٙم٥م دم وحيٝمك زمـ فمٚمر زمـ يقؽمػ زمـ فم٣مَمر إٞمديمز )شمٗم٥م وم٣ميمف ايم٣ٌمصمل

 (.04/315( )ؽمغم 7/449( )يم٣ًمن يْمٔمـ دم ؽمامفمف اظمقؿمٟم، ورد فمٙمٝمف احل٣مهمظ

 (.9/625( )ضم٤م 9/078حيٝمك زمـ فمٚمران زمـ فمثامن زمـ أرومؿ اظمدين )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

)وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من ضم٣مهمٓم٣ًم يمٙمٖمٗمف فم٣مرهم٣ًم زمٔمٗمد ايممموط وفمٙمٙمٜم٣م  -اظمجروين –حيٝمك زمـ فمٚمرو زمـ زمٗم٣م اجلذاَمل أزمق زم٘مر 

 (.0383( )صف/560وَمٗمدَم٣ًم دم َمٔمرهمتٜم٣م وإسمٗم٣مهن٣م( )ت

 (.9/072حيٝمك زمـ فمٚمرو زمـ ؽمٙمٚم٥م اهلٚمداين )جمٜمقل ضم٣مل ( )ضم٣مسمؿ 

 (.944حيٝمك زمـ فمٚمرو زمـ ص٣ميما زمـ حمٚمد ايمٌُمتل أزمق زىمري٣م )ٞمٝم٣ًمزمقر/

 (.9/077ة ايمدَمُمٗمل )صدوق وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ حيٝمك زمـ فمٚمرو زمـ فمامر

 (.7/431حيٝمك زمـ فمٚمغم فمـ فمقم )ٓ يدري َمـ هق وم٣مل ايمذهٌل( )يم٣ًمن 

 (.7/431حيٝمك زمـ فمٛم٥ٌم ايمٗمرر )دصم٣مل وو٣مع وم٣ميمف ازمـ ضم٣ٌمن( )يم٣ًمن 
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 (.7/430حيٝمك زمـ فمقن زمـ يقؽمػ ايمً٘مري )ؤمٖمف ايمدارومْمٛمل( )يم٣ًمن 

 (.03/609( )طمط 629قل ضم٣مل( )ت حيٝمك زمـ فمٝم٣مش زمـ فمٝمًك ايمٗمْم٣من )جمٜم

 (.0372)صف/ (ىم٣من أزمق فمقم زمـ ؽم٘مرة حيًـ ايمثٛم٣مء فمٙمٝمف)حيٝمك زمـ فمٝمًك زمـ طمٙمػ زمـ أيب درهؿ ايمقؾمٗمل أزمق فمٌد اهلل 

 (.9/080( )ضم٣مسمؿ 7/430حيٝمك زمـ نم٣ميم٤م ايمٔمٝمًم أزمق زىمري٣م ايمٌٌمي ايمًٔمدي )شمٗم٥م وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )يم٣ًمن 

 (.٣9/081مسمؿ ( )ضم7/206حيٝمك زمـ نم٣ًمن اظمرادي )ضم٤م 

 (.9/080حيٝمك زمـ نمقث زمـ حيٝمك ايمْم٣مئل )ضم٣مسمؿ 

حيٝمك زمـ همرج زمـ يقؽمػ زمـ يقؽمػ إٞمِم٣مري أزمق ضمًـ ايمنومْمز اظمٌمي )ىمت٤م زمخْمف فمٙماًم ىمثغمًا ورواه وسمِمدر 

 (.0373يمإلومراء زمٌٙمده وأؽمٚمع احلدي٧م: وم٣ميمف ازمـ زمُم٘مقال( )صف/

 (.8/080حيٝمك زمـ همرومد فمـ َم٘محقل )ضم٣مسمؿ 

 (.7/430)جمٜمقل( )يم٣ًمن حيٝمك زمـ همّمؾ 

 (.280( )نمرزم٣مء/681حيٝمك زمـ همّمؾ ايم٘م٣مسم٤م زمٕمدادي )ت

 (.9/080حيٝمك زمـ همّمٝمؾ ايم٘مقدم )جمٜمقل ضم٣مل( )ضم٣مسمؿ 

 (.7/430حيٝمك زمـ همٙمٝما زمـ ؽمٙمٝمامن فمـ شمقر زمـ زيد )جمٜمقل يمٝمس زم٣ميمٗمقي وم٣ميمف ازمـ ضمزم( )يم٣ًمن 

 (.9/086حيٝمك زمـ وم٣مؽمؿ زمـ فمٌد اهلل زمـ فمٚمرو زمـ فم٣مص )ضم٣مسمؿ 

 (.9/080( )ضم٣مسمؿ 5/569زمـ ومٚمْم٥م ضمج٣مزي )ضم٤م حيٝمك 

 (.7/436حيٝمك زمـ ومٝمس أزمق صٔمِمٔم٥م فمـ أيب ؽمٔمٝمد )يم٣ًمن 

 (.9/080( )ضم٣مسمؿ 5/569حيٝمك زمـ ومٝمس ايمْم٣مئٖمل )ضم٤م 

 (.23/455حيٝمك زمـ ومٝمس زمـ ضم٣مرشم٥م ايمٕم٣ًمين )فم٣ًمىمر 

 (.9/086حيٝمك زمـ ومٝمس فمـ ازمـ َمًٝم٤م )ضم٣مسمؿ 

 (.7/436حيٝمك زمـ ومٝمقم إزدي )جمٜمقل( )يم٣ًمن 

 (.7/436حيٝمك زمـ ىمثغم ايمْم٣مئل )ٓ يدري َمـ هق وم٣ميمف ايمذهٌل( )يم٣ًمن 

 (.9/651حيٝمك زمـ ىمٜمٚمٝمس زمـ فمٚمر أزمق َمًٔمر )ضم٤م 

 (.9/083( )ضم٣مسمؿ 9/654حيٝمك زمـ يمٗمٝمط ؽمٚمع زم٘مغم زمـ أؾم٨م )ٓ أفمرهمف وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٤م 
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 (.9/091حيٝمك زمـ َم٣ميمؽ أزمق أيقب إزدي ايمٔمت٘مل ايمٌٌمي )جمٜمقل ضم٣مل( )ضم٣مسمؿ 

 (.9/670ك زمـ َم٣ميمؽ ايم٘مقدم )ضم٤م حيٝم

( )يمًـ٣من 9/657حيٝمك زمـ َم٣ميمؽ زمـ أٞمس إصٌحل )ؤمٖمف َمًٙمٚم٥م وايمٔمٗمٝمقم، ووم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن: َمًتٗمٝمؿ احلدي٧م( )ضم٤م 

7/434.) 

 (.9/629ْم٣مب )ضم٤م اخلحيٝمك زمـ َم٣ٌمرك 

 (.7/434حيٝمك زمـ َم٣ٌمرك ايمدَمُمٗمل ايمِمٛمٔم٣مين )جمٜمقل وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )يم٣ًمن 

 (.03/032أزمق حمٚمد ايمٔمدوي ايمٝمزيدي )صحٝما ايمرواي٥م صدوق ايمٙمٜمج٥م( )طمط حيٝمك زمـ َم٣ٌمرك زمـ َمٕمغمة 

 (.7/434حيٝمك زمـ َمثٛمك اظمدين )ٓ ئمرف وم٣ميمف ايمٔمٗمٝمقم ونمغمه( )يم٣ًمن 

 (03/649( )طمط 305حيٝمك زمـ حمٚمد إزرق أزمق حمٚمد ايمٛمحقى )ت 

 (7/434حيٝمك زمـ حمٚمد ايمتجٝمٌل )ؤمٖمف ازمـ فمدي ( )يم٣ًمن 

 (.0/761فم٣مء حيٝمك زمـ حمٚمد احلٛم٣مئل )د

 (.290حيٝمك زمـ حمٚمد اخلتقم فمـ فمٚمران وفمٝمٝمٛم٥م: صقازمف: ايمٌخؼمي. )إرؾم٣مد/ص

 (03/665حيٝمك زمـ حمٚمد ايمٗمرر أزمق وم٣مؽمؿ )طمط 

 (9/085حيٝمك زمـ حمٚمد ايم٘مقدم ايمٌٜمل )جمٜمقل ضم٣مل ( )ضم٣مسمؿ 

 (.0236حيٝمك زمـ حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ حيٝمك ايم٘م٣ًمئل )خم٤م 

 (.03/662ايمدوم٣مق )وشمٗمف اخلْمٝم٤م( )طمط  حيٝمك زمـ حمٚمد زمـ أيب زممم أزمق وم٣مؽمؿ

حيٝمك زمـ حمٚمد زمـ أيب َمْمرف ايمٗمرؿمٌل أزمق ضم٘مؿ )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: روى ىمثغمًا َمـ ىمت٤م إدب وايمٙمٕم٥م ومل ي٘مـ فمٛمده 

 (.0385( )صف/562وٌط وٓ إسمٗم٣من ظم٣م رواه( )ت

 (.946حيٝمك زمـ حمٚمد زمـ أمحد اظمٗمرئ أزمق ايمٌمم ايمٗمْم٣من ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ٞمٝم٣ًمزمقر/

 (.947( )ٞمٝم٣ًمزمقر/487ـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ إزمراهٝمؿ اظمزىمل ايمْمقد أزمق زىمري٣م )تحيٝمك زم

حيٝمك زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ فمٌد اظمٙمؽ ايمٗمرر ايمٔمثامين أزمق زم٘مر ايمٗمرؿمٌل )ضمدث فمٛمف اخلقٓين ووم٣مل: ىم٣من َمـ أهؾ ايمٔمٙمؿ 

ِم٣مضم٥م وايمتٖمٛمـ دم ايمٔمٙمقم( وايمتٗمدم دم ايمٖمٜمؿ يمٙمحدي٧م وايمًٛمـ وايمرأي وأداب، وأشمٛمك فمٙمٝمف ازمـ طمزرج ووصٖمف زم٣ميمٖم

 (.0371( )صف/348)ت



1972 
 

 (.941( ) أشمٛمك فمٙمٝمف احل٣مىمؿ( )ٞمٝم٣ًمزمقر/472ًٝمٛمل ايمٛمٝم٣ًمزمقري ايمززم٣مري )تاحلحيٝمك زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ حمٚمد 

 (.0914حيٝمك زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ذىمر 

 (.7/435ص٣مزمر( )يم٣ًمن حيٝمك زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ وم٣مؽمؿ )ؤمٝمػ وم٣ميمف ازمـ 

 (.03/605حيٝمك زمـ حمٚمد زمـ أفمكم أزمق فمٌد ايمرمحـ اظمروزي )طمط 

 (.03/669( )طمط 699حيٝمك زمـ حمٚمد زمـ زمخؼمي أزمق زىمري٣م احلٛم٣مئل )وشمٗمف اخلْمٝم٤م( )ت 

 (.9/653حيٝمك زمـ حمٚمد زمـ زمٔمل )ضم٤م 

 (.0358( )جمٜمقل ضم٣مل( )صف/313حيٝمك زمـ حمٚمد زمـ زمٝمْمٝمز زمـ يم٤م ايمٗمرؿمٌل أزمق زىمري٣م )ت

 (.9/671حيٝمك زمـ حمٚمد زمـ صمٔمٖمر ايمٌٙمخل )ضم٤م 

 (.0249حيٝمك زمـ حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ ه٣مرون أزمق وم٣مؽمؿ ايمٖم٣مَمل )خم٤م 

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من طمغمًا هم٣موالً شمٗم٥م 336)ت -ايمُٗمَٙمٝمٔمل -حيٝمك زمـ حمٚمد زمـ ضمًكم ايمٕم٣ًمين أزمق زىمري٣م ايمٕمرٞم٣مؿمل

 (.0370نمرٞم٣مؿم٥م هم٣مواًل...( )صف/ همٝمام رواه، ووم٣مل ايمٗم٣م  أزمق إصٌغ: ىم٣من َمـ ىم٣ٌمر أهؾ

 (.03/631( )طمط 342حيٝمك زمـ حمٚمد زمـ ضمًكم زمـ إؽمح٣مق أزمق ايمػمىم٣مت اظم٠مدب )صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )ت 

 (.9/658حيٝمك زمـ حمٚمد زمـ ضم٘مٝمؿ )ضم٤م 

 (.03/664( )طمط 7/433حيٝمك زمـ حمٚمد زمـ طمُمٝمش إهمريٗمل )دم ضمديثف نمرائ٤م وَمٛم٣مىمغم( )يم٣ًمن 

ًدي أزمق زم٘مر إٞمديمز )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمـ أهؾ اظمٔمرهم٥م وايمتحٗمٝمؼ زم٣مٕدب وايمٙمٕم٣مت حيٝمك زمـ حمٚمد زمـ دريد ايم

 (.0386( )صف/63وومد ُأطمذ فمٛمف ووم٣مل ازمـ فمْمٝم٥م: ايمٗم٣م  ىم٣من هم٣موالً ديٛم٣ًم ( )همٜمرس/

رصم٣ميمف ( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من حمدشم٣ًم ضم٣مهمٓم٣ًم َمتٝمٗمٓم٣ًم فم٣مرهم٣ًم زم٣محلدي٧م و521حيٝمك زمـ حمٚمد زمـ رزق اظمري أزمق زم٘مر )ت

 (.0387وروايتف شمٗم٥م دم روايتف وَمٔمرهمتف ديٛم٣ًم هم٣مواًل فم٣مظم٣مً زمام حيدث( )صف/

 (.03/647( )طمط 481حيٝمك زمـ حمٚمد زمـ روزهب٣من أزمق زىمري٣م ايمدٞمٝم٣مين )وشمٗمف اخلْمٝم٤م( )ت 

 (.0895حيٝمك زمـ حمٚمد زمـ ؽمٙمٝمامن إصٌٜم٣مين )ذىمر 

 (.940حيٝمك زمـ حمٚمد زمـ ؽمٜمؾ اإلؽمٖمرايٝمٛمل أزمق زىمري٣م )ٞمٝم٣ًمزمقر/

 (.0044حيٝمك زمـ حمٚمد زمـ ؽمٜمؾ ايمٔمً٘مري )إرؾم٣مد/

 (.0911حيٝمك زمـ حمٚمد زمـ ؽمٜمؾ ايم٘مرازمٝمز )ذىمر 



1973 
 

 (.9/651حيٝمك زمـ حمٚمد زمـ ؽمقومف )ضم٤م 

 (.03/612حيٝمك زمـ حمٚمد زمـ ؾم٣مىمر ايمِمقدم )طمط 

أزمٛم٣مء حيٝمك زمـ حمٚمد زمـ ص٣مفمد زمـ ىم٣مسم٤م أزمق حمٚمد اهل٣مؾمٚمل ايمٌٕمدادي )وم٣مل ايمدارومْمٛمل: أشمٌتٜمؿ وأفمٙمٚمٜمؿ، ئمٛمل أشم٦ٌم 

حمٚمد زمـ ص٣مفمد ووم٣مل ايمدارومْمٛمل أيّم٣ًم: شمٗم٥م شم٦ٌم ضم٣مهمظ، ووم٣مل اخلْمٝم٤م: ىم٣من أضمد ضمٖم٣مظ احلدي٧م وممـ فمٛمل زمف، ووم٣مل 

( ، ووم٣مل احل٣مهمظ: َمـ ىم٣ٌمر احلٖم٣مظايمذهٌل: احل٣مهمظ اإلَم٣مم ايمثٗم٥م، ووم٣مل اخلٙمٝمقم: شمٗم٥م إَم٣مم يٖمقق دم احلٖمظ أهؾ زَم٣مٞمف..

 .(0452)حتٖم٥م/ (23/452ر ( )فم٣ًمىم03/640( )طمط 0043( )إرؾم٣مد/03/510)ؽمغم

 (.7/435)يم٣ًمن  -يٛمٓمر-( 378حيٝمك زمـ حمٚمد زمـ ؿم٣ٌمؿم٣ٌم ايمٔمٙمقي أزمق اظمٔمٚمر احلًٛمل )ت 

 (.9/083( )ضم٣مسمؿ 7/212حيٝمك زمـ حمٚمد زمـ ؿمحالء )جمٜمقل ضم٣مل( )ضم٤م 

 (.9/655حيٝمك زمـ حمٚمد زمـ فم٣ٌمد اهلٛم٣مئل اظمدين )ضم٤م 

 .(23/425حيٝمك زمـ حمٚمد زمـ فمٌد احلٚمٝمد ايمً٘مً٘مل )فم٣ًمىمر 

 (.9/219حيٝمك زمـ حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ اظمدين )ضم٤م 

 (.7/434حيٝمك زمـ حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ أيب يمٌٝم٥ٌم )يم٣ًمن 

 (.03/649حيٝمك زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ ؽمالم أزمق وم٣مؽمؿ ايمٌزار )طمط 

ي٤م اظمٖمن إوضمد حيٝمك زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ فمٛمػم ايمٔمٛمػمي أزمق زىمري٣م ايمًٙمٚمل ايمٛمٝم٣ًمزمقري) وم٣مل احل٣مىمؿ: ايمٔمدل إد

 (.0769( )ك 969زمكم أومراٞمف، ووم٣مل أزمقفمقم احل٣مهمظ: َم٣م أفمٙمؿ أين رأي٦م َمثٙمف( )ٞمٝم٣ًمزمقر/

 (.9/082(. )ضم٣مسمـؿ03/604حيٝمك زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اظمٙمؽ زمـ ومزفم٥م أزمق صٗمر، هق ازمـ فمٌد اظمٙمؽ )صدوق( )طمـط 

 (.03/645حيٝمك زمـ حمٚمد زمـ فمٌد ايمقاضمد أزمق فمٌد اهلل ايمٛم٣مومدي )طمط 

 (.5/6581زمـ حمٚمد زمـ فمٚمرو أزمق فمٚمروس ؾمٝمخ ٓزمـ ضم٣ٌمن )ضم٣ٌمن  حيٝمك

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمـ أهؾ اظمٔمرهم٥م 505)ت -ازمـ ضم٣مج -حيٝمك زمـ حمٚمد زمـ همرج زمـ همتا اظمجريْمل أزمق فم٣ٌمس 

 (.0384زم٣مٕدب وايمٔمرزمٝم٥م وىم٣من أضمد ايمٔمدول( )صف/

 (.0889)ذىمر  (6/499حيٝمك زمـ حمٚمد زمـ ومٝمس ايمٌٌمي )ىم٣من َمـ احلٖم٣مظ( )أصٌٜم٣من 

 (.23/429( )فم٣ًمىمر 03/640حيٝمك زمـ حمٚمد زمـ حمٚمد أزمق ص٣ميما ايمٌٕمدادي )جمٜمقل ضم٣مل( )طمط 

 (03/660حيٝمك زمـ حمٚمد زمـ َمرداس ايمُمْمقين )طمط 



1974 
 

 (03/634حيٝمك زمـ حمٚمد زمـ َمقؽمك زمـ فمٝمًك أزمق فمقم )طمط 

 (9/085حيٝمك زمـ حمٚمد زمـ ه٣مٞمئ اظمديٛمل ايمُمجري )ؤمٝمػ احلدي٧م وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( )ضم٣مسمؿ 

٣مم إصٌٜم٣مين ًّ ازمـ فمٌد اهلل زمـ حمٚمد... )وم٣مل أزمق  -وصقازمف -حيٝمك زمـ حمٚمد زمـ ويمٝمد ايمٔمٛمػمي أزمق زىمري٣م ايمذراع ايمٗم

 (.0065( )إرؾم٣مد/400ايمُمٝمخ: ؾمٝمخ شمٗم٥م..( )ت

حيٝمك زمـ حمٚمد زمـ وه٤م زمـ َمنة ايمتٚمٝمٚمل أزمق زىمري٣م ايمٖمرصمل إٞمديمز )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: روى ايمٛم٣مس فمٛمف ىمثغمًا( 

 (.0351( )صف/493)ت

( سمقلم ايمٗمّم٣مء واخلْم٥ٌم وايمِمالة ومل ي٘مـ يمف فمٙمؿ 337حيٝمك زمـ حمٚمد زمـ يٌٗمك زمـ زرب ايمٗمرؿمٌل أزمق زم٘مر )ت

 (.0376)صف/

 (03/643( )طمط 433حيٝمك زمـ حمٚمد زمـ حيٝمك أزمق وم٣مؽمؿ ايمٗمِم٣ٌمين )وشمٗمف اخلْمٝم٤م ( )ت 

قال: ىم٣من ص٣مضم٤م أدب وؾمٔمر وزمالنم٥م ( )وم٣مل ازمـ زمُم٘م320حيٝمك زمـ حمٚمد زمـ حيٝمك إَمقي أزمق زم٘مر ايمْمٙمٝمْمقم )ت

 (.0374وضمًـ اخلط وومقرًا( )صف/

 (.0321فمٛمف أزمق فمٚمرو زمـ َمٜمدي اظمٗمرئ )صف/ -ازمـ ومٝمؿ-حيٝمك زمـ حمٚمد زمـ حيٝمك ايمٗمرؿمٌل أزمق زم٘مر 

 (.948حيٝمك زمـ حمٚمد زمـ حيٝمك اظمٔمدل أزمق وم٣مؽمؿ ايمِمٝمدٓين )ٞمٝم٣ًمزمقر/

 (.096ؽمٖمرايٝمٛمل اظمٜمرصم٣مين اخلْمٝم٤م ؾمٝمخ يمٙمٌٝمٜمٗمل )إحت٣مف/حيٝمك زمـ حمٚمد زمـ حيٝمك زمـ زىمري٣م احل٣مىمؿ أزمق ؽمٔمٝمد اإل

 (.23/427حيٝمك زمـ حمٚمد فمٚمران احلٙمٌل ايم٣ٌميمز )فمٛمف مج٣مفم٥م( )فم٣ًمىمر 

 (7/435حيٝمك زمـ حمٚمد فمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ زمُمغم )جمٜمقل( )يم٣ًمن 

 (.03/665حيٝمك زمـ خمت٣مر ايمٌٕمدادي )طمط 

 (.03/664ايمٛمٝم٣ًمزمقري )صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )طمط حيٝمك زمـ خمت٣مر زمـ َمٛمِمقر زمـ إؽمامفمٝمؾ أزمق زىمري٣م 

 (.03/617حيٝمك زمـ خمٙمد أزمق زىمري٣م ايمٌٕمدادي )طمط 

 (.7/435حيٝمك زمـ َم٣ًمور فمـ صمٔمٖمر ايمِم٣مدق )ىمذزمف إزدي( )يم٣ًمن 

 (.23/674حيٝمك زمـ َمًٔمر زمـ حمٚمد أزمق زىمري٣م ايمتٛمقطمل اظمٔمري )فمٛمف مج٣مفم٥م( )فم٣ًمىمر 

 (.9/628حيٝمك زمـ َمًٔمقد زمـ زممم ايمزرومل )ضم٤م 

 (.03/603حيٝمك زمـ َمًٙمؿ زمـ فمٌد رزمف أزمق زىمري٣م ايمٔم٣مزمد )وشمٗمف اخلْمٝم٤م( )طمط 



1975 
 

 (.9/087حيٝمك زمـ َمًٙمؿ فمـ أيب إدريس اخلقٓين )ضم٣مسمؿ 

 (.9/087حيٝمك زمـ َمًٙمؿ فمـ أيب َمٗمدام )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.7/435حيٝمك زمـ َمًٙمٚم٥م زمـ ومٛم٤م )ضمدث زمٚمٛم٣مىمغم وم٣ميمف ايمٔمٗمٝمقم( )يم٣ًمن 

 (.9/091أزمق زىمري٣م ايم٘مٌل ايم٘مقدم )صدوق وم٣ميمف أزمق زرفم٥م( )ضم٣مسمؿ  حيٝمك زمـ َمِمٔم٤م

 (.9/090( )ضم٣مسمؿ 7/210حيٝمك زمـ َمْمر يامَمل )ضم٤م 

 (.4/045( )اصٌٜم٣من 0910حيٝمك زمـ َمْمرف زمـ َمٕمغمة ايمثٗمٖمل )ذىمر 

 (.03/618حيٝمك زمـ َمٔم٣مذ أزمق زىمري٣م ايمرازي ايمقافمظ )طمط 

 .-ايمتًؼميهق –حيٝمك زمـ َمٔم٣مذ ايمٖمٗمغم 

 (.0/760( )دفم٣مء 0042يمٖمٗمٝمف ايمتًؼمي )وم٣مل ايمدارومْمٛمل: ئمتػم زمف( )إرؾم٣مد/حيٝمك زمـ َمٔم٣مذ ا

 (.0103حيٝمك زمـ َمٔمٌد ايمًختٝم٣مين )صمر 

 (.0916حيٝمك زمـ َمٔمدان أزمق هٝمثؿ اظمًتٚمقم )ذىمر 

 (.4/658( )أصٌٜم٣من 0890حيٝمك زمـ َمٔمٚمر زمـ ؽمٜمؾ ايمٗمرر )ذىمر 

 (.7/435حيٝمك زمـ َمٔمـ اظمدين )جمٜمقل( )يم٣ًمن 

 (.9/090ًٔمدي ايمرازي )صدوق وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ حيٝمك زمـ َمٕمغمة ايم

 (.9/654حيٝمك زمـ َمٕمغمة زمـ فمٌد ايمرمحـ )ضم٤م 

 (.9/652حيٝمك زمـ َمٗمدام ايمزَمٔمل )ضم٤م 

 (.0897حيٝمك زمـ َمٛمدة ايمثٗمٖمل )ذىمر 

 (.9/624حيٝمك زمـ َمٛمذر احلجري )ضم٤م 

 (.9/091( )ضم٣مسمؿ 7/595حيٝمك زمـ َمٛمذر زمـ طم٣ميمد زمـ طم٣ميمد إٞمِم٣مري )ٓ أفمرهمف وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٤م 

 (.7/432حيٝمك زمـ َمٛمِمقر أطمق فم٣ٌمد )روى اظمٗم٣مؿمٝمع وم٣ميمف ازمـ ضم٣ٌمن( )يم٣ًمن 

 (.0250حيٝمك زمـ َمٛمِمقر اجلٛمزي )خم٤م 

)ووم٣مل اخلْمٝم٤م: ىم٣من شمٗم٥م ضم٣مهمٓم٣ًم ص٣محل٣مً زاهدًا، ووم٣مل ايمذهٌل:  ايمًٙمٚمل حيٝمك زمـ َمٛمِمقر زمـ ضمًـ أزمق ؽمٔمد اهلروي

 (.0/760( )دفم٣مء 03/665( )طمط 0047( )إرؾم٣مد/06/571( )ؽمغم 496اإلَم٣مم احل٣مهمظ ايمثٗم٥م ايمزاهد..( )ت



1976 
 

 (.0237حيٝمك زمـ َمٛمِمقر زمـ ؾمٔمٙم٥م أزمق حمٚمد )خم٤م 

٣من حمدث ٞمٝم٣ًمزمقر دم وومتف: وم٣ميمف احل٣مىمؿ، ( )ىم450حيٝمك زمـ َمٛمِمقر زمـ حيٝمك احل٣مىمؿ أزمق حمٚمد ايمٛمٝم٣ًمزمقري اجلرودي )ت

 (.02/68( )ؽمغم 968ووم٣مل ايمذهٌل: ىم٣من نمزير احلدي٧م( )ٞمٝم٣ًمزمقر/

 (.25/34حيٝمك زمـ َمٛمٗمذ ايمٖمراديز )فم٣ًمىمر 

 (.9/091حيٝمك زمـ َمٛمٗمذ فمـ فمروة )ضم٣مسمؿ 

 (.9/088حيٝمك زمـ َمقؽمك ايم٣ٌمهقم ايمٌٌمي )شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم( )ضم٣مسمؿ 

 (.544وه٤م إزمقم فمٛمف ايمدارومْمٛمل. )ايمديمٝمؾ/حيٝمك زمـ َمقؽمك زمـ إؽمح٣مق أزمق 

 (.0627( )ومط 25/33حيٝمك زمـ َمقؽمك زمـ إؽمح٣مق ايمٗمرر أزمق وه٤م إزمقم )جمٜمقل ضم٣مل( )فم٣ًمىمر 

 (.9/611طمٖم٣مف ايمٕمٖم٣مري فمـ أيب هريرة )ضم٣مسمؿ  زمـ َمقؽمكزمـ حيٝمك 

٣ًم فمٖمٝمٖم٣ًم طمغمًا ؿم٣مهرًا...( ( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من رصماًل ص٣محل530حيٝمك زمـ َمقؽمك زمـ فمٌد اهلل ايمٗمرؿمٌل أزمق زم٘مر )ت

 (.0382)صف/

 (.7/204حيٝمك زمـ َمقؽمك زمـ فمالء أزمق َمقؽمك )ضم٤م 

 (.03/602حيٝمك زمـ َمقؽمك زمـ َم٣مرَمل أزمق زىمري٣م اظمروزي )طمط 

 (.7/599حيٝمك زمـ َمٝمنة إمحز )ضم٤م 

 (.9/089( )ضم٣مسمؿ 7/200حيٝمك زمـ َمٝمنة ايمٔمٗمٝمقم ايمٗمقاريري )ؾمٝمخ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٤م 

 ن زمـ َمٝمنة هق ازمـ َمٝمنة سمٗمدم.حيٝمك زمـ َمٝمٚمق

 (.0628( )ومط 0048حيٝمك زمـ ٞم٣مهمع زمـ طم٣ميمد اظمٌمي )جمٜمقل ضم٣مل( )إرؾم٣مد/

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمـ أهؾ ايمٔمٙمؿ وايمقرع 366)ت -ازمـ ومالس -حيٝمك زمـ ٞمج٣مح ايمٗمرؿمٌل َمقلم صمٔمٖمر أزمق ضمًكم 

 (.0326وايمزهد وهق َم٠ميمػ ىمت٣مب ؽمٌؾ اخلغمات..( )صف/

ضم٣مصم٤م ايمٗمرر )يمٝمس زمًمء وم٣ميمف أزمق زرفم٥م، ووم٣مل ايمٔمٗمٝمقم: َمٛم٘مر احلدي٧م /سم٘مٙمؿ ايمٛم٣مس همٝمف وم٣ميمف أزمق حيٝمك زمـ ٞمٌم زمـ 

 (5/6581( )ضم٣ٌمن9/094( )ضم٣مسمؿ 7/637ضم٣مسمؿ ووم٣مل ازمـ فمدي : أرصمقا أٞمف ٓزمٟمس زمف( )يم٣ًمن 

 (.7/437)يم٣ًمن  -يٛمٓمر –حيٝمك زمـ ٞمقح ايمٔمًٗمالين 

( 9/095( )ضم٣مسمؿ ، ووم٣مل احل٣مهمظ: َمؼموك َمتٖمؼ فمعم ؤمٖمفنمغمهحيٝمك زمـ ه٣مؾمؿ ايمًٚم٣ًمر ايمٕم٣ًمين )ىمذزمف أزمق ضم٣مسمؿ و



1977 
 

 .(0459)حتٖم٥م/ (7/437)يم٣ًمن 

 (.25/56حيٝمك زمـ ه٣مٞمئ ايمرفمٝمٛمل )جمٜمقل ضم٣مل )فم٣ًمىمر 

 حيٝمك زمـ هُم٣مم ايمًٚم٣ًمر، صقازمف: ه٣مؾمؿ.

ظم٣ًم زم٣ميمٔمرزمٝم٥م )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من زم٣مرفم٣ًم دم أداب فم٣م -ازمـ أهمْمس -حيٝمك زمـ هُم٣مم زمـ أمحد زمـ حمٚمد ايمٗمرر أزمق زم٘مر

 (.0329( )صف/347ضم٣مهمٓم٣ًم يمٙمٕم٥م َمُم٣مرىم٣ًم دم نمغم ذيمؽ َمـ ايمٔمٙمقم..( )ت

 (.25/56حيٝمك زمـ هُم٣مم زمـ فمٌد اظمٙمؽ إَمقي )فم٣ًمىمر 

 (.9/093حيٝمك زمـ هٛمد إؽمٙمٚمل )ضم٣مسمؿ 

 (.0105حيٝمك زمـ هٝمثؿ أزمق ؽمٔمٝمد ايمًجزي )جمٜمقل ضم٣مل( )صمر 

 (.03/615ايمٌٕمدادي )طمط حيٝمك زمـ واومد زمـ حمٚمد زمـ فمدي أزمق ص٣ميما ايمْم٣مئل 

 (.0/452( )أصٌٜم٣من 0887حيٝمك زمـ وشم٣مب إصٌٜم٣مين ايم٘مقدم )ذىمر 

 (.03/603( )طمط 626حيٝمك زمـ ورد زمـ فمٌد اهلل أزمق زىمري٣م ايمتٚمٝمٚمل اظمخرَمل )وشمٗمف اخلْمٝم٤م( )ت 

 (.03/642( )صحٝما ايمًامع( )طمط 422حيٝمك زمـ وصٝمػ زمـ فمٌد هلل أزمق ضمًـ اخلقاص )ت 

 (.7/439( )يم٣ًمن 32/ 25)جمٜمقل ضم٣مل( )فم٣ًمىمر  حيٝمك زمـ وه٤م ايم٘مٙمٌل

 (613) ذيؾ  -يٛمٓمر –( 405حيٝمك زمـ حيٝمك ايمٗمرؿمٌل أزمق زم٘مر ازمـ ؽمٚمٝمٛم٥م ) ت 

 (.01/506حيٝمك زمـ حيٝمك زمـ زم٘مر )ؽمغم 

حيٝمك زمـ حيٝمك زمـ فمٌد ايمًالم ايمٗمرؿمٌل )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: فمٛمل زمًامع احلدي٧م فمٛم٣مي٥م ىمثغمة وطمْمف َمٙمٝما ايمُم٘مؾ ىمثغم 

 (.0325ف/اإلسمٗم٣من( )ص

( )وم٣مل احل٣مىمؿ: إَم٣مم أهؾ احلدي٧م دم فمٌمه زمٌخ٣مرى( 483حيٝمك زمـ حيٝمك زمـ فمٌد اهلل اظمحًقدي أزمق زىمري٣م ايمٌخ٣مري )ت

 (.942)ٞمٝم٣ًمزمقر/

 (.03/669حيٝمك زمـ حيٝمك زمـ فمٌد اهلل زمـ فمٌد ويف ايمِمٖم٣مر )طمط

 (.0821حيٝمك زمـ حيٝمك زمـ فمٌد اهلل زمـ يزيد إصٌٜم٣مين )ذىمر 

 (.9/093( )ضم٣مسمؿ 25/35د ايمٖمرنم٣مين )فم٣ًمىمر حيٝمك زمـ حيٝمك زمـ ور

 .-سمٗمدم –حيٝمك زمـ يزيد إؾمٔمري، صقازمف ازمـ زمريد 
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 (.7/651حيٝمك زمـ يزيد إهقازي أزمق زىمري٣م )ٓ ئمرف وم٣ميمف ايمذهٌل( )يم٣ًمن 

 (.9/098( )ضم٣مسمؿ 7/651حيٝمك زمـ يزيد اظمٌمي )ؾمٝمخ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )يم٣ًمن 

 (.9/626حيٝمك زمـ يزيد زمـ وامد أزمق ذيؽ )ضم٤م 

 -سمٗمدم –زمراء َمٜمٚمٙم٥م  –حيٝمك زمـ يزيد زمـ فمٌد اهلل زمـ أيب زمردة إؾمٔمري )روى أضم٣مدي٧م َمٛم٘مرة(، وهق حيٝمك زمـ زمريدة 

 (.03/009)طمط 

 (.0/766حيٝمك زمـ يزيد زمـ فمٌد اهلل زمـ أٞمٝمس )دفم٣مء 

 (.9/098حيٝمك زمـ يزيد زمـ فمٌد اظمٙمؽ ايمٛمقهمقم )َمٛم٘مر احلدي٧م وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.٣9/099مر فمـ ضمًـ )ضم٣مسمؿ حيٝمك زمـ يً

 (.9/653حيٝمك زمـ ئمٖمر )ضم٤م 

 (.9/099حيٝمك زمـ ئمٗمقب أزمق ؿم٣ميم٤م ايمٗم٣مص )شمٗم٥م حمٙمف ايمِمدق وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.7/203حيٝمك زمـ ئمٗمقب زمـ َمدرك إٞمِم٣مري )ضم٤م 

 (.03/662ط( )طم0049)فمٛمف مج٣مفم٥م( )إرؾم٣مد/ -اظم٣ٌمرىمل -حيٝمك زمـ ئمٗمقب زمـ َمرداس زمـ فمٌد اهلل أزمق زىمري٣م ايمٌٗم٣مل

 (.0489حيٝمك زمـ ئمٚمر ايمرفمٝمٛمل )يقٞمس 

 (.9/628حيٝمك زمـ يقٞمس ايمُمغمازي )ضم٤م 

 (.7/456( )يم٣ًمن9/611حيٝمك فمـ ؿم٣مووس )ٓ أفمرهمف وم٣ميمف ايمذهٌل( )ضم٣مسمؿ 

 حيٝمك فمـ فمٚمغم، هق ازمـ فمٚمغم سمٗمدم.

 (.5/558يريؿ زمـ أؽمٔمد أزمق فمالء )ضم٤م 

 (.0491يريؿ زمـ فم٣مَمر زمـ ؽمٔمد ايمرفمٝمٛمل )يمف إدراك( )يقٞمس 

 (.9/620( )ضم٣مسمؿ 7/260يززمد زمـ رصم٣مء زمـ ضمٝمقة فمـ أزمٝمف )ضم٤م 

يزداد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ حمٚمد زمـ يزداد أزمق حمٚمد ايم٘م٣مسم٤م اظمروزي شمؿ ايمٌٕمدادي )ذىمره ايمٗمقاس دم ؾمٝمقطمف ايمثٗم٣مت، ووم٣مل 

 (.543( )ايمديمٝمؾ/03/455( )طمط467ايمذهٌل: ىم٣من شمٗم٥م( )ت

 (.0108يزداد زمـ فمٌد اهلل اجلرصم٣مين )صمر 

 (.0420يزداد زمـ َمقؽمك زمـ مجٝمؾ زمـ ؿمٝمُم٥م )حمدث َمُمٜمقر وم٣ميمف احل٣مهمظ( )حتٖم٥م/



1979 
 

 (.9/411يزيد أزمق طم٣ميمد اجلالب فمـ ؽمٖمٝم٣من )ضم٣مسمؿ 

 (.9/411يزيد أزمق طم٣ميمد فمـ ؿمٙمح٥م زمـ فمٚمرو )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.9/411يزيد أزمق ؽمٙمٝمامن فمٛمف َمًٔمر )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.9/699فمٌد ايمرمحـ زمـ طمٝم٣مر )ضم٣مسمؿ يزيد أزمق ؿمٙمح٥م فمـ 

 (.9/411يزيد أزمق ؿمٝم٤م فمـ فمٚمر زمـ فمٌد ايمٔمزيز )ضم٣مسمؿ 

 (.9/410يزيد إفمرج ايمُمٛمل فمـ جم٣مهد )جمٜمقل ضم٣مل( )ضم٣مسمؿ 

 (.9/411يزيد ايمناج ايمدَمُمٗمل فمـ َم٘محقل )َمٛم٘مر احلدي٧م وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.9/410)ضم٣مسمؿ يزيد ايمٔمٗمٝمقم فمـ ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وآيمف وؽمٙمؿ َمرؽمؾ 

 (.0428يزيد اظم٠مذن أزمق ضمًـ فمـ ضم٣مزم زمـ صٙم٥م وإوزافمل )وم٣مل احل٣مهمظ: أضمد ايمّمٔمٖم٣مء( )حتٖم٥م/

 (.9/411يزيد اظم٠مذن أزمق طم٣ميمد فمـ فمقم إزدي )ضم٣مسمؿ 

 (.9/699يزيد اظمديٛمل َمقلم َمٔمٚمر فمـ َمٔمٚمر )ضم٣مسمؿ 

 (.9/411يزيد ايمقاؽمْمل أزمق طم٣ميمد فمـ إزمراهٝمؿ ايمً٘مً٘مل ونمغمه وفمٛمف ؾمٔم٥ٌم )ضم٣مسمؿ 

 (.296يزيد زمـ إزمراهٝمؿ ايمرهم٣مفمل إصٌٜم٣مين )ؿم٤م 

 (.9/684يزيد زمـ أيب ايمٖمتٝم٣من )ضم٣مسمؿ 

 (.5/543يزيد زمـ أيب زم٘مر ايمثٗمٖمل )ضم٤م 

 (.25/048يزيد زمـ أيب مجٝمؾ )فم٣ًمىمر 

 (.9/658يزيد زمـ أيب ضمريز )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.9/658يزيد زمـ أيب ضم٘مٝمٚم٥م فمـ ؽمٙمٚم٥م )ضم٣مسمؿ 

 (.0677أيب طم٣ميمد )ومط يزيد زمـ 

 (.0/763يزيد زمـ أيب طم٣ميمد َم٠مذن َم٘م٥م وفمٛمف ؽمٖمٝم٣من )دفم٣مء 

 (.659/ 9يزيد زمـ أيب طمٛمدق فمـ َم٣ميمؽ )ضم٣مسمؿ 

 (.0492يزيد زمـ أيب زي٣مد إؽمٙمٚمل )يمف ذىمر دم ايمِمح٣مزم٥م وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( )يقٞمس 

 (.9/625يزيد زمـ أيب زي٣مد ايمُم٣مَمل )َمٛم٘مر احلدي٧م َمؼموك احلدي٧م وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 
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 (.9/625( )ضم٣مسمؿ 7/455يزيد زمـ أيب زي٣مد زمـ ؽم٘مـ اخلراؽم٣مين )ؤمٖمف أزمق ضم٣مسمؿ( )يم٣ًمن 

 (.7/457يزيد زمـ أيب ؽمٙمٚم٥م إيقم )ؤمٖمف ازمـ َمٔمكم( )يم٣ًمن 

يزيد زمـ أيب ص٣ميما ايمدزم٣مغ )شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم، ووم٣مل أزمق زرفم٥م: ٓ زمٟمس زمف، ووم٣مل ازمق ضم٣مسمؿ: يمٝمس زمحديثف زمٟمس( )ضم٣مسمؿ 

9/676.) 

 (.9/684زمـ أيب فمٚمرو ايمُمٔمقيب )ضم٣مسمؿ  يزيد

 (.25/488( )فم٣ًمىمر 3/594يزيد زمـ أيب َمًٙمؿ ايمثٗمٖمل )ؽمغم 

 (.5/6593يزيد زمـ أيب يزيد أزمق ؽمٙمٝمامن إٞمِم٣مري )جمٜمقل ضم٣مل( )ضم٣ٌمن 

 ( 617يزيد زمـ أيب يزيد اجلزري ) جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( ) ذيؾ 

 (.9/698يزيد زمـ أيب يزيد ايمِمٛمٔم٣مين )ضم٣مسمؿ 

 (.9/698زمـ أيب يزيد فمـ ضمًـ )ضم٣مسمؿ يزيد 

 (.5/531يزيد زمـ أضمزم )ضم٤م 

 (.5/545يزيد زمـ أمحد ايم٘مقدم )ضم٤م 

 (.25/70يزيد زمـ أمحد زمـ يزيد أزمق فمٚمرو ايمًٙمٚمل )فمٛمف مجع( )فم٣ًمىمر 

 (.25/96( )فم٣ًمىمر 9/650يزيد زمـ أطمٛمس ايمًٙمٚمل ؾم٣مَمل )صح٣ميب( )ضم٣مسمؿ 

 (.25/011يزيد زمـ أرؿمٟمة ايمٛمخٔمل )فم٣ًمىمر 

 (.9/676زمـ إؽمح٣مق إزصمل )ضم٤م يزيد 

 (.011/ 25يزيد زمـ أؽمد زمـ ىمرز ايمٗمني )فم٣ًمىمر 

 (.03/451يزيد زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ فمٚمر زمـ يزيد أزمق زم٘مر اخلالل )وشمٗمف اخلْمٝم٤م( )طمط 

 (.5/546يزيد زمـ أؽمقد اجلرر )ضم٤م 

 (.5/540يزيد زمـ أصؿ ايمٔم٣مَمري )ضم٤م 

 (.7/456يزيد زمـ أفمراس )جمٜمقل( )يم٣ًمن 

 (.0490زمـ فمٌد اهلل زمـ فمٚمرو ايمٗمرر اظمح٣مريب أزمق فمٌد ايمرمحـ )صح٣ميب وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( )يقٞمس  يزيد زمـ أٞمٝمس

 (.9/653يزيد زمـ زمريد ايمٔمقذي )ؾمٝمخ حمٙمف ايمِمدق وم٣ميمف أزمق زرفم٥م( وؽمٝمٟميت دم ازمـ يزيد )ضم٣مسمؿ 



1981 
 

 (.7/454يزيد زمـ زمزيغ فمـ فمْم٣مء )ؤمٖمف ايمدارومْمٛمل وازمـ َمٔمكم( )يم٣ًمن 

 (.9/653)جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ يزيد زمـ زممم ايمً٘مً٘مل 

 (.9/653يزيد زمـ زممم فمـ فمٚمر زمـ فمٌد ايمٔمزيز )ضم٣مسمؿ 

 (.9/653يزيد زمـ زمُمغم ايمّمٌٔمل )يمف صح٥ٌم وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.25/043( )فم٣ًمىمر 9/655( )ضم٣مسمؿ 7/454يزيد زمـ صم٣مزمر إزدي )جمٜمقل ضم٣مل( )يم٣ًمن 

 (.9/655( )ضم٣مسمؿ 7/207يزيد زمـ صمٌغم زمـ ؾمٝم٥ٌم زمـ فمثامن احلجٌل )ضم٤م 

 (.636يزيد زمـ مجٜمقر أزمق يمٝم٧م )ٓ زمٟمس زمف وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل( )ىمؼ 

 (.25/048( )فم٣ًمىمر 9/657يزيد زمـ ضم٣مسمؿ زمـ ومٌٝمِم٥م زمـ َمٜمٙم٤م ايمٌٌمي )شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم( )ضم٣مسمؿ 

 (.5/547يزيد زمـ ضم٣مرث ايمتٕمٙمٌل )ضم٤م 

 (.9/657( )ضم٣مسمؿ 9/674يزيد زمـ ضم٣مرث ايمٔمٌد ي )ضم٤م 

 (.7/208م إزدي )ضم٤م يزيد زمـ ضم٣مز

 (.5/534يزيد زمـ ضمديد )ضم٤م 

 (.5/547يزيد زمـ ضمري٧م )ضم٤م 

 (.9/657يزيد زمـ ضم٣ًمن ايم٣ٌمهقم أزمق ضمًٛم٣من اجلرر )ؾمٝمخ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.25/054يزيد زمـ ضم٣ًمن فمـ أزمٝمف )فم٣ًمىمر 

 (.03/439( )طمط 440يزيد زمـ ضمًـ زمـ يزيد أزمق ؿمٝم٤م ايمٌزار )شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )ت 

 (.25/055( )فم٣ًمىمر 9/655( )ضم٣مسمؿ 7/454يد زمـ ضمِمكم زمـ ٞمٚمغم اظمٌمي )جمٜمقل ضم٣مل( )يم٣ًمن يز

 (.25/026( )فم٣ًمىمر 9/657يزيد زمـ ضم٘مؿ ايمثٗمٖمل )جمٜمقل ضم٣مل( )ضم٣مسمؿ 

 (.9/657( )ضم٣مسمؿ 7/266يزيد زمـ ضم٘مٝمؿ ايمٌٌمي )ضم٤م 

 (.9/658يزيد زمـ ضمٙمٝمؾ ايمٛمخٔمل )ضم٣مسمؿ 

 .(5/534يزيد زمـ طم٣ميمد إزدي ايمُم٣مَمل )ضم٤م 

 (.9/659يزيد زمـ طم٣ميمد زمـ َمرؾمؾ ايمٗمرر أزمق َمًٙمٚم٥م )شمٗم٥م وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.0494( )يقٞمس 625يزيد زمـ طم٣ميمد زمـ َمًٔمقد زمـ طمقرم ايمٛمخالين )ت 
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 (.0850( )ذىمر 4/440يزيد زمـ طم٣ميمد زمـ يزيد ايمت٣مصمر إٞمِم٣مري )أضمد ايمثٗم٣مت( )أصٌٜم٣من 

 (.7/454ذهٌل( )يم٣ًمن يزيد زمـ طم٣ميمد ؾمٝمخ يمٌٗمٝم٥م )ٓ يدري َمـ هق وم٣ميمف ايم

 .-سمٗمدم-( هق ازمـ ضمٙمٝمؾ5/548يزيد زمـ طمٙمٝمؾ ايمٛمخٔمل )ضم٤م 

 (.9/621( )ضم٣مسمؿ 7/453يزيد زمـ دشم٣مر زمـ فمٌٝمد زمـ أزمرص )رزمام أنمرب وم٣ميمف ازمـ ضم٣ٌمن( )يم٣ًمن 

٣مرود دم اجليزيد زمـ درهؿ أزمق فمالء ايمٔمجٚمل ايمٌٌمي )وم٣مل ازمـ َمٔمكم: يمٝمس زمًمء، وذىمره ايم٣ًمصمل وايمٔمٗمٝمقم وازمـ 

 (.9/621( )ضم٣مسمؿ 7/453ايمّمٔمٖم٣مء، ووشمٗمف ايمٖمالس( )يم٣ًمن 

 (.0493يزيد زمـ رئ٣مب إؽمٙمٚمل )يقٞمس 

، ووم٣مل ايمرصمٛمل أزمق ىم٣مَمؾ ايمدَمُمٗمل )َمٛم٘مر احلدي٧م واهل احلدي٧م وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ، ووم٣مل ايمٛم٣ًمئل: َمؼموك ٥ميزيد زمـ رزمٝمٔم

 .(0426)حتٖم٥م/ (9/621( )ضم٣مسمؿ 7/453( )يم٣ًمن احل٣مهمظ: ؤمٝمػ

 (.9/621( )ضم٣مسمؿ 5/549يمٙمخٚمل )ضم٤م يزيد زمـ رهم٣مفم٥م ا

 (.9/411يزيد زمـ روم٣مر فمٛمف ضمِمكم زمـ فمٌد ايمرمحـ )ضم٣مسمؿ 

 (.9/620( )ضم٣مسمؿ 7/455يزيد زمـ روح ايمٙمخٚمل )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )يم٣ًمن 

 .-سمٗمدم  –يزيد زمـ زريع ايمرَمقم، صقازمف ازمـ زمزيغ 

 (.25/096يزيد زمـ زهمر إمحري )فم٣ًمىمر 

 (.7/455رفم٥م ايمرازي( )يم٣ًمن يزيد زمـ زَمٔم٥م )ؤمٖمف أزمق ز

 (.9/626( )ضم٣مسمؿ 5/531يزيد زمـ زهغم ايمّمٌٔمل )ضم٤م 

 (.9/626يزيد زمـ زي٣مد احلٚمغمي )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.092/ 25يزيد زمـ زي٣مد ايمٗمرر ايمٌٌمي )جمٜمقل ضم٣مل( )فم٣ًمىمر 

 (.9/624( )ضم٣مسمؿ 7/208يزيد زمـ زي٣مد ايمٗمرـمل )يمٝمس زمف زمٟمس وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٤م 

 (.9/620( )ضم٣مسمؿ 7/207يزيد زمـ زيد إزدي )ضم٤م 

 (.9/620( )ضم٣مسمؿ 7/452يزيد زمـ زيد اظمدين )جمٜمقل وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل( )يم٣ًمن 

 (.455/ 7)يم٣ًمن  –يٟميت  –يزيد زمـ زيد فمـ طمقيم٥م زمٛم٦م ايمِم٣مَم٦م، صقازمف: ازمـ يزيد 

 (.9/626يزيد زمـ زيد فمـ َمنوق )ضم٣مسمؿ 
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 (.7/452ٜمقل وم٣ميمف ازمـ َمديٛمل( )يم٣ًمن يزيد زمـ زيد فمٛمف أزمق إؽمح٣مق ايمًٌٝمٔمل )جم

 (.0497يزيد زمـ ؽمجقح ايمتجٝمٌل ايمٔم٣مَمري )يقٞمس 

 (.25/616يزيد زمـ ؽمٔمد أزمق فمثامن احلجقري )فم٣ًمىمر 

 (.9/628يزيد زمـ ؽمٔمٝمد اإلؽم٘مٛمدراين )حمٙمف ايمِمدق وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ وروى فمٛمف( )ضم٣مسمؿ 

 (.25/098( )فم٣ًمىمر 9/627يزيد زمـ ؽمٔمٝمد زمـ ذي فمِمقان ايمً٘مً٘مل )روى فمٛمف مجع( )ضم٣مسمؿ 

 (.9/677يزيد زمـ ؽمٔمٝمد زمـ يزيد إصٌحل )ضم٤م 

 (.7/452يزيد زمـ ؽمٖمٝم٣من أزمق طم٣ميمد )سم٘مٙمؿ همٝمف ازمـ ضم٣ٌمن همٗم٣مل: ٓ جيقز آضمتج٣مج زمف إذا اٞمٖمرد يم٘مثرة أطمْم٣مئف( )يم٣ًمن 

 (.9/622يزيد زمـ ؽم٘مـ إٞمِم٣مري َمديٛمل )يمف صح٥ٌم( )ضم٣مسمؿ 

 (.5/531يزيد زمـ ؽمٙمٝمط )ضم٤م 

 (.0/765زمـ فمٌد اهلل ايمٌ٘م٣مئل )دفم٣مء يزيد زمـ ؽمٙمٝمامن 

 (.53/615( )فم٣ًمىمر 9/628يزيد زمـ ؽمٚمرة أزمق هزان ايمره٣موي )روى فمٛمف مجع( )ضم٣مسمؿ 

 (.9/628يزيد زمـ ؽمٚمرة فمـ يزيد زمـ ومٝمس )ضم٣مسمؿ 

 (.285( )نمرزم٣مء/634يزيد زمـ ؽمٛم٣من إؽمدي اإلهمريٗمل أزمق ؽمٛم٣من )ت

 (.9/622يزيد زمـ ؽمٛم٣من ايمُم٣مَمل )ضم٣مسمؿ 

 (.9/628َمًٙمؿ )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ  يزيد زمـ ؽمٜمٝمؾ زمـ

 (.0499يزيد زمـ ؽمقيد ايمِمددم )يمف صح٥ٌم وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( )يقٞمس 

 (.9/622يزيد زمـ ؽمٝمػ زمـ صم٣مري٥م ايمغمزمقفمل )يمف صح٥ٌم وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.9/671( )ضم٣مسمؿ 0740( )آصمري 25/661يزيد زمـ ؾمجرة ايمره٣موي )يمف صح٥ٌم وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )فم٣ًمىمر 

 (.9/670( )ضم٣مسمؿ 7/457د زمـ ؾمداد اهلٛم٣مئل فمـ َمٔم٣موي٥م زمـ ومرة )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )يم٣ًمن يزي

 (.9/670( )ضم٣مسمؿ 3/457يزيد زمـ ذاضمٝمؾ ايمٔم٣مَمري )يم٣ًمن 

 (.9/670يزيد زمـ ذضمٌٝمؾ )ضم٣مسمؿ 

 (.9/670( )ضم٣مسمؿ 5/548يزيد زمـ ذيؽ ايمٖمزاري )ضم٤م 

 (.9/670يزيد زمـ ؾمٔمٝم٤م َمقلم صٖمٝم٥م )ضم٣مسمؿ 
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يما ايمٛمٝم٣ًمزمقري أزمق طم٣ميمد ايمٝمُم٘مري )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ وروى فمٛمف مجع ووم٣مل ايمذهٌل : اإلَم٣مم اظمحدث يزيد زمـ ص٣م

 (.5/6590( )ضم٣ٌمن9/676( )ضم٣مسمؿ 667ايمِمدوق( )ت

 (.5/6594يزيد زمـ ص٣ميما ايمقاؽمْمل )جمٜمقل ضم٣مل( )ضم٣ٌمن 

 (.7/457يزيد زمـ ص٣ميما فمٛمف نمالم طمٙمٝمؾ )ٓ رء( )يم٣ًمن 

 (.5/530 يزيد زمـ صٙمٝما ايمرهٌل )ضم٤م

 (.7/263يزيد زمـ صٝمٖمل زمـ صٜمٝم٤م زمـ ؽمٛم٣من )ضم٤م 

 (. 5/530يزيد زمـ ؿمريػ )ضم٤م 

 (.9/674( )ضم٣مسمؿ 5/530يزيد زمـ ؿمٙمح٥م زمـ رىم٣مٞم٥م زمـ فمٝمد يزيد )ضم٤م 

 (.9/670يزيد زمـ ؿمٝم٤م )ضم٤م 

 (9/680( )ضم٣مسمؿ 5/535يزيد زمـ فم٣مَمر ايمّمٌٔمل )ضم٤م 

 (.25/679يزيد زمـ فمٌد احلٚمٝمد زمـ فم٣مصؿ أزمق طم٣ميمد احلٚميص )فم٣ًمىمر 

يزيد زمـ فمٌد ايمرمحـ ايمدآين أزمق طم٣ميمد إؽمدي )صدوق شمٗم٥م وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ، ووم٣مل ازمـ َمٔمكم: ٓ زمٟمس زمف( 

 (.9/677)ضم٣مسمؿ

 (.9/678يزيد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ َمِمٔم٤م ايمٗمْم٣من )صدوق وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.0735يزيد زمـ فمٌد ايمِمٚمد ايمدَمُمٗمل )ك 

 .(7/209يزيد زمـ فمٌد ايمٔمزيز ايمتٛمقطمل )ضم٤م 

 (.9/678يزيد زمـ فمٌد ايمٔمزيز ايمْمالس )صدوق شمٗم٥م وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.25/692يزيد زمـ فمٌد ايمٔمزيز ايمٗمرر )فم٣ًمىمر 

 ( 612) ذيؾ  -يٛمٓمر –يزيد زمـ فمٌد ايمٔمزيز زمـ أيب حيٝمك ايمتٛمقطمل ايمدَمُمٗمل أطمق ؽمٔمٝمد زمـ فمٌد ايمٔمزيز . 

 (.25/675يزيد زمـ فمٌد اهلل أزمق طم٣ميمد ايمناج )جمٜمقل ضم٣مل( )فم٣ًمىمر 

 (.9/672يزيد زمـ فمٌد اهلل ايمٌٕمدادي )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.7/458يزيد زمـ فمٌد اهلل اجلٜمٛمل )يم٣ًمن 

 (.9/672يزيد زمـ فمٌد اهلل احل٣مرشمل أزمق اظمقت )ضم٣مسمؿ 
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( 9/672يزيد زمـ فمٌد اهلل ايمٗمرر ايمٌٝمني )َمًتٗمٝمؿ احلدي٧م وم٣ميمف ازمـ ضم٣ٌمن، ووم٣مل آطمر: يمف َمٛم٣مىمغم( )ضم٣مسمـؿ 

 (.7/458)يمًـ٣من

 (.7/208يزيد زمـ فمٌد اهلل ايمٛمحقي )ضم٤م 

 (.2/088يزيد زمـ فمٌد اهلل زمـ أؽم٣مَم٥م )ؽمغم 

 (.0311يزيد زمـ فمٌد اهلل زمـ طمداَمر َمٌمي )يقٞمس 

 (.2/057يزيد زمـ فمٌد اهلل زمـ طمِمٝمٖم٥م )ؽمغم 

 (.0310يزيد زمـ فمٌد اهلل زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ زمالل احليَمل أزمق طم٣ميمد )يقٞمس 

 (.9/673 زمـ فمقف فمـ ازمـ فمٚمر )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ يزيد زمـ فمٌد اهلل

 (.9/458يزيد زمـ فمٌد اهلل زمـ نمري٤م )جمٜمقل( )يم٣ًمن 

 (.25/676( )فم٣ًمىمر 9/672يزيد زمـ فمٌد اهلل زمـ َمقه٤م ايمُم٣مَمل )جمٜمقل ضم٣مل( )ضم٣مسمؿ 

 (.7/244يزيد زمـ فمٌد اهلل زمـ َمٝمٚمقن اظم٘مل )ضم٤م 

 (.9/672( )ضم٣مسمؿ 7/265ر )ضم٤م يزيد زمـ فمٌد اهلل زمـ وه٤م زمـ زَمٔم٥م ايمٗمر

 (.7/459ايمذهٌل( )يم٣ًمن وم٣ميمف  يزيد زمـ فمٌد اظمٙمؽ ايمٛمٚمغمي فمـ فم٣مئذ )زمًٛمد َمٓمٙمؿ واخلػم َمٛم٘مر

يزيد زمـ فمٌد اظمٙمؽ ايمٛمقهمقم اظمدين )وم٣مل ايمذهٌل وازمـ فمٌد ايمػم: جمٚمع فمعم ؤمٖمف، ووم٣مل ازمـ َمٔمكم: ص٣ميما يمٝمس ضمديثف 

 (.0424زمذاك، ووم٣مل َمرة: ٓ زمٟمس زمف( )حتٖم٥م/

 (.0733يزيد زمـ فمٌد رزمف اجلرصمز )ك 

 (.9/679يزيد زمـ فمٌٝمد احلٚمروي )ضم٣مسمؿ 

 (.7/264يزيد زمـ فمٌٝمد اهلل ايمً٘مقين )ضم٤م 

 (.9/672يزيد زمـ فمٌٝمد اهلل اهلذرم )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.7/459يزيد زمـ فمدي زمـ ضم٣مسمؿ ايمْم٣مئل )يم٣ًمن 

 (5/531يزيد زمـ فمروة )ضم٤م 

 (.5/531يزيد زمـ فمروة )ضم٤م 

 (.7/421يزيد زمـ فمْم٣مء ؾمٝمخ يمٙمٔمالء زمـ فمٌد اجل٣ٌمر )ؤمٖمف ازمـ َمٔمكم( )يم٣ًمن 
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 (.9/684( )ضم٣مسمؿ 7/421يزيد زمـ فمٗم٥ٌم أزمق حمٚمد ايمٔمت٘مل اظمروزي )همٝمف ٞمٓمر وم٣ميمف ايمًٙمٝمامين( )يم٣ًمن 

 (.5/537يزيد زمـ فمٙمٗمٚم٥م زمـ َمًٔمقد )ضم٤م 

 (.9/681يزيد زمـ فمٚمر ايمٛمخٔمل )ضم٣مسمؿ 

 (.03/437)جمٜمقل ضم٣مل( )طمط  يزيد زمـ فمٚمر زمـ صمٛمزة اظمدائٛمل

 (.25/666يزيد زمـ فمٚمر زمـ فمٌد ايمٔمزيز إَمقي )فم٣ًمىمر 

 (.9/680يزيد زمـ فمٚمر فمـ جم٣ميمد )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.9/684يزيد زمـ فمٚمران ؽمٚمع ايمُمٔمٌل )ضم٣مسمؿ 

 (.9/680( )ضم٣مسمؿ 7/421يزيد زمـ فمٚمرو إؽمٙمٚمل )يم٣ًمن 

 (.9/680وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ  يزيد زمـ فمٚمرو زمـ أَمٝم٥م ايمّمٚمري )ٓ أفمرهمف

 (.9/677يزيد زمـ فمٚمرو زمـ يزيد ايمٕمٛمقي )ضم٤م 

 (.7/620يزيد زمـ فمٚمغم اظمديٛمل )جمٜمقل وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )يم٣ًمن 

 (.9/684( )ضم٣مسمؿ 7/420يزيد زمـ فمقاٞم٥م ايم٘مٙمٌل )ٓ يت٣مزمع فمٙمٝمف وم٣ميمف ايمٔمٗمٝمقم( )يم٣ًمن 

 (.7/267يزيد زمـ فمقيٚمر )ضم٤م 

 (.7/420آضمتج٣مج زمف وم٣ميمف ازمـ ضم٣ٌمن( )يم٣ًمن  يزيد زمـ فمٝمًك ايمٌٌمي )ٓ جيقز

 (.5/549يزيد زمـ نمٖمٝمٙم٥م أزمق ىمثغم )ضم٤م 

 (.7/420)يم٣ًمن  -يٛمٓمر –يزيد زمـ همروة زمـ َمٔم٣موي٥م 

 (.25/435يزيد زمـ همّم٣ميم٥م ايمٙمخٚمل )فم٣ًمىمر 

 (.7/420يزيد زمـ همٝمض )يم٣ًمن 

 (.9/683يزيد زمـ وم٣مؽمط فمـ ازمـ فمٚمر )ضم٣مسمؿ 

 (.9/683يزيد زمـ ومت٣مدة ايمٔمٛمزي )ضم٣مسمؿ 

 (.9/683يزيد زمـ ومتٝم٥ٌم اجلرر )ضم٣مسمؿ 

 (.9/683يزيد زمـ ومٔمٗم٣مع زمـ ؾمػمَمف ايمّمٌل )ضم٣مسمؿ 

 (.9/683يزيد زمـ ومٛم٣مهم٥م )ضم٣مسمؿ 



1987 
 

 (.9/683( )ضم٣مسمؿ 7/262يزيد زمـ ومقذر اظمٌمي )جمٜمقل ضم٣مل( )ضم٤م 

 (.9/683( )ضم٣مسمؿ 0832( )ذىمر 0/400يزيد زمـ ومٝمس إرضمٌل )أصٌٜم٣من 

 (.5/534يزيد زمـ ومٝمس ايمً٘مل )ضم٤م 

 (.5/543يزيد زمـ ومٝمس زمـ نم٣مٞمؿ اهلٚمداين )ضم٤م 

 (.9/683يزيد زمـ ومٝمس فمـ ازمـ ومرط )ضم٣مسمؿ 

 (.0313يزيد زمـ ومٝمِمؿ ايمٌٜمزي)يمف إدراك( )يقٞمس 

 (.7/420يزيد زمـ ىمٚمٝم٦م ايم٘مقدم )َمؼموك وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل( )يم٣ًمن 

 (.9/688( )ضم٣مسمؿ 5/532يزيد زمـ َم٣ميمؽ أزمق َمٛمٜم٣مل اجلرر )ضم٤م 

 (.9/691اجلٔمٖمل )ضم٣مسمؿ يزيد زمـ َم٣ميمؽ 

 (.9/689( )ضم٣مسمؿ 9/675يزيد زمـ حمٚمد إيقم )ضم٤م 

 (.0738يزيد زمـ حمٚمد ايمثٗمٖمل )ك 

 (.03/438يزيد زمـ حمٚمد زمـ َمٜمٙم٤م زمـ َمٕمغمة زمٌمي )طمط 

 (.06/555( )ؽمغم 9/688يزيد زمـ حمٚمد زمـ يزيد زمـ ؽمٛم٣من أزمق همروة ايمره٣موي )جمٜمقل ضم٣مل( )ضم٣مسمؿ 

 (.7/420ايمٔمزيز )جمٜمقل وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل( )يم٣ًمن  يزيد زمـ حمٚمد فمـ حمٚمد زمـ فمٌد

 (.9/690( )ضم٣مسمؿ 474يزيد زمـ خمٙمد ايمقاؽمْمل )فمٛمف مج٣مفم٥م( )ؿمػمي

 (.9/672( )ضم٣مسمؿ 9/676يزيد زمـ َمذىمقر اهلٚمداين )ضم٤م 

 (.7/269يزيد زمـ َمرادٞمٝم٥م ايمٗمرر )ضم٤م 

 (.9/691يزيد زمـ َمرة ايم٣ٌمهقم )ضم٣مسمؿ 

 (.9/687يزيد زمـ َمرة اجلٔمٖمل )ضم٣مسمؿ 

 (.9/673زمـ َمرة ايمذارع )ضم٤م  يزيد

 (5/532يزيد زمـ َمرؾمد أزمق فمٌد ايمرمحـ )ضم٤م 

 (.9/690يزيد زمـ َمروان اخلالل )ىمذزمف ازمـ َمٔمكم( )ضم٣مسمؿ 

 (.9/675يزيد زمـ َمروان ايمٛم٣ًمئل )ضم٤م 



1988 
 

 (.0425)حتٖم٥م/ -وأـمٛمف اخلالل -يزيد زمـ َمروان زمـ زي٣مد )َمؼموك وم٣ميمف احل٣مهمظ(

 (.9/691( )ضم٣مسمؿ 7/240يزيد زمـ َمنوح زمـ َمٝمٚمقن ايمْم٣مئٖمل )ضم٤م 

 (.7/267يزيد زمـ َمًٙمؿ ايمِمٛمٔم٣مين )ضم٤م 

 (.5/535يزيد زمـ َمًٙمؿ اظمٛمٗمري )ضم٤م 

 (.9/688يزيد زمـ َمًٜمر فمـ أزمٝمف )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.7/202يزيد زمـ َمُم٣مؿم٥م أزمق طم٣ميمد )ضم٤م 

 (.9/682( )ضم٣مسمؿ 5/533يزيد زمـ َمٔم٣موي٥م ايمٔم٣مَمري )ضم٤م 

 (.9/682يزيد زمـ َمٔم٣موي٥م ايمٛمخٔمل )ضم٣مسمؿ 

 (.9/682يزيد زمـ َمٔمٌد ايمٝمامين )ضم٣مسمؿ 

 (.0/741يزيد زمـ َمٔمت٤م َمقلم صٖمٝم٥م )دفم٣مء 

 (.7/424يزيد زمـ َمٔمروف، دم َمٔمروف زمـ زمديؾ )يم٣ًمن 

 (.9/691( )ضم٣مسمؿ 7/268يزيد زمـ َمٔمٚمر ايمراؽمٌل )ضم٤م 

 (.9/687يزيد زمـ َمٔمٛمؼ ايمٌٌمي )ضم٣مسمؿ 

 (.4/566يزيد زمـ َمٖمرع احلٚمغمي )ؽمغم 

 (.0315رادي)يمف إدراك( )يقٞمس يزيد زمـ َمٙمجؿ اظم

 (.9/687يزيد زمـ َمٙمٗمط فمـ أيب هريرة )ضم٣مسمؿ 

 (.9/687يزيد زمـ َمٙمٝم٘م٥م فمـ أيب ؿمٖمٝمؾ )ضم٣مسمؿ 

 (.9/687يزيد زمـ َمٜم٣مصمر أزمق ايمُمٔمث٣مء ايم٘مٛمدي ايم٘مقدم )جمٜمقل ضم٣مل( )ضم٣مسمؿ 

 (.7/424يزيد زمـ َمٜمران ايم٘مقدم اخل٣ٌمز )ؤمٖمف أزمق داود( )ضم٣مسمؿ 

 (.3/514)ؽمغم  يزيد زمـ َمٜمٙم٤م زمـ أيب صٖمرة

 (.9/689( )ضم٣مسمؿ 7/269يزيد زمـ َمقه٤م إَمٙمقىمل )ضم٤م 

 (.9/688( )ضم٣مسمؿ 7/267يزيد زمـ َمٝمنة زمـ َمٙمٌس ايمدَمُمٗمل )ضم٤م 

 (.9/691يزيد زمـ َمٝمٚمقن فمـ ازمـ ؽمغميـ )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 



1989 
 

 (.0312يزيد زمـ ٞم٣مصمٝم٥م ايمٙمخٚمل )يقٞمس 

 (.9/696( )ضم٣مسمؿ 7/241يزيد زمـ ٞم٣مذة أزمق ايمزروم٣مء ايمدارَمل )ضم٤م 

 (.5/530يزيد زمـ ٞمًْم٣مس )ضم٤م 

 (.9/696( )ضم٣مسمؿ 7/269يزيد زمـ ٞمٌم ذو اإلرش إهل٣مين ايمُم٣مَمل )ضم٤م 

 (.9/696يزيد زمـ ٞمٔمامن زمـ زمُمغم ايمُم٣مَمل )ضم٣مسمؿ 

 (.0683يزيد زمـ ٞمٔمٝمؿ )ٓ ئمرف( )ومط 

 (.0317يزيد زمـ ٞمٔمٝمؿ زمـ ؾمجرة زمـ يزيد ايمتجٌٝمٌل)يمف إدراك( )يقٞمس 

 (.03/437اظمدائٛمل أزمق طم٣ميمد )طمط يزيد زمـ ه٣مرون 

 (.7/424يزيد زمـ ه٣مرون فمٛمف إؽمح٣مق ايمقاؽمْمل )ىمذاب( )يم٣ًمن 

 (.9/695يزيد زمـ ه٣مٞمئ اهلٚمداين )ضم٣مسمؿ 

 (.0838يزيد زمـ هزاري إصٌٜم٣مين )ذىمر 

 (.0422يزيد زمـ هالل زمـ ومْم٥ٌم ) ٓ ئمرف وم٣ميمف احل٣مهمظ( )حتٖم٥م/

 (.03/439( )طمط 634وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل( )ىمؼ يزيد زمـ هٝمثؿ زمـ ؿمٜمامن أزمق طم٣ميمد ايمدوم٣مق )شمٗم٥م 

 (.5/6594( )ضم٣ٌمن9/694( )ضم٣مسمؿ 5/530يزيد زمـ ودئم٥م زمـ طمدام َمديٛمل )ضم٤م 

 (.9/694يزيد زمـ ويمٝمد فمـ أيب وائؾ )جمٜمقل ضم٣مل( )ضم٣مسمؿ 

 (.9/695( )ضم٣مسمؿ 5/547يزيد زمـ حيٛمس فمـ ؽمٔمٝمد زمـ زيد )ضم٤م 

 (.9/697وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ يزيد زمـ حيٝمك زمـ ص٣ٌمح ايمٗمرر )يمٝمس زمٗمقي احلدي٧م 

 (.0/421( )أصٌٜم٣من 0839يزيد زمـ يزيد إودي )ذىمر 

 (7/424يزيد زمـ يزيد ايمٌٙمقي اظمقصقم )سم٣ميمػ( )يم٣ًمن 

 (.9/697( )ضم٣مسمؿ 7/268يزيد زمـ يزيد اخلثٔمٚمل ايمٌٌمي )ضم٤م 

 (.9/697يزيد زمـ يزيد ايمٔمقذي )ؾمٝمخ حمٙمف ايمِمدق وم٣ميمف أزمق زرفم٥م( )ضم٣مسمؿ 

ـ فمٌد اظمٙمؽ ايمٛمقهمقم أزمق طم٣ميمد )أضمد ايمّمٔمٖم٣مء( وا ٞمٓمر َم٣م ؽمٌؼ دم سمرمج٥م: يزيد زمـ فمٌد اظمٙمؽ ايمٛمقهمقم يزيد زمـ يزيد زم

 (.0424و 0427)حتٖم٥م/



1991 
 

 (.9/692( )ضم٣مسمؿ 7/423يزيد زمـ ئمٖمر فمـ ضمًـ )ئمتػم زمف وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل( )يم٣ًمن 

 (.9/695يزيد زمـ ئمٗمقب اظمٔم٣مهمري )ضم٣مسمؿ 

 (.7/423 يزيد زمـ ئمعم زمـ فمٝم٣مش )جمٜمقل( )يم٣ًمن

 (.9/697( )ضم٣مسمؿ 7/423يزيد زمـ يقٞمس زمـ يزيد إيقم )يمٝمس زمًمء وم٣ميمف ازمـ فمدي( )يم٣ًمن 

 (.9/699يزيد َمقلم فمْم٣مء فمـ فمْم٣مء )ضم٣مسمؿ 

 (.9/698يزيد وايمد ؽم٣مئ٤م زمـ يزيد )ضم٣مسمؿ 

 (.9/699يزيد وايمد فمٌد ايمرمحـ زمـ يزيد )ضم٣مسمؿ 

 (.9/412وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ ي٣ًمر أزمق يمٝمعم وايمد فمٌد ايمرمحـ زمـ أيب يمٝمعم )يمف صح٥ٌم 

 (.9/417ي٣ًمر أزمق َمٝمٚمقن فمـ أيب هريرة )ضم٣مسمؿ 

 ي٣ًمر ايمٌٛم٣مين، هق: ازمـ حمٚمد.

 (.9/412ي٣ًمر زمـ ؽمٌع أزمق ايمٕم٣مدي٥م اجلٜمٛمل )يمف صح٥ٌم وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.0917ي٣ًمر زمـ ؽمٚمغم زمـ ي٣ًمر ايمٔمجقم )ذىمر 

 (.7/425( )يم٣ًمن وم٣ميمف احل٣مهمظ تٚمٝمٚمل )جمٜمقلايمي٣ًمر زمـ فمٝمًك 

 (.9/417ي٣ًمر زمـ حمٚمد ايمٌٛم٣مين )ٓ رء وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم( )ضم٣مسمؿ 

 (.73/030ي٣ًمق زمـ ذيا ايمٝمُم٘مري )فم٣ًمىمر 

 (.289( )وىم٣من همٗمٝمًٜم٣م َمقشمًٗم٣م وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( )نمرزم٣مء/416ين زمـ إزمراهٝمؿ زمـ طم٣ميمد أزمق ؽمٜمؾ ايمٌغمي )ت

 (.7/425ين زمـ إزمراهٝمؿ فمـ أزمٝمف )ٓ ئمرف وم٣ميمف ايمذهٌل( )يم٣ًمن 

 (.03/420ين زمـ أٞمس أزمق طمغم ايمٌزاز )وشمٗمف اخلْمٝم٤م ونمغمه( )طمط 

 .ؽمٝمٟميت دم يًغم -ين زمـ ؽم٣ٌمع

 (.0901ين زمـ فمٌد اهلل أزمق طمغم )ذىمر 

 (.7/422ين زمـ فمٌد اهلل فمـ ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وآيمف وؽمٙمؿ )خمتٙمؼ( )يم٣ًمن 

 (.7/422ين َمقلم أٞمس فمـ أٞمس )ٓ رء( )يم٣ًمن 

 (.0107فمظ )صمر ايمٝمًع اجلرصم٣مين ايمقا



1991 
 

 ايمٝمًع اظم٘مل، هق: ازمـ ؿمٙمح٥م.

 (.03/458( )طمط 7/422يًع زمـ إؽمامفمٝمؾ ايميير ايمٌٕمدادي )ؤمٖمف ايمدارومْمٛمل( )يم٣ًمن 

 .(0471)حتٖم٥م/ (7/422)يم٣ًمن  ) ووم٣مل احل٣مهمظ: واهل احلدي٧م( يًع زمـ ؽمٜمؾ ايمزيٛمل فمـ ازمـ فمٝمٝمٛم٥م زمخػم زم٣مؿمؾ

 (.9/419( )ضم٣مسمؿ 7/427ضم٣مسمؿ( )يم٣ًمن  يًع زمـ ؿمٙمح٥م اظم٘مل ايمٗمرر )َمٛم٘مر احلدي٧م وم٣ميمف أزمق

( )فمٛمف اخلقٓين ووم٣مل: ىم٣من ومديؿ ايمْمٙم٤م ويمف 343ايمٝمًع زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ حمٚمد زمـ أزم٣من ايمٙمخٚمل أزمق حمٚمد اإلَم٣مم )ت

 (.237( ومٌؾ )ص0565ضمظ َمـ إدب َمع ايمٖمٜمؿ..( )صف/

 (.9/419يًع زمـ فمٝمًك اظمخزوَمل زمٌمي )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.7/422س ايم٣ٌمهقم )وم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن: ئمتػم ضمديثف َمـ نمغم رواي٥م ازمٛمف( )يم٣ًمن يًع زمـ ومٝم

 (.7/429ايمٝمًع زمـ حمٚمد ايمٌٜمٛمز )أضم٣مديثف َمٛم٣مىمغم وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( )يم٣ًمن

 (.7/428ايمٝمًع زمـ حمٚمد فمـ أيب ؽمٙمٝمامن )ؤمٖمف إزدي( )يم٣ًمن 

 (.0470يًغم زمـ ؽم٣ٌمع ) ٓ يدرى َمـ هق وضمديثف َمٛم٘مر وم٣ميمف احل٣مهمظ( )حتٖم٥م/

 (.9/418يًغم فمـ حمٚمد زمـ فمقم )ضم٣مسمؿ 

 (.9/417يًغم فمٛمف محٝمد زمـ فمٌد ايمرمحـ )يمف صح٥ٌم وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.0319ئمٖمر زمـ فمري٤م زمـ فمٌد ىمالل ايمرفمٝمٛمل ايمٗمت٣ٌمين ايمْمح٣موي )يقٞمس 

 (.9/403ئمٖمر فمـ ازمـ فمٚمر )ضم٣مسمؿ 

 (.7/479ئمٗمقب أزمق يقؽمػ إفمُمك )ىمذزمف إزدي( )يم٣ًمن 

 (.0301ْمل )يٗم٣مل: يمف صح٥ٌم( )يقٞمس ئمٗمقب ايمٗمٌ

 (.5/6265( )ضم٣ٌمن9/610ئمٗمقب زمـ إزمراهٝمؿ إٞمِم٣مري )ضم٣مسمؿ 

 (.7/471وهق دم ايمتٜمذي٤م )يم٣ًمن  –ئمٗمقب زمـ إزمراهٝمؿ اجلرصم٣مين احل٣مهمظ هق اجلقزصم٣مين 

 (.9/614ئمٗمقب زمـ إزمراهٝمؿ ايمًدود )ضم٣مسمؿ 

( 3/007( )أصٌٜم٣من 0881( )ذىمر ايمذهٌل: ٓ أفمرهمف ، ووم٣ملئمٗمقب زمـ إزمراهٝمؿ ايمٕمزال )وشمٗمف أزمق ايمُمٝمخ وأزمق ٞمٔمٝمؿ

 (.7/481)يم٣ًمن 

ئمٗمقب زمـ إزمراهٝمؿ ايمٗم٣م  أزمق يقؽمػ ص٣مضم٤م أيب ضمٛمٝمٖم٥م ايمٌجقم إٞمِم٣مري )وم٣مل ايمٖمالس: صدوق ىمثغم اخلْمٟم، ووم٣مل 



1992 
 

ٓي٘مت٤م ايمٌخ٣مري: سمرىمقه، ووم٣مل يزيد زمـ ه٣مرون : ٓحتؾ ايمرواي٥م فمٛمف ... وسمرىمف حيٝمك وازمـ َمٜمدي ووم٣مل ازمـ َمٔمكم : 

ضمديثف ووم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: ي٘م٦ٌم ضمديثف، ووم٣مل ازمـ فمدي:إذا روى فمـ شمٗم٥م وروى فمٛمف شمٗم٥م، همال زمٟمس زمف، ووشمٗمف ايمٛم٣ًمئل وازمـ 

( )يم٣ًمن  ووم٣مل احل٣مهمظ: ومد ؤمٖمقه ضم٣ٌمن، ووه٣مه ازمـ َم٣ٌمرك ـ وايم٘مالم ضمقيمف ىمثغمًا صمدًا زمكم وم٣مدح وَم٣مدح ـ همراصمٔمف ـ

 .(0476/)حتٖم٥م (5/6599( )ضم٣ٌمن9/610( )ضم٣مسمؿ 7/429

 (.9/416ئمٗمقب زمـ إزمراهٝمؿ ايم٘مقدم أزمق إؽم٣ٌمط )صدوق وم٣ميمف ازمـ أيب ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.7/470ئمٗمقب زمـ إزمراهٝمؿ ايمٛمٝمقم )ٓ يت٣مزمع فمعم ضمديثف وم٣ميمف ايمٔمٗمٝمقم( )يم٣ًمن 

 (.03/624ئمٗمقب زمـ إزمراهٝمؿ زمـ أمحد زمـ فمٝمًك أزمق زم٘مر ايمٌزاز اجلراب )شمٗم٥م َمٟمَمقن وم٣مل إزهري ونمغمه( )طمط 

 (.0036قب زمـ إزمراهٝمؿ زمـ إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ ايمِمديؼ ايمٗمرر )إرؾم٣مد/ئمٗم

 (.9/614( )ضم٣مسمؿ 473ئمٗمقب زمـ إزمراهٝمؿ زمـ صمٌغم اظم٣مرداين ايمقاؽمْمل )فمٛمف أزمق زرفم٥م ومج٣مفم٥م( )ؿمػمي

  .( هق ايمٗم٣م  ايمٌجقم ص٣مضم٤م أيب ضمٛمٝمٖم٥م7/235ئمٗمقب زمـ إزمراهٝمؿ زمـ ضمٌٝم٤م أزمق يقؽمػ )ضم٤م 

 (.03/696( )طمط 414إٞمامؿمل أزمق ضمًكم )وشمٗمف اخلْمٝم٤م( )ت ئمٗمقب زمـ إزمراهٝمؿ زمـ ضم٣ًمن 

 (.03/672ئمٗمقب زمـ إزمراهٝمؿ زمـ ص٣ميما )طمط 

 (.319ئمٗمقب زمـ إزمراهٝمؿ زمـ فم٣ٌمد فمقام )ؽمٜمؿ 

 (.7/234( )ضم٤م 9/610ئمٗمقب زمـ إزمراهٝمؿ زمـ فمٌد اهلل زمـ ضمٛمكم )ضم٣مسمؿ 

 (.9/610ؿ ( )ضم٣مسم7/236ئمٗمقب زمـ إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ ؿمٙمح٥م ايمٗمرر ايمتٝمٚمل )ضم٤م 

 (.73/035ئمٗمقب زمـ إزمراهٝمؿ زمـ ويمٝمد زمـ فمٌد اظمٙمؽ إَمقي )فم٣ًمىمر 

 (.0226ئمٗمقب زمـ أيب ضمًـ أزمق يقؽمػ ايمٔمراومل )خم٤م 

 (.9/617ئمٗمقب زمـ أيب زيٛم٤م )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.0878ئمٗمقب زمـ أيب ئمٗمقب أزمق حمٚمد اظمٔمدل )ذىمر 

 (.9/607ئمٗمقب زمـ أضمالدم ايمٔمجقم اظم٠مذن )ضم٣مسمؿ 

 (.03/683ئمٗمقب زمـ أمحد زمـ أؽمد أزمق إؽمح٣مق )جمٜمقل ضم٣مل( )طمط 

( 322ئمٗمقب زمـ أمحد زمـ حمٚمد أزمق زم٘مر ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ايمثٗم٥م اظمًٛمد وىم٣من صحٝما إصقل حمتُماًم وم٣ميمف ايمذهٌل( )ت 

 (.08/635)ؽمغم 



1993 
 

 (.0220ئمٗمقب زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ أمحد أزمق يقؽمػ ايم٘مردي )خم٤م 

 (.0221زمـ فمقم ايمِمغمدم )وشمٗمف ايمٖم٣مرد( )خم٤م  ئمٗمقب زمـ أمحد زمـ حمٚمد

 (.03/682)طمط  -َم٘متؾ –ئمٗمقب زمـ إؽمح٣مق 

 (.987ئمٗمقب زمـ إؽمح٣مق اإلؽمٖمرائٛمل أزمق ص٣ميما )صمر 

 (.9/685ئمٗمقب زمـ إؽمح٣مق إصٌٜم٣مين )ضم٤م 

 (.9/614ئمٗمقب زمـ إؽمح٣مق ايمٌٌمي أزمق فمامرة )َم٣م أرى زمحديثف زمٟمس وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( )ضم٣مسمؿ 

 (.292ايمٌٕمدادي )ؿم٤م  ئمٗمقب زمـ إؽمح٣مق

 (.584ئمٗمقب زمـ إؽمح٣مق اجلرصم٣مين )صمر 

 (.9/613ئمٗمقب زمـ إؽمح٣مق ايمدؾمت٘مل ايمرازي أزمق يقؽمػ )جمٜمقل ضم٣مل( )ضم٣مسمؿ 

 (.03/687ئمٗمقب زمـ إؽمح٣مق ايمدفم٣مء )طمط 

 (.3/410ئمٗمقب زمـ إؽمح٣مق ايمزصم٣مج )أصٌٜم٣من 

 .ئمٗمقب زمـ إؽمح٣مق ايمّمٌل ايمٌٝمٜمز )ؤمٖمف ايمدارومْمٛمل( اؽمؿ صمده إزمراهٝمؿ

( ذزمف زمٔمّمٜمؿ، ووم٣مل احل٣مهمظ: ايمٛم٣مس خيتٙمٖمقن همٝمف: همٌٔمّمٜمؿ يقشمٗمف وزمٔمّمٜمؿ يّمٔمٖمفئمٗمقب زمـ إؽمح٣مق ايمٔمًٗمالين )ىم

 .(0473)حتٖم٥م/ (7/476)يم٣ًمن 

 (.9/682ئمٗمقب زمـ إؽمح٣مق ايمٖمٙمقد )ضم٤م 

 (.03/682ئمٗمقب زمـ إؽمح٣مق ايمٗمزويٛمل )طمط 

 (.988ئمٗمقب زمـ إؽمح٣مق اظمٙمحل أزمق يقؽمػ اجلرصم٣مين )صمر 

 (.311( )ؽمٜمؿ 7/476ح٣مق ايمقاؽمْمل )واهـ( اؽمؿ صمده حتٝم٥م )يم٣ًمن ئمٗمقب زمـ إؽم

 (.0889ئمٗمقب زمـ إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ أزمق حمٚمد احلامل )ذىمر 

 (.0885ئمٗمقب زمـ إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ زمـ ؾمٌف ايمزفمٖمراين )ذىمر 

 (.0033ؾم٣مد/ئمٗمقب زمـ إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ زمـ فم٣ٌمد ايمقاؽمْمل اظمٔمٙمؿ )وم٣مل اإلؽمامفمٝمقم: ىم٣من َمتٜماًم همٝمام يروي( )إر

)ؤمٝمػ وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل واهتٚمف ازمـ َمٛم٣مدي( )طمط  ايمّمٌل ئمٗمقب زمـ إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ زمـ فمٌد اهلل أزمق ضمًـ ايمٌٝمٜمز

 (.0032( )إرؾم٣مد/7/476( )يم٣ًمن 03/691



1994 
 

 (.03/690ئمٗمقب زمـ إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ زمـ ىم٣مجمر أزمق يقؽمػ )ٓ زمٟمس زمف وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل( )طمط 

 (.7/470ٝمؿ زمـ جمٚمع )يم٣ًمن ئمٗمقب زمـ إؽمح٣مق زمـ إزمراه

 (.0872ئمٗمقب زمـ إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد )ذىمر 

( )وم٣مل احل٣مىمؿ : َمـ فمٙمامء احلدي٧م وأشم٣ٌمهتؿ. 402ئمٗمقب زمـ إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ زمـ يزيد أزمق فمقاٞم٥م ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ت

: ضم٣مهمظ شمٗم٥م. ووم٣مل ايمذهٌل: ووم٣مل ايمًٚمٔم٣مين: أضمد ضمٖم٣مظ ايمدٞمٝم٣م. ووم٣مل ازمـ َمٛمٓمقر: أضمد احلٖم٣مظ اظمتجقيمكم. ووم٣مل ازمـ ٞمٗمْم٥م

 (994( )صمر 73/035( )فم٣ًمىمر 295( )ؿم٤م 03/307( )ؽمغم0035اإلَم٣مم احل٣مهمظ ايمثٗم٥م ايم٘مٌغم..( )إرؾم٣مد/

 .(0475)حتٖم٥م/

 (.9/685ئمٗمقب زمـ إؽمح٣مق زمـ أيب فم٣ٌمدة ايمٗمٙمزَمل )ضم٤م 

 (.989ئمٗمقب زمـ إؽمح٣مق زمـ إؽمح٣مق ايمِمٝمدٞم٣مين أزمق يقؽمػ )جمٜمقل ضم٣مل( )صمر 

 (.03/672هبٙمقل زمـ ضم٣ًمن أزمق يقؽمػ ايمتٛمقطمل إٞم٣ٌمري )طمط  ئمٗمقب زمـ إؽمح٣مق زمـ

 (03/688( )طمط 7/470( )يم٣ًمن 682ئمٗمقب زمـ إؽمح٣مق زمـ حتٝم٥م ايمقاؽمْمل )يمٝمس زمثٗم٥م اهتؿ وم٣ميمف ايمذهٌل( )ت 

 .(311)ؽمٜمؿ

 (.03/690ئمٗمقب زمـ إؽمح٣مق زمـ شم٣مزم٦م أزمق يقؽمػ ايمٌزاز )جمٜمقل ضم٣مل( )طمط 

 (.73/038ىمر ئمٗمقب زمـ إؽمح٣مق زمـ ضمٌٝمش أزمق يقؽمػ )فم٣ًم

 (.03/688ئمٗمقب زمـ إؽمح٣مق زمـ ضمج٣مج ايمٛمٝم٣ًمزمقري )طمط 

 (73/039ئمٗمقب زمـ إؽمح٣مق زمـ ديٛم٣مر أزمق يقؽمػ )فم٣ًمىمر 

 (.0/740( )دفم٣مء 0037ئمٗمقب زمـ إؽمح٣مق زمـ ززمغم احلٙمٌل )إرؾم٣مد/

( 03/685( )ضم٣مهمظ شمٗم٥م و٣مزمط وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )طمـط 670ئمٗمقب زمـ إؽمح٣مق زمـ زي٣مد أزمق يقؽمػ ايمٌٌمي )ت 

 ( .5/6267( )ضم٣ٌمن06/240ر)ؽمٝمـ

( 03/674ئمٗمقب زمـ إؽمح٣مق زمـ ؽم٘مٝم٦م أزمق يقؽمػ ايمٛمحقي ايمٙمٕمقي )َمقشمقوم٣ًم زمروايتف وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )طمط

 (.06/02)ؽمغم

 (.03/684ئمٗمقب زمـ إؽمح٣مق زمـ ص٣ميما ايمقازن )طمط 

 (.7/474ئمٗمقب زمـ إؽمح٣مق زمـ ص٣ٌمح زمـ فمٚمران أزمق يقؽمػ ايم٘مٛمدي )سم٣ميمػ( )يم٣ًمن 



1995 
 

 (.9/685ة ايمٕمػمين )ضم٤م  ئمٗمقب زمـ إؽمح٣مق زمـ فمٌد

 (.03/696( )طمط 291( )نمرزم٣مء/696ئمٗمقب زمـ إؽمح٣مق زمـ فمقم ايمٛم٣مومد أزمق يقؽمػ زمٕمدادي )ت

 (.03/675( )طمط 9/613ئمٗمقب زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ مح٣مد زمـ زيد ايمٌٌمي )صدوق وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.0880ئمٗمقب زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ ؾمٌٝم٤م ايمتٚمٝمٚمل )ذىمر 

 (.9/613)ضم٣مسمؿ ئمٗمقب زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ صٌٝما 

 (.5/553( )ضم٤م 9/613ئمٗمقب زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ ؿمٙمح٥م زمـ فمٌٝمد اهلل ايمٗمرر ايمتٝمٚمل )ضم٣مسمؿ 

 (.03/684( )طمط 624ئمٗمقب زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ فمٌد اهلل زمـ ؽمٔمٝمد احلٚمغمي )ت 

 (.9/615( )ضم٣مسمؿ 7/474ئمٗمقب زمـ زمحغم فمـ رضار زمـ أوزر )ٓ ئمرف وم٣ميمف ايمذهٌل( )يم٣ًمن 

 (.03/681قؽمػ )وشمٗمف اخلْمٝم٤م( )طمط ئمٗمقب زمـ زمخت٣من أزمق ي

 (.472ئمٗمقب زمـ زمره٣من أو َم٣مه٣من ؾمٝمخ يمٙمْمػمي )ؿمػمي

 (.7/473( )يم٣ًمن 9/615ئمٗمقب زمـ زمُمغم أزمق زممم ايمٔمٛمزي احلذاء )ؤمٝمػ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 ئمٗمقب زمـ حتٝم٥م، هق ازمـ إؽمح٣مق زمـ حتٝم٥م.سمٗمدم

 (.9/612ئمٗمقب زمـ شم٣مزم٦م زمـ فمٌٝمد إٞمِم٣مري )ضم٣مسمؿ 

 (.9/612صمػم أزمق يقؽمػ اظم٘مل )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ ئمٗمقب زمـ 

 (.9/683ئمٗمقب زمـ صمراح أزمق يقؽمػ )ضم٤م 

 (.0752ئمٗمقب زمـ صمٔمٖمر زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ فمقم )ك 

 (.7/473ئمٗمقب زمـ صمٜمؿ احلٚميص )اهتٚمف ازمـ فمدي( )يم٣ًمن 

( 0472ل( )حتٖم٥م/ئمٗمقب زمـ ضمرة ايمدزم٣مغ ايمٖم٣مرد )حمدث َمُمٜمقر همٝمف ؤمػ وم٣ميمف احل٣مهمظ، وؤمٖمف ايمدارومْمٛم

 (.7/475)يم٣ًمن

 (.9/612ئمٗمقب زمـ ضمًـ ايمٔمتقاري اظمديٛمل )ضم٣مسمؿ 

 (.03/695ئمٗمقب زمـ ضمًكم زمـ أمحد أزمق يقؽمـػ اجلقهري ايمّمٌل )طمط 

 (.7/475ئمٗمقب زمـ طم٣ميمد زمـ رهم٣مفم٥م ايمًٙمٚمل )جمٜمقل( يم٣ًمن 

 (.9/617( )ضم٣مسمؿ 7/236ئمٗمقب زمـ طم٣ميمد زمـ َمًٝم٤م )جمٜمقل ضم٣مل( )ضم٤م 



1996 
 

 .زم٣محل٣مء[ -]ؽمٌؼ دم: ازمـ ضمرةدزم٣مغ ئمٗمقب زمـ طمرة ايم

 (.8/683( )ضم٤م 0038ئمٗمقب زمـ طمٙمٝمٖم٥م إيقم إفمُمك )جمٜمقل ضم٣مل( )إرؾم٣مد/

 (.03/682ئمٗمقب زمـ داود إٞم٣ٌمري )طمط 

 (.03/626ئمٗمقب زمـ داود زمـ فمٚمر زمـ ؿمٜمامن ايمًٙمٚمل )طمط 

 (.7/475ايمذهٌل( )يم٣ًمن ئمٗمقب زمـ ديٛم٣مر فمـ َمٛمٌف زمـ فمثامن )ٓ ئمرف وزمٔمّمٜمؿ اهتٚمف زم٣ميمقوع وم٣ميمف 

 (.03/627ئمٗمقب زمـ رزمٝمع ضم٣مصم٤م اظمٛمِمقر )طمط 

 (.0877ئمٗمقب زمـ ززمغم أزمق فمٚمرو )ذىمر 

 (.9/618( )ضم٣مسمؿ 5/554ئمٗمقب زمـ ؽمٔمد زمـ أيب ووم٣مص )ضم٤م 

 (.73/021ئمٗمقب زمـ ؽمٔمٝمد أزمق ؽمٔمٝمد ايمْمرَمٝمز )فم٣ًمىمر 

 (.7/475ئمٗمقب زمـ ؽمٖمٝم٣من فمـ ضمج٣مج زمـ ٞمٌم )ٓ ئمرف وم٣ميمف ازمـ ومْم٣من( )يم٣ًمن 

 (.73/025ئمٗمقب زمـ ؽمٙمٚم٥م زمـ فمٌد اهلل زمـ ويمٝمد اظمخزوَمل )فم٣ًمىمر 

 (.03/683ئمٗمقب زمـ ؽمقاك أزمق يقؽمػ اخلتقم )جمٜمقل ضم٣مل( )طمط 

 (.0883ئمٗمقب زمـ ؾم٣مذة اظمزيـ )ذىمر 

 (03/680( )طمط وم٣مل احل٣مهمظ: َمـ أهؾ هذا ايمُمٟمن ووشمٗمف اخلْمٝم٤مئمٗمقب زمـ ؾمٝم٥ٌم زمـ صٙم٦م ايمًدود )

 .(0477)حتٖم٥م/

 (.0875ب زمـ ص٣ميما إٞمجداين )ذىمر ئمٗمق

 (.7/472ئمٗمقب زمـ ص٣ٌمح زمـ فمٚمران ايم٘مٛمدي أزمق يقؽمػ )ٓ رء( )يم٣ًمن 

 (.03/695ئمٗمقب زمـ صدوم٥م أزمق وم٣مؽمؿ ايمٔمً٘مري )طمط 

 (.5/6235ئمٗمقب زمـ صديؼ زمـ َمقؽمك ايمُززمٝمدي إؽمدي ايمٗمرر )ضم٣ٌمن 

 (.03/680ئمٗمقب زمـ صٙم٦م هق ازمـ ؾمٝمٝم٥ٌم زمـ صٙم٦م )طمط 

 (.03/695ؿم٣ميم٤م زمـ فمٚمرو ايمٌٕمدادي )طمط ئمٗمقب زمـ 

 (.73/022ئمٗمقب زمـ ؿمٙمح٥م زمـ فمٌٝمد اهلل زمـ فمثامن ايمٗمرر )فم٣ًمىمر 

ئمٗمقب زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ أمحد اظمذىمر أزمق يقؽمػ اجلِم٣مص ايمدفم٣مء )وم٣مل اخلْمٝم٤م: دم ضمديثف وهؿ ىمثغم، ووم٣مل ازمـ نمالم 
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 (.547( )ايمديمٝمؾ/03/693( )طمـط7/472ايمزهري: يمٝمس زم٣مظمر ، ووم٣مل ايمذهٌل: يمف أوه٣مم ونمٙمْم٣مت( )يم٣ًمن 

 (.7/472)يم٣ًمن  (زمحدي٧م َمٛم٘مر احلٚمؾ همٝمف فمعم أضمدمه٣م وم٣ميمف ايمذهٌل)ئمٗمقب زمـ فمٌد ايمٔمزيز وفمٛمف ازمٛمف يقؽمػ 

 (.7/472( )يم٣ًمن 9/601ئمٗمقب زمـ فمٌد اهلل اظمديٛمل )يمكم احلدي٧م وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.9/619( )ضم٣مسمؿ 7/230ئمٗمقب زمـ فمٌد اهلل زمـ إؽمح٣مق )ضم٤م 

 (.7/472ئمٗمقب زمـ فمٌد اهلل زمـ زمحر )جمٜمقل ضم٣مل( )يم٣ًمن 

 (.7/230( )ضم٤م 9/619ئمٗمقب زمـ فمٌد اهلل زمـ صمٔمدة )جمٜمقل ضم٣مل( )ضم٣مسمؿ 

 (.9/619ئمٗمقب زمـ فمٌد اهلل زمـ فمٌد اهلل ايمٗمرر )ضم٣مسمؿ 

 (.7/230ئمٗمقب زمـ فمٌد اهلل زمـ وه٤م زمـ زَمٔم٥م )ضم٤م 

 (.7/472وم٣ميمف ايمذهٌل( )يم٣ًمن ئمٗمقب زمـ فمٌد اهلل فمـ همرومد )ٓ يدرى َمـ هق 

 (.9/601( )ضم٣مسمؿ 03/681ئمٗمقب زمـ فمٌٝمد ايمٛمٜمرسمغمي ايمٌٕمدادي )صدوق وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )طمط 

 (.9/601ئمٗمقب زمـ فمٌٝمد زمـ ٞمُمٝمط )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.73/074ئمٗمقب زمـ فمثامن زمـ أيب ضمجغم ايمثٗمٖمل )فم٣ًمىمر 

 (.7/477ئل( )يم٣ًمن ئمٗمقب زمـ فمِمٝمدة زمـ فمٝم٣مض )ٓ ئمرف وم٣ميمف ايمٔمال

 (.73/073ئمٗمقب زمـ فمقم زمـ أيب زمخؼمي ايمٗمرر )فم٣ًمىمر 

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمـ 514)ت -ازمـ أيب حمٚمد زمـ ضمزم -ئمٗمقب زمـ فمقم زمـ أمحد زمـ ؽمٔمٝمد ايمٗمرؿمٌل أزمق أؽم٣مَم٥م

 وسمٟمطمغم. ( َمـ اظمْمٌقع وهمٝمف سمٗمديؿ233/زمٔمد250( )ص0566أهؾ ايمٛم٣ٌمه٥م وآؽمتٗم٣مَم٥م َمـ زمٝمتف فمٙمؿ وصماليم٥م( )صف/

 (.296( )نمرزم٣مء 694ئمٗمقب زمـ فمقم زمـ إؽمح٣مق ايمٛم٣مومد أزمق يقؽمػ ايم٘مقدم )ت 

 (.073/073ئمٗمقب زمـ فمقم زمـ ئمٗمقب أزمق إؽمح٣مق ايمنطمز )فم٣ًمىمر 

 (.9/600ئمٗمقب زمـ فمٚمر زمـ ومت٣مدة )ٓ أفمرهمف وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.9/606( )ضم٣مسمؿ 7/234ئمٗمقب زمـ فمٚمرو اظمٔم٣مهمري )ضم٤م 

 (.9/606( )ضم٣مسمؿ 7/478ؽمامك إٞمِم٣مري )جمٜمقل( )يم٣ًمن  ئمٗمقب زمـ فمقد زمـ

 (.03/670ئمٗمقب زمـ فمٝمًك زمـ َم٣مه٣من أزمق يقؽمػ اظم٠مدب )طمط 

 (.9/606ئمٗمقب زمـ نمّم٣ٌمء )ضم٣مسمؿ 
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 (.7/478ئمٗمقب زمـ نمّم٣ٌمن فمـ ازمـ َمًٔمقد )ٓ أدري َمـ هق وم٣ميمف ايمذهٌل( )يم٣ًمن 

 (.297( )ؿم٤م 0039ئمٗمقب زمـ نمٝمالن ايمٔمامين )جمٜمقل ضم٣مل( )إرؾم٣مد/

 (.7/478ئمٗمقب زمـ همروخ ايمدزم٣مغ )يم٣ًمن 

 (.73/077( )فم٣ًمىمر 9/606ئمٗمقب زمـ همّم٣ميم٥م اخلزافمل )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.7/478( )يم٣ًمن 029ئمٗمقب زمـ همّمؾ زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ فم٣ٌمس اهل٣مؾمٚمل )ت 

 (.9/604( )ضم٣مسمؿ 03/676ئمٗمقب زمـ وم٣مؽمؿ ايمٗمرر ايمْمٙمحل )طمط 

 (.993ايمتٚمٝمٚمل أزمق يقؽمػ أَمقم ايمثقَمل )صمر ئمٗمقب زمـ وم٣مؽمؿ زمـ حمٚمد 

 (.7/234ئمٗمقب زمـ ومٝمس ايم٘مقدم )ضم٤م 

 (.06/504ئمٗمقب زمـ يمٝم٧م ايمًجًت٣مين )ؽمغم 

 (.0051ئمٗمقب زمـ جم٣مهد ايمٌٌمي )جمٜمقل ضم٣مل( )إرؾم٣مد/

 (.0694ئمٗمقب زمـ حمٚمد زمـ أيب صٔمِمٔم٥م )ومط 

 (.٣939ميمف احل٣مىمؿ( )ٞمٝم٣ًمزمقر/( )ضمًـ إصقل: وم455ئمٗمقب زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ ئمٗمقب ايمٌٝمٜمٗمل )ت

 (.951ئمٗمقب زمـ حمٚمد زمـ إؽمح٣مق اظمذىمر أزمق يقؽمػ ايمٛمٝم٣ًمزمقري ىم٣من َمـ ايمِم٣محلكم )ٞمٝم٣ًمزمقر/

 (.03/690ئمٗمقب زمـ حمٚمد زمـ ضم٣مرث ايمٙمخٚمل )طمط 

 (.0/742ئمٗمقب زمـ حمٚمد زمـ ؽم٣مزمؼ فمٛمف فمٌد اهلل زمـ ٞم٣مضمٝم٥م )دفم٣مء 

 (.0259ئمٗمقب زمـ حمٚمد زمـ ؾم٣مذان ايمٛمقومغم ي)خم٤م 

 (.73/078ئمٗمقب زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ همّم٣ميم٥م إٞمِم٣مري )فم٣ًمىمر 

 (.03/695( )طمط 444ئمٗمقب زمـ حمٚمد زمـ فمٌد ايمقه٣مب أزمق فمٝمًك ايمدوري )صدوق وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )ت 

 (.7/478)يم٣ًمن  -يٟميت –ئمٗمقب زمـ حمٚمد زمـ فمٌٝمد ايم٘مقدم هق ئمٗمقب أزمق يقؽمػ 

 (.73/078ىمر ئمٗمقب زمـ حمٚمد زمـ فمٌٝمد زمـ همّم٣ميم٥م اخلزافمل )فم٣ًم

 (.9/601ئمٗمقب زمـ حمٚمد زمـ فمٗم٥ٌم اظمديٛمل )ضم٣مسمؿ 

 (.985ئمٗمقب زمـ حمٚمد زمـ فمقم زمـ زىمري٣م أزمق يقؽمػ ايمرفمدي )ىم٣من َمـ أهؾ ايمٔمٙمؿ و ايمثٛم٣مء( )صمر 

 (.0884ئمٗمقب زمـ حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ ئمٗمقب ايمرازي )وشمٗمف أزمق ٞمٔمٝمؿ ( )ذىمر 
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 (.9/603( )ضم٣مسمؿ٤9/684م ئمٗمقب زمـ حمٚمد زمـ ٞمجٝمد زمـ فمٚمران زمـ ضمِمكم اخلزافمل )ضم

 (.990ئمٗمقب زمـ حمٚمد زمـ ئمٗمقب ايمٗم٣م  أزمق يقؽمػ اجلرصم٣مين )جمٜمقل ضم٣مل( )صمر 

 (.996ئمٗمقب زمـ حمٚمد زمـ يقؽمػ أزمق فم٣ٌمس اجلرَمٗم٣مين )جمٜمقل ضم٣مل( )صمر 

 (.03/695ئمٗمقب زمـ حمٚمد زمـ يقؽمػ أزمق يقؽمػ اظمٗمرئ ايمٛمٝم٣ًميقري )طمط 

 (.9/603ف أزمق زرفم٥م( )ضم٣مسمؿ ئمٗمقب زمـ حمٚمد فمـ هُم٣مم زمـ فمروة )ؤمٝمػ وم٣ميم

 (.03/693ئمٗمقب زمـ َمًدد زمـ ئمٗمقب زمـ إؽمح٣مق أزمق يقؽمػ ايمٖمٙمقد )طمط 

 (.2/602ئمٗمقب زمـ َمًٔمقد )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.478ئمٗمقب زمـ َم٘مرم ؾمٝمخ يمٙمْمػمي )ؿمػمي

 (.9/685ئمٗمقب زمـ َم٘مل زمـ إزمراهٝمؿ زمـ همرق )ضم٤م 

 (.03/695اخلْمٝم٤م وايمػموم٣مين وإزهري( )طمط ئمٗمقب زمـ َمقؽمك أزمق ضمًـ إردزمٝمقم )وشمٗمف 

ئمٗمقب زمـ َمقؽمك زمـ ؿم٣مهر زمـ أيب احل٣ًمم اظمرد أزمق أيقب )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من همٗمٝمٜم٣مً ضم٣مهمٓم٣ًم َمتٖمٛمٛم٣مً َمٖمتٝم٣ًم..( 

 (.0560( )صف/320)ت

 (.03/672ئمٗمقب زمـ َمقؽمك زمـ همغمازن )طمط 

 (.9/602ئمٗمقب زمـ ٞمٔمامن )ضم٣مسمؿ 

 روة.ئمٗمقب زمـ ٞمقح، سمٗمدم دم ازمـ هم

 (.991ئمٗمقب زمـ ويمٝمد أزمق يقؽمػ اجلرصم٣مين )صمر 

 (.7/479ئمٗمقب زمـ ويمٝمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد إيقم )جمٜمقل وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )يم٣ًمن 

 (.9/607ئمٗمقب زمـ يقؽمػ ايمداؾمت٘مل )صدوق وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (73/080ُمٗمل ) فم٣ًمىمر دَمئمٗمقب زمـ يقؽمػ ايم

 (.0884ئمٗمقب زمـ يقؽمػ ايمزفمٖمراين )ذىمر 

 (.73/080ئمٗمقب زمـ يقؽمػ ايم٘مرَم٣مين )فم٣ًمىمر 

 (.03/689( )طمط 635ئمٗمقب زمـ يقؽمػ زمـ أيقب اظمْمقفمل أزمق زم٘مر )شمٗم٥م وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل( )ىمؼ 

 (.0077( )صمر 982ئمٗمقب زمـ يقؽمػ زمـ ضمج٣مج اإلؽمؼمازم٣مذي اظمحت٤ًم أزمق إؽمح٣مق )صمر 
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قاؽمْمل )وشمٗمف اخلْمٝم٤م( )طمط ئمٗمقب زمـ يقؽمػ زمـ طم٣مزم زمـ زي٣مد أزمق يقؽمػ ايمْمح٣من اخلالل ايمٌٕمدادي ايم

03/694.) 

ئمٗمقب زمـ يقؽمػ زمـ فم٣مصؿ ايمٔم٣مصٚمل أزمق همّمؾ ايمٌخ٣مري )وم٣مل ايمًٚمٔم٣مين: ؾمٝمخ أهؾ زمٙمده ٕهؾ احلدي٧م دم فمٌمه( 

 (.5/6232( )ضم٣ٌمن 465)ت 

 ( 983( )فمٛمف مج٣مفم٥م( )صمر 696صمرصم٣مين )ت  -سمٛمٌٙمف  -ئمٗمقب زمـ يقؽمػ زمـ فم٣ٌمس زمـ ئمٗمقب أزمق يقؽمػ اجلقزم٣مري 

 (.9/682يقؽمػ زمـ َم٣مه٣من )ضم٤م ئمٗمقب زمـ 

 (.0873ئمٗمقب زمـ يقؽمػ زمـ َمٔمدان إصٌٜم٣مين )ذىمر 

 (.03/682ئمٗمقب زمـ يقؽمػ زمـ َمٔمٗمؾ أزمق همّمؾ ايمٛمٝم٣ًمزمقري )طمط 

 (.9/682ئمٗمقب زمـ يقؽمػ زمـ ٞمٌم ايم٘مقدم )ضم٤م 

 (.0824ـ يقؽمػ اظم٠مدب )ذىمر زمئمٗمقب زمـ يقؽمػ 

 (.7/479ومْمٛمل( )يم٣ًمن ئمٗمقب زمـ يقؽمػ فمٛمف أمحد زمـ حمٚمد زمـ رَمٝما )ؤمٖمف ايمدار

 (.9/607ئمٗمقب فمـ حمٚمد زمـ ؽمغميـ )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.0479ئمعم زمـ إزمراهٝمؿ ايمٕمزارم )وم٣مل احل٣مهمظ: َمٗمؾ مل أَر همٝمف سمٔمدياًل( )حتٖم٥م/

ووم٣مل ، ئمعم زمـ أؾمدق ايمٔمٗمٝمقم أزمق هٝمثؿ اجلزري احلراين )يمٝمس زمًمء وم٣ميمف أزمق زرفم٥م وأزمق ضم٣مسمؿ، ورَم٣مه أزمق زرفم٥م زم٣ميمقوع

 .(0481)حتٖم٥م/ (9/414( )ضم٣مسمؿ  احل٣مهمظ: أضمد ايمّمٔمٖم٣مء واظمؼموىمكم

 (.5/552ئمعم زمـ ضمرَمٙم٥م ايمتٝمٚمل )ضم٤م 

 (.7/256ئمعم زمـ ؾمٌٝم٤م إؽمدي )ضم٤م 

 (.73/093ئمعم زمـ وخؿ ايمٔمٛمز )فم٣ًمىمر 

 (.7/480( )يم٣ًمن 03/453ئمعم زمـ فم٣ٌمد ايم٘ماليب )ؤمٖمف ايمدارومْمٛمل( )طمط 

 (.7/486ئمعم زمـ فم٣ٌمس )جمٜمقل( )يم٣ًمن 

 (.9/416( )ضم٣مسمؿ 7/256ئمعم زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ هرَمز اظمديٛمل )ضم٤م 

 (.0793ئمعم زمـ فمٌٝمد ايمْمٛم٣مهمز )ك 

 (.03/453ئمعم زمـ فمٗمٝمؾ زمـ زي٣مد زمـ ؽمٙمٝمؿ أزمق َمٛمذر ايمٔمٛمزي )طمط 
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 (.9/413( )ضم٣مسمؿ 7/254ئمعم زمـ َمٗمًؿ ايمٝمامين )ضم٤م 

 (.9/415ئمعم زمـ َمٛمٜم٣مل ايم٘مٛمدي )ضم٣مسمؿ 

 (.9/413( )ضم٣مسمؿ 7/254)ضم٤م  ئمعم زمـ ٞمٔمامن ىمقدم

 (5/552ئمقم زمـ ويمٝمد )ضم٤م 

 (.9/604( )ضم٣مسمؿ 03/457ئمٚمر زمـ زمُمغم اخلراؽم٣مين اظمروزي )جمٜمقل ضم٣مل( )طمط 

 (.9/604( )ضم٣مسمؿ 7/255ئمٚمر زمـ طم٣ميمد اظمدجلل )ضم٤م 

 (.9/419ئمٝمش ايمٕمٖم٣مري )يمف صح٥ٌم وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

ف ازمـ أيب ضم٣مسمؿ، ووم٣مل ازمـ فمدي: يمف أضم٣مدي٧م نمغم حمٖمقـم٥م(، ئمٝمش زمـ صمٜمؿ أزمق ضمًـ اظم٘مل، )صدوق شمٗم٥م وم٣ميم

 (.9/401( )ضم٣مسمؿ 7/486ن٣م)يمًـ

 (.9/419ئمٝمش زمـ حمٚمد زمـ زيد َمدين )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.0509ئمٝمش زمـ حمٚمد زمـ همتحقن ايمثٕمري أزمق حمٚمد فمٛمف احل٣مهمظ حمٚمد زمـ فمٌد ايمًالم )صف/

ايمْمٙمٝمْمقم )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣مٞم٦م يمف فمٛم٣مي٥م ىمٌغمة زم٣ميمٔمٙمؿ وىم٣من ضم٣مهمٓم٣ًم يمٙمٖمٗمف ئمٝمش زمـ حمٚمد زمـ ئمٝمش إؽمدي أزمق زم٘مر 

ذاىمرًا يمٙمٚم٣ًمئؾ.. وىم٣من َمـ أٞمٌؾ أصح٣مزمٛم٣م وأفمرهمٜمؿ زمْمريٗم٥م احلدي٧م وأؽمامء ايمرصم٣مل وأزَم٣مهنؿ وشمٗم٣مهتؿ وؤمٖم٣مئٜمؿ وَمـ 

 (.0561( )صف/532أهؾ ايمٔمٛم٣مي٥م ايم٘م٣مَمٙم٥م زمتٗمٝمٝمد ايمٔمٙمؿ..( )ت

 (.7/484ف ازمـ فم٣ًمىمر( )يم٣ًمن ئمٝمش زمـ هُم٣مم ايمٗمروم٣ًمين )ؤمٖم

 (.9/419ئمٝمش فمٛمف ضم٣مرث زمـ َمرة )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

، ووم٣مل احل٣مهمظ: َمُمٜمقر )ىمذزمف ازمـ يقٞمس، ووم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن: يّمع احلدي٧م َمقلم فمقم ر  اهلل فمٛمف يٕمٛمؿ زمـ ؽم٣ممل زمـ ومٛمػم

 .(0480)حتٖم٥م/ (7/484( )يم٣ًمن زم٣ميمّمٔمػ َمؼموك احلدي٧م، ووم٣مل: َمتٜمؿ زم٣ميمقوع

 (.7/483ٖمقدازم٣من اهلروي )ذىمر دم ايمِمح٣مزم٥م( )يم٣ًمن ي

 (.7/485يٗمْم٣من زمـ فمٚمغم فمـ أزمٝم٥م )ٓ أفمرهمف وم٣ميمف ايمٔمالئل( )يم٣ًمن 

 (.9/400يامن زمـ أيب ايمٝمامن ه٣مرون ايمٌٌمي )ضم٣مسمؿ 

 (.7/485)يم٣ًمن  (يامن زمـ رئ٣مب )ؤمٝمػ وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل

 .(0486)حتٖم٥م/ (7/485( )يم٣ًمن : ؤمٝمػ، ووم٣مل احل٣مهمظيامن زمـ ؽمٔمٝمد اظمِمٝميص )ؤمٖمف ايمدارومْمٛمل ونمغمه
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 (.9/690( )ضم٤م 7/485يامن زمـ فمٝمًك أزمق ؽمٜمؾ احلذاء )خيْمئ ويٕمرب وم٣ميمف ازمـ ضم٣ٌمن( )يم٣ًمن 

 (.9/406يامن زمـ فمٝمًك فمـ هُمٝمؿ )شمٗم٥م وم٣ميمف َمرزمع( )ضم٣مسمؿ 

 (.03/420يامن زمـ حمٚمد زمـ َمرزوق ايمِمقدم )طمط 

 (.9/406يامن زمـ َمٔمـ اظمديٛمل )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.9/400يامن زمـ ٞمٌم أزمق ٞمٌم فمـ فمٌد اهلل زمـ أيب ؽمٔمٝمد )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 ( )َمٝمزان آفمتدال(0484يامن زمـ ٞمٌم ايم٘مٔمٌل ايمٌٌمي )فمٛمف مج٣مفم٥م( )حتٖم٥م/

 (.7/485يامن زمـ ه٣مرون )ؤمٖمف ازمـ َمٔمكم( )يم٣ًمن 

 (.7/485ايمدارومْمٛمل وازمـ َم٣مىمقٓ( )يم٣ًمن )جمٜمقل وم٣ميمف  فمـ أزمٝمف حمٚمد زمـ محغم )أو ازمـ( يامن زمـ يزيد فمـ

( ىم٣من زمِمغمًا زم٣ميمقشم٣مئؼ واإلفمراب وايمٖمرض.. 491ُيٚمـ زمـ أمحد زمـ يٚمـ ايمتجٝمٌل أزمق َمقؽمك ايمْمٙمٝمْمقم )ت

 (.237( ومٌؾ)ص0564)صف/

 (.03/458يٚمقت زمـ َمزرع أزمق زم٘مر ايمٔمٌد ي )طمط 

 (.03/420يٛمٖمع زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ أمحد إٞمِم٣مري )وشمٗمف اخلْمٝم٤م( )طمط 

 (.0300احلٚمراوي )يقٞمس يٛمف 

 (.9/645يقؽمػ أزمق طمزيٚم٥م فمٛمف وىمٝمع )ؾمٝمخ يمٝمس زمٗمقي وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.9/645يقؽمػ إهل٣مين أزمق وح٣مك احلٚميص )ضم٣مسمؿ 

 احلْم٣مب زم٣محل٣مء. ازمـ دم/يقؽمػ اخلْم٣مب

 (.9/642يقؽمػ اظم٘مل فمـ ؽمٔمٝمد زمـ صمٌغم )ضم٣مسمؿ 

 (.4/41)أصٌٜم٣من  -يٟميت –اؽمؿ صمده: ؾمٌٝم٤م  :يقؽمػ زمـ إزمراهٝمؿ زمـ أيب ضمج٣مج

 (.0228يقؽمػ زمـ إزمراهٝمؿ زمـ ؽمٔمٝمد أزمق ئمٗمقب ايمُم٣مر )خم٤م 

 (4/41(.)اصٌٜم٣من 0858يقؽمػ زمـ إزمراهٝمؿ زمـ ؾمٌٝم٤م أزمق ضمج٣مج )ىم٣من َمـ احلٖم٣مظ( )ذىمر 

 (.73/601يقؽمػ زمـ إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ ايمٖم٣مرد )فم٣ًمىمر 

 (.0276يقؽمػ زمـ إزمراهٝمؿ زمـ َمرزوق ايمُم٣مر )خم٤م 

زمـ إزمراهٝمؿ زمـ َمقؽمك زمـ إزمراهٝمؿ أزمق ئمٗمقب ايمًٜمٚمل ايمٗمزاز اجلرصم٣مين ) شمٗم٥م: وم٣ميمف اخلْمٝم٤م وايمًٚمٔم٣مين(  يقؽمػ
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 (.530( )ايمديمٝمؾ/03/465( )طمط482)ت

 (.0111يقؽمػ زمـ إزمراهٝمؿ زمـ َمقؽمك زمـ َمقؽمك أزمق ئمٗمقب ايمًٜمٚمل ايمٗمزاز )صمر 

 (.0824يقؽمػ زمـ إزمراهٝمؿ زمـ يقؽمػ اظم٠مدب )ذىمر 

 (.9/446)جمٜمقل ضم٣مل ( )ضم٣مسمؿ  -طم٣مل ازمـ فمٝمٝمٛم٥م –يقؽمػ زمـ أيب اظمتئد 

 (.9/446يقؽمػ زمـ أيب اظمخت٣مر فمـ أزمٝمف )ضم٣مسمؿ 

 (.9/609( )ضم٣مسمؿ 9/681يقؽمػ زمـ أيب أَمٝم٥م ايمثٗمٖمل )جمٜمقل ضم٣مل( )ضم٤م 

 (.9/660يقؽمػ زمـ أيب ضم٘مٝمؿ ؽمٚمع زيد زمـ شمقب )جمٜمقل ضم٣مل( )ضم٣مسمؿ 

 (.9/666( )ضم٣مسمؿ 7/479( )يم٣ًمن يقؽمػ زمـ أيب ذرة فمـ صمٔمٖمر زمـ فمٚمرو )ٓ رء وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم

 (.7/495( )يم٣ًمن 0273يقؽمػ زمـ أيب فمعم ايمًٗمالؿمقين )خم٤م 

 (.9/446يقؽمػ زمـ أيب َمريؿ )ضم٣مسمؿ 

 (.03/692يقؽمػ زمـ أيب يقؽمػ، وهق ازمـ ئمٗمقب )طمط 

 (.933يقؽمػ زمـ أمحد زمـ ؽمٙمٝمامن أزمق ؿمٝم٤م ايمديرفم٣مومقرم )ٞمٝم٣ًمزمقر/

 (.480شمٗم٥م ٞمٌٝمؾ وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل( )ؽمٜمؿ يقؽمػ زمـ أمحد زمـ فمٌد ايمرمحـ آؽمؼمازم٣مدي )

 (.999يقؽمػ زمـ أمحد زمـ فمٌد ايمرضمٝمؿ زمـ ضمج٣مج أزمق ئمٗمقب اإلؽمؼمازم٣مذي )فمٛمف ازمـ فمدي ومج٣مفم٥م( )صمر 

 (.73/601يقؽمػ زمـ أمحد زمـ فمٌد ايمرضمٝمؿ زمـ ضمج٣مج اجلرصم٣مين )فم٣ًمىمر 

 (.03/419يقؽمػ زمـ أمحد زمـ فمٌد اهلل أزمق ئمٗمقب ايمٌٕمدادي )جمٜمقل ضم٣مل( )طمط 

 (.03/418يقؽمػ زمـ أمحد زمـ فمٌد اهلل اخلٝم٣مط زمـ ىمرىم٣م )طمط 

 (.07/084يقؽمػ زمـ أمحد زمـ ىم٨م أزمق وم٣مؽمؿ )ؽمغم 

 (.03/467يقؽمػ زمـ أمحد زمـ حمٚمد أزمق وم٣مؽمؿ ايمتامر ايمٌٕمدادي )وشمٗمف اخلْمٝم٤م( )طمط 

ري، ووشمٗمف ازمـ َمٔمكم يقؽمػ زمـ أؽم٣ٌمط ايمُمٝم٣ٌمين ايمقافمظ )دهمـ ىمتٌف ٓ حيت٨م زمف يٕمٙمط ىمثغمًا وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ وؤمٖمف ايمٌخ٣م

وأمحد وايمٔمجقم ووم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن : َمًتٗمٝمؿ احلدي٧م رزمام أطمْمٟم ووم٣مل ازمـ فمدي : هق فمٛمدي َمـ أهؾ ايمِمدق إٓ أٞمف ظم٣م فمدم 

ي٧م ىمثغمًا( )يمًـ٣من دىمتٌف ىم٣من حيٚمؾ فمعم ضمٖمٓمف همٝمٙمٕمٙمط ..، ووم٣مل اخلْمٝم٤م : ىم٣من ص٣محل٣ًم فم٣مزمدًا إٓ أٞمف يٕمٙمط دم احل

 (.9/608( )ضم٣مسمؿ 7/482
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 (.7/482ـ إؽمح٣مق احلٙمٌل )ذىمروا يمف ضمديث٣ًم َمٛم٘مرًا، وم٣مل ايمذهٌل: أهم٥م َمـ يقؽمػ( )يم٣ًمن يقؽمػ زم

 (.63يقؽمػ زمـ إؽمح٣مق ايمٖمٗمٝمف )ايمٕم٣ميم٤م فمعم ضمديثف ايمِمدق( )صمز 

 (.0110يقؽمػ زمـ إؽمح٣مق ايمٖمٗمٝمف أزمق ضمًـ اجلرصم٣مين )صمر 

 (.932)ٞمٝم٣ًمزمقر/( )َمُمٜمقر( 473يقؽمػ زمـ إؽمح٣مق ايمٖمٗمٝمف أزمق ضمًكم اجلرصم٣مين اظمٙمٗمل )ت

 (.9/609يقؽمػ زمـ إؽمح٣مق زمـ ضمج٣مج ايمْم٣مضمقين ايمرازي )ضم٣مسمؿ 

 (0223يقؽمػ زمـ إؽمح٣مق زمـ حمٚمد زمـ يقؽمػ ايمًقد )ٞمح٤م 

 (.03/404يقؽمػ زمـ إؽمامفمٝمؾ إصؿ ايمٌٕمدادي )طمط 

 (.937( )جمٜمقل ضم٣مل( )ٞمٝم٣ًمزمقر/432يقؽمػ زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ يقؽمػ ايم٣ًموي أزمق ئمٗمقب )ت

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: وفمٛمل زم٣ميمٔمٙمؿ ايمٔمٛم٣مي٥م ايمت٣مَم٥م ومجع 340ٞمِم٣مري أزمق فمٚمر ايمْمٙمٝمْمقم )تيقؽمػ زمـ أصٌغ زمـ طمي إ

 (.0397ايمدواويـ وايمرواي٥م( )صف/

( 9/609( )ضم٣مسمؿ 7/487يقؽمػ زمـ زمحر أزمق وم٣مؽمؿ ايمٌٕمدادي ايمتٚمٝمٚمل ايم٣ًمضمقم )ؤمٖمف ازمـ فمدي ونمغمه( )يم٣ًمن 

 (.03/415)طمط 

 (.9/689يقؽمػ زمـ زمزيغ ايمغمزمقفمل )ضم٤م 

 (.03/498ـ زممم )طمط يقؽمػ زم

 (.0827يقؽمػ زمـ زممم زمـ آدم ايميير )ذىمر/

 (.9/609يقؽمػ زمـ هبرام ايمرازي أزمق زممم اخلٙمٗم٣مين ايمٌٌمي )ؾمٝمخ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.03/463( )طمط 459يقؽمػ زمـ صمٔمٖمر زمـ أمحد أزمق وم٣مؽمؿ احلرومل )وشمٗمف ازمـ أيب ايمٖمقارس( )ت 

 (.7/488( )يم٣ًمن 03/404ي٧م وم٣ميمف ايمٛمٗم٣مش( )طمط يقؽمػ زمـ صمٔمٖمر زمـ فمقم اخلقارزَمل )يّمع احلد

 (.9/686يقؽمػ زمـ صمٜمؿ زمـ ؾمداد )ضم٤م 

 (.9/661يقؽمػ زمـ صمقان ايمٖمٙمًْمٝمٛمل )ضم٣مسمؿ 

 (.4/33يقؽمػ زمـ ضمٌٝم٤م )أصٌٜم٣من 

 (.9/660يقؽمػ زمـ ضمج٣مج احلٛمٖمل )ضم٣مسمؿ 

 (.0076يقؽمػ زمـ ضمج٣مج ايمًٙمٚمل اإلؽمؼمازم٣مذي )صمر 
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 (.0091ؽمؼمازم٣مذي اظمٗمرئ )صمر يقؽمػ زمـ ضمًـ زمـ حمٚمد زمـ ضمًـ أزمق ئمٗمقب اإل

( )ؽمغم 374يقؽمػ زمـ ضمًـ زمـ حمٚمد زمـ ضمًـ ايمتٖم٘مري أزمق وم٣مؽمؿ ايمزٞمج٣مين )فمٛمف مج٣مفم٥م، وأشمٛمك فمٙمٝمف ايمذهٌل( )ت 

08/550.) 

 (.7/488يقؽمػ زمـ ضمًـ زمـ َمْمٜمر احلٙمٌل ايمراهميض )يم٣ًمن 

 (.0270يقؽمػ زمـ ضمًـ زمـ يقؽمػ اخل٣مرزٞمجل )خم٤م 

 (.0054ايمٔم٣ٌمداين )إرؾم٣مد/يقؽمػ زمـ ضمًكم زمـ فمٌد ايمرمحـ 

 (.03/403يقؽمػ زمـ ضمًكم زمـ فمقم ايمرازي أزمق ئمٗمقب ايمِمقدم )طمط 

 (.7/488( )يم٣ًمن 9/660يقؽمػ زمـ ضمْم٣مب اظمدين )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.9/0661يقؽمػ زمـ ضم٘مؿ أزمق ضم٘مؿ )ضم٣مسمؿ 

 (9/661يقؽمػ زمـ ضم٘مؿ زمـ أيب ؽمٖمٝم٣من )ضم٣مسمؿ 

 (.03/406اخلٝم٣مط )صدوق وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل( )طمط  يقؽمػ زمـ ضم٘مؿ زمـ ؽمٔمٝمد أزمق فمقم ايمّمٌل

 (.995( )جمٜمقل ضم٣مل( )صمر 631يقؽمػ زمـ مح٣مد أزمق ئمٗمقب اإلؽمؼمازم٣مذي )ت 

 (.9/661( )ضم٣مسمؿ 7/488يقؽمػ زمـ ضمقؾم٤م )ٓ ي٘م٣مد ئمرف وم٣ميمف ايمذهٌل( )يم٣ًمن 

 (.0055يقؽمػ زمـ طم٣ميمد زمـ فمٌده ايميير ايمٌٌمي )إرؾم٣مد/

٣مين أزمق فمٚمر ايمٌج٣مين اظم٘مت٤م )ضمدث فمٛمف اخلقٓين ووم٣مل: ىم٣من وراوم٣مً حمًٛم٣ًم ضمٙمق يقؽمػ زمـ طمٙمػ زمـ ؽمٖمٝم٣من زمـ فمٚمر ايمٕمً

 (.0396( فمٛمف مج٣مفم٥م )صف/311اخلط ضمًـ ايمرسم٥ٌم ىمثغم ايمدري٥م...( )ت زمٔمد

 (.99يقؽمػ زمـ دطمٝمؾ )َمٌم 

 (.292يقؽمػ زمـ رزم٣مح أٞمديمز )نمرزم٣مء 

 (.03/468يقؽمػ زمـ رزم٣مح زمـ فمقم أزمق حمٚمد ايمُم٣مهد ايمٌٌمي )ؽمامفمف صحٝما( )طمط 

 (.9/678يقؽمػ زمـ زىمري٣م )ضم٤م 

 (.998يقؽمػ زمـ زىمري٣م اجلرصم٣مين )صمر 

( )يم٣ًمن ، ووم٣مل احل٣مهمظ: ؤمٝمػ صمداً يقؽمػ زمـ زي٣مد أزمق فمٌد اهلل ايمٌٌمي )َمٛم٘مر احلدي٧م وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ وايمٌخ٣مري

 .(0485)حتٖم٥م/ (7/479
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 (.9/666يقؽمػ زمـ زي٣مد أزمق َمٜمٙم٤م ايمٔمقذي )جمٜمقل ضم٣مل( )ضم٣مسمؿ 

 (.9/666أيب إي٣مس )ضم٣مسمؿ يقؽمػ زمـ زي٣مد فمـ 

 (.9/664يقؽمػ زمـ ؽم٣مزمقر فمـ ؽمٔمٝمد زمـ َمًٝم٤م )ضم٣مسمؿ 

 (.686/ 9يقؽمػ زمـ ؽمدان )ضم٤م 

 (.7/664( )ضم٣مسمؿ 7/491يقؽمػ زمـ هج وفمٛمف ؽمٙمٝمامن ايمتٝمٚمل )يروي اظمراؽمٝمؾ وم٣ميمف ازمـ ضم٣ٌمن( )يم٣ًمن 

 (.9/663( )ضم٣مسمؿ 7/496يقؽمػ زمـ ؽمٔمٝم٤م اخلقٓين )ؤمٖمف ايمدارومْمٛمل( )يم٣ًمن 

 (7/491)يم٣ًمن -يٛمٓمر –( 210ٔمٝمد إرضمٌل )تيقؽمػ زمـ ؽم

 (.9/664يقؽمػ زمـ ؽمٔمٝمد اجلذاَمل )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

، ووم٣مل احل٣مهمظ: َمؼموك وىم٣من زمٗمٝم٥م رزمام )َمؼموك وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل ونمغمه ايمدَمُمٗمل يقؽمػ زمـ ؽمٖمر أزمق ايمٖمٝمض ايمُم٣مَمل

 .(0487)حتٖم٥م/ (9/664( )ضم٣مسمؿ 7/491( )يم٣ًمن ديمًف

 (.992ايمٛمًقي )صمر يقؽمػ زمـ ؽمٙمٚم٥م 

 (.9/663يقؽمػ زمـ ؽمٙمٝمامن ايمٌزار إفمرج )ضم٣مسمؿ 

زم٣مضمل أزمق فمٚمر )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من همٗمٝمٜم٣مً فم٣مظم٣مً َمتديٛم٣ًم هم٣مواًل مج٣مفم٥م يمٙمٔمٙمؿ  يقؽمػ زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ َمروان إٞمِم٣مري ايمرَّ

 (.0399ؿمقيؾ ايمٙم٣ًمن همٗمٝمف ايمٌدن ٞمحقي٣مً فمرووٝم٣ًم ؾم٣مفمرًا ٞم٣ًمزم٥م..( )صف/

 (.7/496زمـ َم٣ميمؽ )يم٣ًمن  يقؽمػ زمـ ؽمٜمؾ زمـ ىمٔم٤م

 (.29يقؽمػ زمـ ؽمقار زمـ فمٌٝمد زمـ ه٥ٌم اهلل ايمًٙمٚمل أزمق ايمٔمز اظمٌمي ايمػمصمل )جمٜمقل ضم٣مل( )دٞمٝمن ص

 (.7/247يقؽمػ زمـ ؾم٣مزمقر )ضم٤م 

 (.0274يقؽمػ زمـ ؾمٔمٝم٤م زمـ يقؽمػ ايمممواين )خم٤م 

 (.7/496( )يم٣ًمن 03/417يقؽمػ زمـ وح٣مك فمـ أيب ؽمٙمٚم٥م )طمط 

 (.9/663( )ضم٣مسمؿ 7/494)واهـ وم٣ميمف ايمذهٌل( )يم٣ًمن  يقؽمػ زمـ ؿمٜمامن فمـ أيب أَم٣مَم٥م

 (.73/634يقؽمػ زمـ فم٣ٌمس أزمق ئمٗمقب ايمٌٌمي )فم٣ًمىمر 

 (.0306( )جمٜمقل ضم٣مل( )يقٞمس 405يقؽمػ زمـ فمٌد إضمد زمـ ؽمٖمٝم٣من ايمٗمٚمٛمل َمٌمي )ت 

 (.9/662( )ضم٣مسمؿ 5/550يقؽمػ زمـ فمٌد احلٚمٝمد فمـ شمقزم٣من )ضم٤م 
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( 374اظمجريْمل أزمق حمٚمد )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من شمٗم٥م همٝمام رواه( )ت يقؽمػ زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ فمٌد اهلل زمـ مح٣مد

 (.0516)صف/

( 9/665يقؽمػ زمـ فمٌد ايمرمحـ فمٛمف فمٝمًك زمـ إزمراهٝمؿ زمحديثكم َمقوقفمكم )ٓ أفمرهمف وم٣ميمف أزمقضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ

 (.7/494)يم٣ًمن

 (.7/494يقؽمػ زمـ فمٌد ايمِمٚمد فمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ َمٔمٌد )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )يم٣ًمن 

ـ فمٌد ايمٔمزيز زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ فمديس إٞمِم٣مري أزمق ضمج٣مج )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمـ أهؾ ايمٔمٙمؿ واظمٔمرهم٥م يقؽمػ زم

 (.0517وايمٖمٜمؿ ضم٣مهمٓم٣ًم ذىمٝم٣ًم َمتٖمٛمٛم٣ًم..( )صف/

 (.73/632يقؽمػ زمـ فمٌد ايمٔمزيز زمـ فمقم إٞمديمز ايمٙمخٚمل )فم٣ًمىمر 

 (.0501( )صف/309/أو08)ت -أدزم٣مغازمـ  -يقؽمػ زمـ فمٌد ايمٔمزيز زمـ يقؽمػ زمـ فمٚمر ايمٙمٝمثل أزمق أزمق ويمٝمد 

 (.7/494( )يم٣ًمن 9/665يقؽمػ زمـ فمٌد اهلل أزمق ؾمٝم٤م ايمٗمٝمز )ٓ رء وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم( )ضم٣مسمؿ 

 (.7/494يقؽمػ زمـ فمٌد اهلل أزمق ئمٗمقب ايمُمح٣مم ايمٌٌمي )يم٣ًمن 

 (.0227يقؽمػ زمـ فمٌد اهلل ايمداَمٔم٣مين )خم٤م 

 (.0101( )صمر 305يقؽمػ زمـ فمٌد اهلل ايمزصم٣مصمل )ت 

ـ فمٌد اهلل زمـ طمغمون إدي٤م أزمق فمٚمر إٞمديمز )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من فم٣مظم٣مً زم٣مٔداب وايمٙمٕم٣مت / فمٛمف أزمق يقؽمػ زم

 (.0511حمٚمد اظم٣ميمٗمل ونمغمه( )صف/

إٞمديمز اظم٣ميم٘مل )آَم٣مم ايمٔمالَم٥م ضم٣مهمظ  -ازمـ فمٌد ايمػم  -يقؽمػ زمـ فمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ فمٌد ايمػم ايمٛمٚمري أزمق فمٚمر 

ل. ووم٣مل احلٚمٝمدي: ضم٣مهمظ َم٘مثر همٗمٝمف فم٣ممل زم٣ميمٗمراءات وزم٣محلدي٧م وايمرصم٣مل ووم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ازمـ اظمٕمرب... وم٣ميمف ايمذهٌ

، ووم٣مل احل٣مهمظ: إَم٣مم أهؾ احلدي٧م دم فمٌمه، ووم٣مل ايم٣ٌمصمل: مل ي٘مـ زم٣مٕٞمديمس َمثٙمف دم فمٌد ايمػم إَم٣مم فمٌمه وواضمد دهره

ٙمؿ احلدي٧م زمرافم٥م هم٣مق هب٣م َمـ سمٖمدَمف َمـ رصم٣مل احلدي٧م أضمٖمظ أهؾ اظمٕمرب، ووم٣مل ايمٕم٣ًمين: مل ي٘مـ زمٌٙمدٞم٣م َمثٙمف زمرع دم فم

(. 324( )تإٞمديمس، ووم٣مل ازمـ ضمزم: ٓ أفمٙمؿ دم ايم٘مالم فمعم همٗمف احلدي٧م َمثٙمف َمع سمٗمدَمف دم فمٙمؿ إشمر وزمٌمه زم٣ميمٖمٗمف

 .(08/070( )ؽمغم0488)حتٖم٥م/ (0510)صف/

 (.0870يقؽمػ زمـ فمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل أزمق أمحد اخلٖم٣مف )ذىمر 

 (.5/550د اهلل زمـ يزيد إٞمِم٣مري )ضم٤م يقؽمػ زمـ فمٌ
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 (.0388( )صف/487يقؽمػ زمـ فمٌد اظمٙمؽ ايمثٕمري أزمق فمٚمر ضمدث فمٛمف ايمِم٣مضم٣ٌمن )ت

 (.0826يقؽمػ زمـ فمٌده اجلرصم٣مين )ذىمر 

 (.9/662يقؽمػ زمـ فمٗم٥ٌم ص٣مضم٤م احلٚمراء )ضم٣مسمؿ 

 (.7/493)يم٣ًمن  -يٛمٓمر –يقؽمػ زمـ فمقم ايمْمػمي 

 (.7/493( )سم٘مٙمؿ همٝمف( )يم٣ًمن 325 يقؽمػ زمـ فمقم زمـ صم٣ٌمر زمـ حمٚمد ايمٌ٘مري )ت

 (.0514يقؽمػ زمـ فمقم زمـ صُم٣ٌمرة اهلذرم إٞمديمز أزمق ضمج٣مج اظمٗمرئ روى فمـ أىمثر َمـ شمالشمامئ٥م ؾمٝمخ..( )صف/

)وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من يمف فمٙمؿ زم٣ميمٖمرائض وأداب  -ازمـ أيب سمٙم٥م -يقؽمػ زمـ فمٚمر اجلٜمٛمل أزمق فمٚمر ايمْمٙمٝمْمقم

 (.0398( )صف/345وايمٛمجقم..( )ت

 (.03/466زمـ فمٚمر زمـ أيب فمٚمر حمٚمد أزمق ٞمٌم إزدي )طمط يقؽمػ 

 (.0394يقؽمػ زمـ فمٚمر زمـ أيقب زمـ زىمري٣م ايمتجٝمٌل أزمق فمٚمر فمٛمف ايمِم٣مضم٣ٌمن ونمغممه٣م )صف/

 يقؽمػ زمـ فمٚمر زمـ حمٚمد، سمٗمدم همٝمٚمـ صمده أزمق فمٚمر.

 (.7251يقؽمػ زمـ فمٚمر زمـ َمنور أزمق همتا ايمٗمقاس )وشمٗمف اخلْمٝم٤م( )طمط /

 (.0393فمٛمف أزمق حمٚمد زمـ ذٞمكم )صف/ -ازمـ همّخ٣مر -ٞمِم٣مري اخلزرصمل أزمق فمٚمريقؽمػ زمـ فمٚمر زمـ يقؽمػ إ

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من فم٣مظم٣ًم زم٣ميمٙمٕم٣مت وايمٔمرزمٝم٥م 372)ت -إفمٙمؿ -يقؽمػ زمـ فمٝمًك زمـ ؽمٙمٝمامن ايمٛمحقي أزمق احلج٣مج

ضمٙم٥م إيمٝمف دم وومتف( وَمٔم٣مين إؾمٔم٣مر ضم٣مهمٓم٣ًم جلٚمٝمٔمٜم٣م ىمثغم ايمٔمٛم٣مي٥م هب٣م ضمًـ ايمّمٌط هل٣م َمُمٜمقرًا زم١مسمٗم٣مهن٣م وىم٣مٞم٦م ايمر

 (.0512)صف/

 (.9/681يقؽمػ زمـ فمٝمًك زمـ ؿم٣ٌمع )ضم٤م 

يقؽمػ زمـ همرق ايم٣ٌمهقم ايمٌٌمي )يمٝمس زم٣ميمٗمقي وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ، ووم٣مل أزمق فمقم احل٣مهمظ: َمٛم٘مر احلدي٧م، وىمذزمف إزدي، ( 

 (.9/667( )ضم٣مسمؿ 7/495)يم٣ًمن 

 (.0392يقؽمػ زمـ همّم٣ميم٥م إدي٤م أزمق ضمج٣مج فمٛمف أزمق ؽمٜمؾ احلراين )صف/

 (.0118ؽمػ زمـ همّمؾ أزمق فمٚمرو ايمُم٣ميمٛمجل اجلرصم٣مين )صمر يق

 (299(.)ؿم٤م 0820( )ذىمر 0052يقؽمػ زمـ همقرك زمـ َمقؽمك اظمًتٙمٚمل )فمٛمف مج٣مفم٥م( )إرؾم٣مد/

 (.9/668يقؽمػ زمـ همٝمض )وه٣مه أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 
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 (.7/452يقؽمػ زمـ وم٣مؽمؿ )يم٣ًمن 

 (.0489ووم٣مل: ٓ أفمرهمف( )حتٖم٥م/يقؽمػ زمـ وم٣مؽمؿ أزمق اظمٝمٚمقن فمـ زيد زمـ أيب ايمزروم٣مء )سم٘مٙمؿ همٝمف احل٣مهمظ 

 (.02/420يقؽمػ زمـ وم٣مؽمؿ اظمٝم٣مٞمجل )ؽمغم  

يقؽمػ زمـ وم٣مؽمؿ زمـ أيقب ايمٖمٜمري أزمق ضمج٣مج ايمُم٣مؿمٌل )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من شمٗم٥م دم روايتف وروى ايمٛم٣مس فمٛمف( 

 (.0518)صف/

 (.9/668يقؽمػ زمـ ىم٣مَمؾ ايمٔمْم٣مر )ضم٣مسمؿ 

 .(03/403يقؽمػ زمـ حمٚمد أزمق ئمٗمقب ايمٔمْم٣مر ايمقاؽمْمل )طمط 

 (.03/418يقؽمػ زمـ حمٚمد زمـ أيب حمٚمد زمـ حيٝمك أزمق ئمٗمقب ايمٝمزيدي )طمط 

 (.03/467يقؽمػ زمـ حمٚمد زمـ أمحد أزمق وم٣مؽمؿ اخلْمٝم٤م )طمط 

( )ىم٣من َمـ ايمثٗم٣مت وم٣ميمف ايمذهٌل( )ؽمغم 328يقؽمػ زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ حمٚمد اظمٜمرواين أزمق وم٣مؽمؿ اهلٚمذاين صقدم )ت 

08/432.) 

 (.0119أزمق فمٌد ايمٔمزيز زمـ يزيد اجلرصم٣مين )صمر  يقؽمػ زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ يقؽمػ

 (.0822يقؽمػ زمـ حمٚمد زمـ آدم زمـ فمٝمًك أزمق َمًٙمؿ ايمٗمِم٣مر )ذىمر 

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من ذىمٝم٣ًم َمتٌمهم٣ًم دم ايمٖمٗمف 375يقؽمػ زمـ حمٚمد زمـ زم٘مغم ايم٘مٛم٣مين أزمق فمٌد اهلل ايمْمٙمٝمْمقم )ت

 (.0515واحلدي٧م وايمٖمرائض( )صف/

 (.0112ئمٗمقب اجلرصم٣مين )صمر  يقؽمػ زمـ حمٚمد زمـ زمٛمدار أزمق

 (.638)صدوق وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل( )ىمؼ  -دزمٝمس –يقؽمػ زمـ حمٚمد زمـ ضم٘مؿ 

 (.0225يقؽمػ زمـ حمٚمد زمـ ضم٘مٝمؿ أزمق ئمٗمقب ايمٖمرنم٣مين )خم٤م 

 (.0770يقؽمػ زمـ حمٚمد زمـ رئٝمس اخلٝم٣مط )ك 

 (.9/686يقؽمػ زمـ حمٚمد زمـ ؽم٣مزمؼ ايمٗمرر أزمق زم٘مر ايم٘مقدم )ضم٤م 

 (.03/417( )طمط 638ىم٣مسم٤م )شمٗم٥م وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل( )ىمؼ يقؽمػ زمـ حمٚمد زمـ ص٣مفمد زمـ 

 (.03/468يقؽمػ زمـ حمٚمد زمـ ؿمٝم٤م أزمق ئمٗمقب )طمط 

 (.03/461( )طمط 7/497يقؽمػ زمـ حمٚمد زمـ فمقم اظم٠مدب أزمق ئمٗمقب )سم٘مٙمٚمقا همٝمف( )يم٣ًمن 
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 (.03/406يقؽمػ زمـ حمٚمد زمـ فمٝمًك ايمٌٕمدادي )طمط 

 (.938)ٞمٝم٣ًمزمقر/ يقؽمػ زمـ حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ يقؽمػ ايمْمقد أزمق اجلراح

 (.0823يقؽمػ زمـ حمٚمد زمـ َمٔم٣مذ أزمق ئمٗمقب ايمٌخ٣مري )ذىمر /

 (.711( )ؿم٤م 0859( )ذىمر 0057يقؽمػ زمـ حمٚمد زمـ يقؽمػ أزمق حمٚمد اظم٠مذن إصٌٜم٣مين )فمٛمف مج٣مفم٥م( )إرؾم٣مد/

 (.0224يقؽمػ زمـ حمٚمد زمـ يقؽمػ زمـ أمحد ايمٌٙمخل )خم٤م 

أشمٛمك فمٙمٝمف ايمديٙمٚمل ووصٖمف زم٣ميمِمدق وايمديـ. ووم٣مل ايمذهٌل: يقؽمػ زمـ حمٚمد زمـ يقؽمػ زمـ ضمًـ اهلٚمذاين أزمق وم٣مؽمؿ )

 (.08/438( )ؽمغم 328اإلَم٣مم اظمحدث إوضمد( )ت 

( )ذىمره اخلقٓين ووم٣مل: ىم٣من ؾمٝمخ٣ًم 311يقؽمػ زمـ حمٚمد زمـ يقؽمػ زمـ فمٌد اهلل اظم٠مذن أزمق زم٘مر ايمٗمرؿمٌل )ت ٞمحق

 (.0391ص٣محل٣ًم وؿم٣ميم٣ًٌم يمٙمرواي٣مت وايمٔمٙمؿ ومدياًم( )صف/

 (.0116يزداد زمـ همٛمجقيف أزمق ئمٗمقب اإلؽمؼمازم٣مذي )صمر  يقؽمػ زمـ حمٚمد

 (.017يقؽمػ زمـ حمٚمقد زمـ ؽمٔمد اهلل ايمٖمر  أزمق ايمٔمز ايمرو  )دٞمٝمن ص

 (.9/640يقؽمػ زمـ َمٜم٣مصمر احلداد )شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم، ووم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: َم٣م زمحديثف زمٟمس( )ضم٣مسمؿ 

 (.6/641( )أصٌٜم٣من 0857يقؽمػ زمـ َمٜمران إصٌٜم٣مين )ذىمر 

 (.03/418َمقؽمك ايمٔمْم٣مر احلريب )طمط  يقؽمػ زمـ

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمـ أهؾ ايمتٌحر وايمتٗمدم دم 561يقؽمػ زمـ َمقؽمك ايم٘مٙمٌل ايميير أزمق ضمج٣مج ايمنومًْمل )ت

 (.0519فمٙمؿ ايمتقضمٝمد وآفمتٗم٣مدات..( )صف/

 (.03/409يقؽمػ زمـ َمقؽمك زمـ إؽمح٣مق إصٌٜم٣مين )طمط 

 (.0117( )صمر 0075ايمٖمقىمردي )صمر  يقؽمػ زمـ َمقؽمك زمـ ضمًكم أزمق ئمٗمقب اإلؽمؼمازم٣مذي

 (.03/418( )طمط 692يقؽمػ زمـ َمقؽمك زمـ فمٌد اهلل زمـ طم٣ميمد أزمق ئمٗمقب ايمٗمْم٣من )وشمٗمف اخلْمٝم٤م( )ت 

 (.0513( ؾمقور دم إضم٘م٣مم )صف/375)ت -ازمـ زم٣مزمش -يقؽمػ زمـ َمقؽمك زمـ يقؽمػ إؽمدي ايمْمٙمٝمْمقم

 (.9/641يقؽمػ زمـ َمٝمٚمقن ايمٗمرر )ضم٣مسمؿ 

 (.9/446ايمرمحـ )ضم٣مسمؿ يقؽمػ زمـ ٞم٣مهمع فمـ فمٌد 

 (.9/446يقؽمػ زمـ ٞم٣ٌمسمف احلداين زمٌمي )ضم٣مسمؿ 
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 (.03/414يقؽمػ زمـ ٞمٖمٝمس ايمٌٕمدادي )طمط 

 (.03/412يقؽمػ زمـ ٞمقح زمـ َمٜمران أزمق ئمٗمقب ايمٛم٣ًمئل )طمط 

 (.0390( ؾم٣مفمر إٞمديمس اظمُمٜمقر )صف/314يقؽمػ زمـ ه٣مرون ايمرَم٣مدي ايمُم٣مفمر أزمق فمٚمر ايمٗمرؿمٌل )ت

 (.03/417طمط يقؽمػ زمـ ه٣مرون زمـ زي٣مد )

 (.480)ؿمػمي (جمٜمقل ضم٣مل)يقؽمػ زمـ ه٣مرون زمـ زي٣مد ايمٗمْمٝمٔمل أزمق أمحد

 (.03/468يقؽمػ زمـ هالل زمـ زمٝمف ايمتٚمٝمٚمل )ؽمامفمف صحٝما( )طمط 

ايمرازي أزمق ئمٗمقب ايمِمٗمٝمؾ ) صدوق وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ووم٣مل أزمق زرفم٥م : ىم٣من ٓ ئمٗمؾ هذا ايمُمٟمن ( )ذيؾ  ديقؽمػ زمـ واوم

 (9/446( )ضم٣مسمؿ 619

ورَمز زمـ طمغمان ايمً٘مقين ايمٌْمٙمٝمقد أزمق فمٚمر )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من زم٣مرفم٣ًم دم أداب وايمؼمؽمٝمؾ وفم٣مظم٣ًم يقؽمػ زمـ 

 (.0395( )صف/363زم٣ميمٔمرزمٝم٥م ضمًـ اخلط..( )ت

 (.03/466حيٝمك زمـ فمقم اظمٛمجؿ )طمط  زمـ يقؽمػ

 (.0074( )صمر 0113( )صمر 675يقؽمػ زمـ يزداد اإلؽمؼمازم٣مذي أزمق ئمٗمقب )ت 

 (.سمٗمدم ومري٣ٌم03/412زم٘مر ايمٛمج٣مضمل )وشمٗمف اخلْمٝم٤م( )طمط  يقؽمػ زمـ ئمٗمقب أزمق

 (.7/498يقؽمػ زمـ ئمٗمقب اجلقزصم٣مين )سم٘مٙمؿ همٝمف( )يم٣ًمن 

 (.7/498يقؽمػ زمـ ئمٗمقب احلراين أزمق فمٚمران )جمٜمقل( )يم٣ًمن 

 (.0024يقؽمػ زمـ ئمٗمقب ايمٗمْمراين ايم٘مقدم )إرؾم٣مد/

 (.9/679يقؽمػ زمـ ئمٗمقب ايم٘م٣مهقم )ضم٤م 

 (.7/498قل( )يم٣ًمن يقؽمػ زمـ ئمٗمقب اظمٔمدل )جمٜم

 (.7/499يقؽمػ زمـ ئمٗمقب ايمٝمامين ايمٗم٣م  )ٓ أفمرهمف وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ، ووم٣مل ايمذهٌل: جمٜمقل( )يم٣ًمن 

يقؽمػ زمـ ئمٗمقب زمـ إزمراهٝمؿ ايمٌٕمقي أزمق ئمٗمقب )ذىمر احل٣مىمؿ يمف ضمديث٣مً شمؿ وم٣مل: يمٝمس هذا َمـ ىمالم رؽمقل اهلل صعم 

 (.935اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ..( )ٞمٝم٣ًمزمقر/

 (.0271ـ إزمراهٝمؿ ايمٌٝمٜمٗمل )خم٤م يقؽمػ زمـ ئمٗمقب زم

 (.9/643يقؽمػ زمـ ئمٗمقب زمـ إزمراهٝمؿ ايمٗم٣م  )ضم٣مسمؿ 



2112 
 

 (.9/644يقؽمػ زمـ ئمٗمقب زمـ إزمراهٝمؿ زمـ ؽمٔمد إٞم٣ٌمري )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.637يقؽمػ زمـ ئمٗمقب زمـ أزهر زمـ أزم٣من ايمتٝمٚمل ايم٘مقدم )ٓ زمٟمس زمف وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل( )ىمؼ 

 (.03/406أزمق زم٘مر إزرق ايم٘م٣مسم٤م )وشمٗمف اخلْمٝم٤م( )طمط  يقؽمػ زمـ ئمٗمقب زمـ إؽمح٣مق

 (.03/463يقؽمػ زمـ ئمٗمقب زمـ إؽمح٣مق أزمق ئمٗمقب إٞمِم٣مري )طمط 

 (.934( ) أشمٛمك فمٙمٝمف احل٣مىمؿ( )ٞمٝم٣ًمزمقر/431يقؽمػ زمـ ئمٗمقب زمـ إؽمح٣مق ايمًقد أزمق وم٣مؽمؿ )ت

 (.0/742يقؽمػ زمـ ئمٗمقب زمـ إؽمامفمٝمؾ إصؿ ايمٌٕمدادي )دفم٣مء 

 (.07/330( )ؽمغم 364إؽمامفمٝمؾ ايمٛمجغمَمل )ت  يقؽمػ زمـ ئمٗمقب زمـ

يقؽمػ زمـ ئمٗمقب زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ مح٣مد أزمق حمٚمد ايمٌٌمي إزدي اجلٜمّمٚمل ايمٗم٣م  )ىم٣من شمٗم٥م ص٣محل٣ًم وم٣ميمف اخلْمٝم٤م 

ووم٣مل ايمذهٌل : اإلَم٣مم احل٣مهمظ ايمثٗم٥م ايم٘مٌغم، ووم٣مل ؿمٙمح٥م زمـ حمٚمد: ىم٣من شمٗم٥م أَمٝمٛم٣ًم، ووشمٗمف ازمـ اجلقزي وازمـ ٞم٣مس ايمديـ( 

 (.0021)إرؾم٣مد/ (0490)حتٖم٥م/ (03/85( )ؽمغم03/401( )طمط 03/85)ؽمغم (697)ت

يقؽمػ زمـ ئمٗمقب زمـ ضمًـ )أواحلًكم( أزمق زم٘مر ايمقاؽمْمل إصؿ اخلْمٝم٤م اظمٗمرئ )وم٣مل ايمٗمالٞمز : ىم٣من ضمًـ إطمذ ، 

( 03/409( )طمط 05/608( )ؽمغم403زري: إَم٣مم صمٙمٝمؾ شمٗم٥م َمٗمرئ./ فمٛمف مجع وأشمٛمقا فمٙمٝمف( )تاجلووم٣مل ازمـ 

 (.0020د/)إرؾم٣م

 (.0073يقؽمػ زمـ ئمٗمقب زمـ مح٣مد أزمق فمقم اإلؽمؼمازم٣مذي )صمر 

 (.03/401يقؽمػ زمـ ئمٗمقب زمـ ؽم٘مٝم٦م )طمط 

 (.7/498( )يم٣ًمن ٣مهمظيقؽمػ زمـ ئمٗمقب زمـ فمٌد ايمٔمزيز ايمثٗمٖمل ايمٌٌمي )اهتٚمف احل

 (.0115يقؽمػ زمـ ئمٗمقب زمـ فمٌد ايمقه٣مب أزمق ئمٗمقب اجلرصم٣مين )صمر 

 (.0072)جمٜمقل ضم٣مل( )صمر  -اخلٖم٣مدم  -قب اإلؽمؼمازم٣مذي يقؽمػ زمـ ئمٗمقب زمـ َمًٔمدة أزمق ئمٗم

 (.03/409يقؽمػ زمـ ئمٗمقب زمـ َمٜمران أزمق فمٝمًك إٞمامؿمل )طمط 

 (.03/412يقؽمػ زمـ ئمٗمقب زمـ ٞمج٣مضمل )وشمٗمف اخلْمٝم٤م( )طمط 

يقؽمػ زمـ ئمٗمقب زمـ يقؽمػ أزمق فمٚمرو ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ؤمٝمػ وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ووم٣مل أزمق فمقم احل٣مهمظ: َم٣م رأيتف ي٘مذب، 

 (.534( )ايمديمٝمؾ/5/6274( )ضم٣ٌمن03/461يمػموم٣مين: ٓ يًقى ؾمٝمئ٣ًم( )طمط ووم٣مل ا

 (.0114يقؽمػ زمـ ئمٗمقب زمـ يقؽمػ زمـ حمٚمد ايمقراق )صمر 
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 (.9/644يقؽمػ زمـ ئمٗمقب فمـ ؽم٣مئ٤م )جمٜمقل ضم٣مل( )ضم٣مسمؿ 

 (.9/644يقؽمػ زمـ ئمٗمقب فمٛمف محٝمد ايمْمقيؾ )ضم٣مسمؿ 

( 03/698ل ايمذهٌل: يمٝمس زمثٗم٥م وٓ َمٟمَمقن( )طمط يقؽمػ زمـ يقٞمس إهمْمس ايمْمرؽمقد )شمٗم٥م وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل، ووم٣م

 (.7/499)يم٣ًمن 

 (.0389فمٛمف ايمِم٣مضم٣ٌمن ونمغممه٣م )صف/ -اظمقري -يقؽمػ زمـ يقٞمس إَمقي أزمق فمٚمر

 (.997يقؽمػ زمـ يقٞمس اجلرصم٣مين )صمر 

 (.9/645يقؽمػ َمقلم فمثامن فمـ َمٔم٣موي٥م )ضم٣مسمؿ 

 (.9/633يقٞمس زمـ أيب ايمٔمٝمزار)جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ

 (.03/454زمـ أيب زم٘مر ايمُمٌقم )طمط يقٞمس 

 (.9/648يقٞمس زمـ أيب طمٙمدة )ضم٣مسمؿ 

 (.9/631يقٞمس زمـ أيب ؾمٌٝم٤م ايمرومل )ضم٣مسمؿ 

 (.9/631( )ضم٣مسمؿ 7/239يقٞمس زمـ أيب ؿمٝم٥ٌم ايمٝمامَمل )ضم٤م 

 (.0854يقٞمس زمـ أيب فمٚمر إصٌٜم٣مين )ذىمر 

 (.9/635يقٞمس زمـ أيب همديؽ ايمٔمٌد ي )ضم٣مسمؿ

 فمٌد اهلل زمـ ايب همروة سمٗمدم. يقٞمس زمـ أيب همروة ايمُم٣مَمل : هق زمـ

 (.9/637يقٞمس زمـ أيب ٞمٔمامن )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ

 (.03/456يقٞمس زمـ أمحد زمـ أيقب أزمق أيقب ايمٙم٠ميم٠مي )طمط 

 (.3/582( )أصٌٜم٣من 0852يقٞمس زمـ أمحد زمـ رؽمت٥م اظمٕم٣مزرم )ذىمر 

ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من زمِمغمًا زمٙم٣ًمن ايمٔمرب )وم٣مل  -رايناحلازمـ  -يقٞمس زمـ أمحد زمـ فمٝمًقن اجلذاَمل أزمق ؽمٜمؾ ايمٗمرؿمٌل

 (.237/ ص0504ضم٣مهمٓم٣ًم يمٙمٕم٥م، ضمًـ ايمٛمٗمؾ و٣مزمْم٣ًم ظم٣م ي٘متٌف..( )صف/

 (.7/499يقٞمس زمـ أمحد زمـ يقٞمس )اهتٚمف ايمذهٌل( )يم٣ًمن 

)وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من طمغمًا هم٣موالً ىم٣من إنمٙم٤م فمٙمٝمف َمـ  -ازمـ ؾُمقوم٥م -يقٞمس زمـ أمحد زمـ يقٞمس إزدي أزمق ويمٝمد 

 (.0505( )صف/٣373م همٝمف ايمزهد وايمروم٣مئؼ..( )تاحلدي٧م َم
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يقٞمس زمـ أمحد زمـ يقٞمس زمـ فمٌد إفمقم ايمِمددم َمٌمي أزمق ؽمٜمؾ )ىم٣من َمـ أهمّمؾ أهؾ زَم٣مٞمف وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( )يقٞمس 

0302.) 

 (9/642( )ضم٣مسمؿ 0772( )ك وم٣مل احل٣مهمظ: ؤمٝمػ، ويمٝمٛمف ازمـ طمراشيقٞمس زمـ أرومؿ ايم٘مٛمدي ايمٌٌمي )

 .(7/499( )يم٣ًمن0496)حتٖم٥م/

 يقٞمس زمـ أهمْمس، سمٗمدم دم ئمٗمقب ازمـ يقٞمس إهمْمس.

 (.9/688يقٞمس زمـ أيقب ايمٔمًٗمالين )ضم٤م 

 (.9/689يقٞمس زمـ زم٘مغم َمقلم ازمـ أيب َمٔمٝمط )ضم٤م 

 (.7/311يقٞمس زمـ متٝمؿ فمـ إوزافمل زمخػم زم٣مؿمؾ )يم٣ًمن 

( )ضم٣مسمؿ 0855 ( )ذىمر0777ضم٣مسمؿ( )ك  ازمـ أيب ( )شمٗم٥م وم٣ميمف627يقٞمس زمـ ضمٌٝم٤م أزمق زممم ايمٔمجقم إصٌٜم٣مين )ت 

 .(0494)حتٖم٥م/ (9/647

 (.9/691)ضم٤م  -إول -هق ايمٔمجقم يقٞمس زمـ ضمٌٝم٤م زمـ فمٌد ايمٗم٣مهر زمـ فمٌد ايمٔمزيز

 (.9/691يقٞمس زمـ ضمج٣مج ايمثٗمٖمل )ضم٤م 

 (.9/647( )ضم٣مسمؿ 9/687يقٞمس زمـ محران فمـ طم٣مرصم٥م )ضم٤م 

ىم٣من رصمالً ص٣محل٣ًم َمتقاؤم٣ًم ( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: 368يقٞمس زمـ محقد زمـ طمٙمػ زمـ أيب َمًٙمؿ ايمِمددم أزمق ضمج٣مج )ت

 (.250/ص0560أدي٣ًٌم ؾم٣مفمرًا..( )صف/

( )طمط 7/311يقٞمس زمـ ؽم٣مزمؼ ايم٘مقدم ايمٌٕمدادي )ٓ ئمرف دم ايمدٞمٝم٣م وٓ يدري َمـ هق وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل( )يم٣ًمن

03/456.) 

 (.9/649( )ضم٣مسمؿ 7/238يقٞمس زمـ ؽمٔمد فمـ فمقم إزدي ونمغمه )ضم٤م 

 (.9/649ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ يقٞمس زمـ ؽمٔمٝمد ايمٗمٝمز )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق 

 (.9/649يقٞمس زمـ ؽمٝمػ َمديٛمل ايمِمددم )حمٙمف ايمِمدق ٓ زمٟمس زمف وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.7/311يقٞمس زمـ ؾمٔمٝم٤م فمـ أيب أَم٣مَم٥م )َمٛم٘مر احلدي٧م وم٣ميمف ايمٌخ٣مري( )يم٣ًمن 

 (.9/630يقٞمس زمـ فمٌد ايمرمحـ فمـ أيب َمقؽمك )ضم٣مسمؿ 

 (.9/630( )ضم٣مسمؿ 7/310ي وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )يم٣ًمن يقٞمس زمـ فمٌد ايمرضمٝمؿ ايمٔمًٗمالين )سم٘مٙمٚمقا همٝمف يمٝمس زمٗمق
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 (.9/630يقٞمس زمـ فمٌد ايمِمٚمد زمـ َمٔمٗمؾ فمـ أزمٝمف )ضم٣مسمؿ 

 .(0495)حتٖم٥م/ (9/630)شمٗم٥م وم٣ميمف أمحد وازمـ َمٔمكم( )ضم٣مسمؿ  ىمقدم يقٞمس زمـ فمٌد اهلل اجلرَمل

 (.9/631)ضم٣مسمؿ ( 7/311يقٞمس زمـ فمٌد اهلل زمـ أيب همروة ) يمٝمس زمف زمٟمس ي٘مت٤م ضمديثف وم٣ميمف ازمـ فمدي( )يم٣ًمن 

 (.03/454يقٞمس زمـ فمٌد اهلل زمـ صمٔمٖمر أزمق ؿمٝم٤م اظمٗمرئ ايمِمٝمدٓين )طمط 

 (.07/529يقٞمس زمـ فمٌد اهلل زمـ حمٚمد ايمٗمرؿمٌل )ؽمغم 

)وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من َمـ أهؾ  -ازمـ صٖم٣مر -يقٞمس زمـ فمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ َمٕمٝم٧م ايمٗمرؿمٌل وم٣م  اجلامفم٥م أزمق ويمٝمد 

واي٥م واهمر احلظ َمـ فمٙمؿ ايمٔمرزمٝم٥م َمع اخلغم وايمٖمّمؾ وايمزهد.. روى فمٛمف َمُم٣مهغم ايمٔمٙمامء..( احلدي٧م وايمٖمٗمف ىمثغمًا ىمثغم ايمر

 (. ودم اظمْمٌقع سمٗمديؿ وسمٟمطمغم دم ايمِمٖمح٣مت.232/237/ص0506( )صف/369)ت

 (.9/634( )ضم٣مسمؿ 7/310يقٞمس زمـ فمٌد رزمف اجلزري )ٓ رء وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم( )يم٣ًمن 

 (.5/553يقٞمس زمـ فمٌٝمد أزمق إؽمح٣مق ايمًٌٝمٔمل )ضم٤م 

 (.9/634يقٞمس زمـ فمثامن أزمق ؾمٔم٥ٌم احلٚميص )جمٜمقل ضم٣مل( )ضم٣مسمؿ 

 (.7/310يقٞمس زمـ فمْم٣مء ايمِمدائل )ؤمٖمف ازمـ ضم٣ٌمن( )يم٣ًمن 

 (.9/633( )ضم٣مسمؿ 7/251يقٞمس زمـ فمٚمران زمـ أيب أٞمس )ضم٤م 

 (.9/688يقٞمس زمـ فمٚمرو ايمتجٝمٌل )ضم٤م 

ازمـ زمُم٘مقال: أطمذ فمٛمف أصح٣مزمٛم٣م( ( )وم٣مل 518يقٞمس زمـ فمٝمًك زمـ طمٙمػ إٞمِم٣مري أزمق ويمٝمد ايم٣ًمظمل )ت

 (.0507)صف/

 (.0778يقٞمس زمـ همّمؾ )ك

 (.9/635يقٞمس زمـ ومٝمس )شمٗم٥م وم٣ميمف زمـ َمٔمكم( )ضم٣مسمؿ

 (.7/314يقٞمس زمـ َمٟمَمقن زمـ فم٣ٌمس أزمق حمٚمد )ٓ أفمرهمف وم٣ميمف زمـ يقٞمس ( )يم٣ًمن

 (.0023يقٞمس زمـ حمٚمد أزمق صمٔمٖمر ايمرازي )إرؾم٣مد/

 (.0305زمـ حمٚمد )صف/يقٞمس زمـ حمٚمد ايمٗمرؿمٌل أزمق ويمٝمد فمٛمف ضم٣مسمؿ 

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من همٗمٝمٜم٣مً َمٖمتٝم٣مً ذاىمرًا يمٙمٚم٣ًمئؾ..( 378يقٞمس زمـ حمٚمد زمـ مت٣مم إٞمِم٣مري أزمق حمٚمد ايمْمٙمٝمْمقم )ت

 (.0502)صف/
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 (.980يقٞمس زمـ حمٚمد زمـ فمٌد ا ظم٠مَمـ اجلرصم٣مين )صمر 

 (9/632(.ضم٣مسمؿ 5/555يقٞمس زمـ حمٚمد زمـ همّم٣ميم٥م زمـ أٞمس ايمٓمٖمري )ضم٤م

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣من فم٣مرهم٣ًم زم٣ميمٙمٕم٥م 546زمـ َمٕمٝم٧م زمـ حمٚمد ايمٗمرؿمٌل أزمق ضمًـ ؾمٝمخ ومرؿم٥ٌم )تيقٞمس زمـ حمٚمد 

واإلفمراب ذاىمرًا يمٙمٕمري٤م وإٞم٣ًمب واهمر إدب ومديؿ ايمْمٙم٤م صم٣مَمٔم٣ًم يمٙم٘مت٤م راوي٥م يمألطم٣ٌمر فم٣مظم٣ًم زمٚمٔم٣مين ايمُمٔمر.. زمِمغمًا 

 (.0508( )صف/زم٣ميمرصم٣مل وأؽمامئٜم٣م وأزَم٣مهنؿ وشمٗم٣مهتؿ وؤمٖم٣مؤهؿ أطمذ ايمٛم٣مس ىمثغمًا...

 (.73/681يقٞمس زمـ حمٚمد زمـ يقٞمس إصٌٜم٣مين )فم٣ًمىمر

 (.0492يقٞمس زمـ َمرداس طم٣مدم أٞمس ) ٓ أفمرف وم٣ميمف احل٣مهمظ( )حتٖم٥م/

 (.9/632زمـ َمٔمكم( )ضم٣مسمؿايقٞمس زمـ َمًٙمؿ ايمّمٌٝمٔمل )َم٣م أفمرهمف وم٣ميمف 

 (9/632 يقٞمس زمـ َمًٙمؿ فمـ أيب ؽمٙمٚم٥م )ضم٣مسمؿ

 (.7/637( )يم٣ًمن7/250يقٞمس زمـ َمًامر اخلزاز )جمٜمقل ضم٣مل( )ضم٤م

 (.73/692يقٞمس زمـ َمقؽمك زمـ فمٌد ايمرمحـ ايمدَمُمٗمل)فم٣ًمىمر

 (.7/314يقٞمس زمـ ه٣مرون فمـ َم٣ميمؽ )وه٣من زمـ ضم٣ٌمن(. )يم٣ًمن

 (.7/637يقٞمس زمـ واومد أزمق صمٛمٝمد )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ

 (.0308( )ىم٣من شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ يقٞمس( )يقٞمس 613يقٞمس زمـ ي٣مه زمـ إي٣مد اخل٣ٌمئري )ت 

 (.981حيٝمك اظمٗمرئ اخلقاري )صمر يقٞمس زمـ 

 (.7/313يقٞمس زمـ حيٝمل اهل٣مؾمٚمل ايمٗمِم٣مر )سم٘مٙمٚمقا همٝمف( )يم٣ًمن

 (.03/456يقٞمس زمـ ئمٗمقب أزمق إدريس )وشمٗمف إزهري( )طمط

 (.6/493( ) أصٌٜم٣من 866يقٞمس زمـ يقٞمس زمـ أزم٣من يـ فمقم ايمتٚمٝمٚمل ]وشمٗمف أزمق ايمُمٝمخ[)ذىمر

 (.٣9/630مسمؿ ( )ضم9/687يقٞمس فمٌد اهلل زمـ ومٝمس ايمغمزمقفمل )ضم٤م 
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 ايم٘مٛمك

(22/2أزمق إزمراهٝمؿ ايمدَمُمٗمل )فم٣ًمىمر   

 أزمق إزمراهٝمؿ ايمزهري : أمحد زمـ ؽمٔمٝمد زمـ إزمراهٝمؿ  

 أزمق إزمراهٝمؿ ايم٣ًٌمئ٤م 

 أزمق إزمراهٝمؿ ايمٙمخٚمل : هق حمٚمد زمـ ضمج٣مج 

 (9/440أزمق إزمراهٝمؿ اظمٌمي )ضم٣مسمؿ 

 أزمق إزمراهٝمؿ ايمقاؽمْمل : إؽمامفمٝمؾ زمـ إزمراهٝمؿ زمـ هقد 

 أزمق إزمراهٝمؿ زمـ زيد زمـ أيب فمًٌك اؽمٚمف َمٝمٚمقن / سمٗمدم 

 (03/360أزمق أمحد ايمٌزار )طمط 

 أزمق أمحد ايمٌٌمي : هق زممم زمـ فمٌد اهلل 

 إؽمح٣مقأزمق أمحد ايمٌٕمدادي : هق إزمراهٝمؿ زمـ 

  أمحد زمـ احلًكم.أزمق أمحد اجلرصم٣مين : مج٣مفم٥م : حمٚمد زمـ حمٚمد راوي ايمٌخ٣مري و فمٌد اهلل زمـ إؽمح٣مق و حمٚمد زمـ 

 (.531أزمق أمحد اجلرصم٣مين ؾمٝمخ يمٙمٌٝمٜمٗمل: صقازمف: أزمق أمحد اظمٜمرصم٣مين. )إحت٣مف/

 أزمق أمحد اجلٜم٣مزي : هق ضم٣مسمؿ زمـ فمٌد اهلل 

 أزمق أمحد احل٣مىمؿ : هق حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ إؽمح٣مق 

 أزمق أمحد اخلرؽم٣مين : حمٚمد زمـ ضم٣مَمد 

 ( 0/730أزمق أمحد اخلُم٣مم ايمتٛمٝمز )دفم٣مء

 صخر  أزمق أمحد ايمدارَمل : هق ؽمٔمٝمد زمـ

 أزمق أمحد ايم٣ًمَمري : هق فمٌد اهلل زمـ ضمًكم 

 أزمق أمحد ايمً٘مري : هق زممم زمـ حمٚمد 
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 فمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ ضمًـ اظمٜمرصم٣مين. و أزمق أمحد ايمٔمدل اظمٜمرصم٣مين

 أزمق أمحد ايمٕمْمريٖمل : هق حمٚمد زمـ أمحد زمـ ضمًكم 

 أزمق أمحد ايم٘مٛمدي : هق زىمري٣م زمـ دريد 

 زمـ طم٣ميمد إؽمح٣مق زمـ حمٚمد  و أزمق أمحد اهل٣مؾمٚمل

 أزمق أمحد زمـ أيب ضمًـ : هق ضمًكم زمـ حمٚمد زمـ حيٝمك ايمدارَمل / سمٗمدم

 أزمق أمحد زمـ طمٙمٝمٖم٥م إضمٛمػ : هق حمٚمد زمـ فمٌد اهلل 

 أزمق أمحد زمـ ؾمٔمٝم٤م : هق حمٚمد زمـ أمحد زمـ ؾمٔمٝم٤م 

 أزمق أمحد زمـ فمدي: فمٌد اهلل زمـ فمدي زمـ فمٌد اهلل زمـ حمٚمد احل٣مهمظ.

 زمـ حمٚمد زمـ ٞمٌم. أزمق أمحد زمـ فمٙمقؾم٣م: هق ضمًكم زمـ فمقم

 (.531أزمق أمحد زمـ فمقم احل٣مهمظ ؾمٝمخ يمٙمٌٝمٜمٗمل: صقازمف: أزمق زم٘مر أمحد زمـ فمقم احل٣مهمظ وهق ازمـ َمٛمجقيف )إحت٣مف/ص

 أزمق أمحد زمـ َمراد اهلل : هق إؽمامفمٝمؾ زمـ يزيد 

 أزمق أمحد زمـ َمٜمرويف ايمٔمدل: فمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ ضمًـ اظمٜمرصم٣مين.

 (22/5أزمق أمحد زمـ ه٣مرون ايمرؾمٝمد )فم٣ًمىمر 

 (9/443أزمق إدريس إزدي فمٛمف أزمق َمًٙمٚم٥م )ضم٣مسمؿ 

 أزمق إدريس زمـ ضمٝمدر : اؽمٚمف إزمراهٝمؿ 

 أزمق إدريس ص٣مضم٤م احلقر : هق ايمذي ومٌٙمف .

 (8/9()يم٣ًمن 9/443أزمق إدريس فمٛمف فمٌد ايمِمٚمد ) ؤمٝمػ وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم ()ضم٣مسمؿ 

 (9/442أزمق أراىم٥م فمـ فمقم )ضم٣مسمؿ 

 (9/443أزمق أرؿمٟمة فمـ أيب ؽمٔمٝمد ) ضم٣مسمؿ 

 (9/443أزمق أرؿمٟمة فمـ فمقم )ضم٣مسمؿ 

 (9/445أزمق أروى سم٣مزمٔمل )ضم٣مسمؿ 

 أزمق أؽم٣مَم٥م احلٙمٌل : فمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ أيب أؽم٣مَم٥م 

 أزمق أؽم٣مَم٥م اهلروي : حمٚمد زمـ أمحد 
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 (0786أزمق إؽمح٣مق إصمرب )ك 

 أزمق إؽمح٣مق إمحري اهل٣موٞمدي : إزمراهٝمؿ زمـ إؽمح٣مق 

 د زمـ فمقم إرَمقي.أزمق إؽمح٣مق إَمقي: هق إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ أمح

 أزمق إؽمح٣مق ايمٌٙمخل : إؽمامفمٝمؾ زمـ زي٣مد 

 ( 8/00أزمق إؽمح٣مق اجلرر : )جمٜمقل ( )يم٣ًمن 

 أزمق إؽمح٣مق اجلالب : إزمراهٝمؿ زمـ ٞم٣مهمع 

 أزمق إؽمح٣مق احلٙمٌل : إؽمامفمٝمؾ زمـ حمٚمد 

 -أو زمٝمْم٣مر –أزمق إؽمح٣مق اخلقارزَمل فمـ فم٣مصؿ إضمقل : إزمراهٝمؿ زمـ ؾمْم٣مر 

 (03/309أزمق إؽمح٣مق ايمدوٓيب )طمط 

 أزمق إؽمح٣مق ايمُمٝم٣ٌمين : إزمراهٝمؿ زمـ هراؽم٥م 

 ٔم٣ٌمد : إزمراهٝمؿ زمـ فمٌد ايمِمٚمد ايمأزمق إؽمح٣مق 

 أزمق إؽمح٣مق ايمٔمجقم ايميير : إزمراهٝمؿ زمـ زىمري٣م 

 أزمق إؽمح٣مق ايمٔمْم٣مر : فمٌٝمد زمـ إؽمح٣مق 

 (8/01( )يم٣ًمن 0401أزمق إؽمح٣مق ايمٗمنيٛمل : )جمٜمقل ضم٣مل ( )ومط 

 فمٌد ايمقاضمد  أزمق إؽمح٣مق ايمٗمُمغمي : ه٥ٌم ايمرمحـ زمـ

 أزمق إؽمح٣مق ايمٗمْمٝمٔمل : إؽمامفمٝمؾ زمـ يقؽمػ 

 أزمق إؽمح٣مق ايم٘م٣مؾمٖمري : إزمراهٝمؿ زمـ فمثامن 

 (0498أزمق إؽمح٣مق ايم٘مقري فمـ زيد زمـ أؽمٙمؿ )أضمد ايمّمٔمٖم٣مء وم٣ميمف احل٣مهمظ( )حتٖم٥م/

 (9/444أزمق إؽمح٣مق ايم٘مقدم )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( )ضم٣مسمؿ 

 ٚمد زمـ أيقب أزمق إؽمح٣مق اظمخرَمل : إزمراهٝمؿ زمـ فمٌد اهلل زمـ حم

 أزمق إؽمح٣مق اظمزىمل: حيٝمك زمـ إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ حيٝمك اظمزىمل.

 0499أزمق إؽمح٣مق اهل٣مؾمٚمل )جمٜمقل( )حتٖم٥م/

 أزمق إؽمح٣مق زمـ إؽمح٣مق : إزمراهٝمؿ 
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 أزمق إؽمح٣مق زمـ ؽمٖمٝم٣من : حمٚمد زمـ وم٣مؽمؿ 

 إزمق إؽمح٣مق زمـ ؾمٛمٓمغم: إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ ضمًكم زمـ ؾمٛمٓمغم.

 أزمق إؽمح٣مق زمـ فمِمٚم٥م : إزمراهٝمؿ 

 أزمق إؽمح٣مق زمـ ي٣مؽمكم : أمحد زمـ حمٚمد اهلروي 

 (9/444أزمق إؽمح٣مق فمـ فمٌد اهلل زمـ واومد )ٓ أدري َمـ هق وم٣ميمف أزمق زرفم٥م()ضم٣مسمؿ 

 (601أزمق إؽمح٣مق فمـ فم٘مرَم٥م )يمٝمس زمٚمٔمروف وم٣ميمف ايمدار ومْمٛمل ( )ذيؾ 

 (.0311أزمق إهائٝمؾ اظم٘مل )وم٣مل احل٣مهمظ: صدوق دء احلٖمظ( )حتٖم٥م/

 زمـ خمٙمد  أزمق أؽمٙمؿ ايمرفمٝمٛمل : حمٚمد

 (9/444أزمق أؽمامء فمـ أٞمس )ضم٣مسمؿ 

 أزمق إؽمامفمٝمؾ إزمٝمض : مح٣مد زمـ فمٚمر 

 (9/442أزمق إؽمامفمٝمؾ ايمً٘مقين فمـ َم٣ميمؽ ) جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ()ضم٣مسمؿ 

 / (8أزمق إؽمامفمٝمؾ ايمٔمٌد ي فمـ أٞمس )َمؼموك وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل ()يم٣ًمن 

 أزمق إؽمامفمٝمؾ ايم٘مقدم : أذس 

 (8/06صمٔمد ) ٓ ئمرف وم٣ميمف ايمذهٌل ( )يم٣ًمن  أزمق إؽمامفمٝمؾ ايم٘مقدم ؾمٝمخ يمٔمقم زمـ

 أزمق إؽمامفمٝمؾ اظم٘مل : إزمراهٝمؿ زمـ أيب ضمٝم٥م 

 أزمق إؽمامفمٝمؾ زمـ ايب ايمٌالء / إزمراهٝمؿ 

 (9/444أزمق أؽمقد ايمٌٌمي )ضم٣مسمؿ 

 (22/06أزمق أؽمقد ايمٌغمويت )فم٣ًمىمر 

 (446/ 9أزمق أؽمقد ايمزي٣مدي )ضم٣مسمؿ 

 (8/06()يم٣ًمن 9/444)ضم٣مسمؿ  أزمق أؽمقد ايمٕمٖم٣مري)نمغم شمٗم٥م وم٣ميمف ايمٛم٣ًمئل(

 / (8أزمق أؽمقد اظم٣ميم٘مل فمـ أزمٝمف)يمٝمس ضمديثف زم٣ميمٗم٣مئؿ وم٣ميمف أزمق أمحد احل٣مىمؿ()يم٣ًمن

 (0310أزمق أؽمقد وايمد ضمرب )حتٖم٥م/

 (22/06أزمق أؽمٝمد ايمٖمزاري )فم٣ًمىمر 
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 (8/04أزمق أؾمٔم٧م احليَمل فمـ أزمك أيقب )جمٜمقل ( )يم٣ًمن 

 (9/446أزمق أؾمٔم٧م فمـ ازمـ فمٚمر )ضم٣مسمؿ 

 (9/446)ضم٣مسمؿ أزمق أؾمٔم٧م فمـ صم٣مزمر 

 (.0313أزمق أؾمٚمط ) ٓ ئمرف وم٣ميمف احل٣مهمظ( )حتٖم٥م/

 (22/2أزمق إزمرد ايمدَمُمٗمل فمـ َم٘محقل )فم٣ًمىمر 

 (22/2أزمق إزمْم٣مل فمٛمف ضم٣مسمؿ زمـ إؽمامفمٝمؾ )فم٣ًمىمر 

 أزمق إضمقص اإلؽمٖمرايٝمٛمل : إؽمامفمٝمؾ زمـ إزمراهٝمؿ 

 (9/445أزمق إطمي ايمٔمٌد ي )ضم٣مسمؿ 

 (22/00أزمق إطمي دَمُمٗمل ) فم٣ًمىمر 

 إطمٝمؾ احلٚميص : طم٣ميمد زمـ فمٚمرو ايمًٙمٖمل  أزمق

 أزمق إزهر : فمٌد ايمقه٣مب زمـ فمٌد ايمرمحـ 

 أزمق إزهري اخلرؽم٣مين : فمٌد اهلل زمـ فمٌٝمد زمـ فمٚمغم 

 أزمق إزهري ايمرفمٝمٛمل : ضمج٣مج زمـ ؽمٙمٝمامن اظمٌمي 

 (0783أزمق إؾمد ايمًٙمٚمل فمـ أزمٝمف )ك /

 (.0316حتٖم٥م/أزمق إؾمد ايمًٙمٚمل فمـ أزمٝمف )ٓ ئمرهم٣من وم٣ميمف احل٣مهمظ( )

 (.0314أزمق إذس ايم٘مقدم )ؤمٝمػ وم٣ميمف احل٣مهمظ( )حتٖم٥م/

 (8/04أزمق إذس ايم٘مقدم )وه٣مه ازمـ ضم٣ٌمن ( )يم٣ًمن 

 أزمق إؾمٚمط : وم٣مؽمؿ زمـ أيب آؾمٚمط 

 أزمق إؾمٛم٣من : ضمًـ زمـ فمقم 

 (9/445أزمق آؾمٜم٤م )ضم٣مسمؿ 

 أزمق آؾمٜم٤م ايمٛمخٔمل : صمٔمٖمر زمـ ضم٣مرث 

 (9/444أزمق إصٌغ فمٛمف ازمـ صمريا )ضم٣مسمؿ 

 (9/444أزمق إصٌغ َمقلم يمٌٛمل ؽمٙمٝمؿ )ضم٣مسمؿ 
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 (8/04أزمق إصٖمر فمـ صٔمِمٔم٥م )ؤمٖمف ازمـ ضم٣ٌمن ( )يم٣ًمن 

 (9/445أزمق إفمكم ايمٔمٌد ي )ؤمٝمػ وٓ ئمرف وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم ( )ضم٣مسمؿ 

 أزمق إنمر : أزمٝمض زمـ أفمز 

 أزمق ايمػمىم٣مت ايمِمٖم٣مر : أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمقم 

 أزمق ايمػمىم٣مت ايمقافمظ : فمٌد ايمرمحـ زمـ داود 

 أزمق ايمػمهؿ ايمُززمٝمدي : فمٚمران زمـ فمثامن 

 أزمق ايمٌٗم٣مء ايمرهم٣مء : إزمراهٝمؿ زمـ ضمًكم 

 أزمق ايمٌٗم٣مء زمـ ؿمػمرد : حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ َمٔمٚمر 

 أزمق ايمٌالد : حيٝمك زمـ أيب ؽمٙمٝمامن 

 أزمق ايمٌٜمٙمقل : هذيؾ زمـ زمالل 

 (9/438()ضم٣مسمؿ 8/62ئمرف وم٣ميمف ايمذهٌل ( )يم٣ًمن أزمق ايمٌٝم٣مع ؽمٚمع أزم٣م هريرة ) ٓ ي٘م٣مد 

 (84/ 22أزمق ايمثري٣م ايم٘مردي )فم٣ًمىمر 

 أزمق اجل٣مزمٝم٥م : َمًٙمؿ 

 (455/ 9أزمق اجلػم زمـ متٝمؿ زمـ ضمذمل )ضم٣مسمؿ 

 (456/ 9أزمق اجلراح إؾمجٔمل )ضم٣مسمؿ 

 (9/015أزمق اجلراح ايمٕم٣ًمين )ضم٣مسمؿ 

 (22/008أزمق اجلٙمد ايمتٚمٝمٚمل )

 (9/455أزمق اجلٙمق )ضم٣مسمؿ 

 (9/455جلامهري )ضم٣مسمؿ أزمق ا

 أزمق اجلٚمؾ آطمر : ؽمٙمٝمامن زمـ داود 

 (8/48أزمق اجلٚمؾ ايمٔمذري : َمٌتدع ومديؿ )يم٣ًمن 

 (.8/46أزمق اجلٚمؾ ايمٝمامَمل: اؽمٚمف أيقب )ٓر ء وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم ()يم٣ًمن 

 (9/453أزمق اجلٜمّمؿ فمـ أيب اجلراح )ضم٣مسمؿ 
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 أزمق اجلقائز ايمقاؽمْمل : ضمًـ زمـ فمقم زمـ ؽمٔمد 

 (8/44ي : ) يم٣ًمن أزمق اجلقيرة ايمٌٌم

 أزمق احل٣مرث: أؽمٚمف ؾمٌٝم٤م.

 (.8/42أزمق احلرير ؾمٝمخ ظمحٚمد زمـ زم٘مر اؽمٚمف فمٌٝمد )ٓ ئمرف وم٣ميمف ايمذهٌل( )يم٣ًمن

 (30/ 8أزمق احلٙمامن )ٓرء ( )يم٣ًمن 

 (424/ 9أزمق احلٚمراء )ضم٣مسمؿ 

 أزمق احلقاري :هيع أزمق احلٝم٣مة وحمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ فمقم 

 أزمق اخلْمٝم٤م : ٞم٣مهمع زمـ َمٝمن 

 ق اخلٛم٣مهمس : حمٚمد زمـ ضمجر زمـ فمٌد اجل٣ٌمر أزم

 (8/37أزمق اخلٛم٣ًمء فمـ أيب هريرة )يم٣ًمن 

 (9/427أزمق اخلٛم٣ًمء فمـ فمٌد ايمٔمزيز )ضم٣مسمؿ 

 (8/39()يم٣ًمن 9/428أزمق ايمدرداء ايمره٣موي )ٓ يدري َمـ ذا ()ضم٣مسمؿ 

 أزمق ايمديمٔمل : أمحد زمـ ؽمٜمٝمؾ 

 (8/39أزمق ايمدٞمٝم٣م إؾم٨م اظمٔمزي )ىمذاب وم٣ميمف ايمذهٌل ()يم٣ًمن 

 (9/428أزمق ايمدهٗم٣مٞم٥م فمـ فمٚمر )ضم٣مسمؿ 

 حمٚمد زمـ فمٌد اهلل  -رطمآ–أزمق ايمدمه٣مء 

 (8/51أزمق ايمدمه٣مء طم٣مدم أٞمس )جمٜمقل وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل ()يم٣ًمن 

 أزمق ايمذئ٣مب :إزمراهٝمؿ زمـ أيب حيٝمك 

 (9/429أزمق ايمرديـ ؾم٣مَمل )ضم٣مسمؿ 

 (22/640أزمق ايمرو٣م ايمٔم٣مزمد )فم٣ًمىمر 

 أزمق ايمرَم٣مح : فمٌد ايمقاضمد زمـ رَم٣مح 

 (9/429ايمرَمداء ايمٌٙمقي )ضم٣مسمؿ  أزمق

 أزمق ايمري٣من : ؿمٙمٝم٦م زمـ يزيد زمـ َمٜمٛمٟم 
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 أزمق ايمزفمزفم٥م )جمٜمقل ضم٣مل( )ومط ( 

 (9/475أزمق ايمزفمزفم٥م فمـ َم٘محقل )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ()ضم٣مسمؿ 

 أزمق ايمزفمزفم٥م ىم٣مسم٤م َمروان : اؽمٚمف ؽم٣ممل 

 ( 602أزمق ايمزهراء طم٣مدم أٞمس زمـ َم٣ميمؽ )جمٜمقل وم٣ميمف ايمدار ومْمٛمل () ذيؾ 

 ايم٣ًمزمٔم٥م سم٣مزمٔمل : ؽمٚمر أزمق 

 أزمق ايمًٖم٣ميا : إؽمح٣مق زمـ فمٌد ايمٔمزيز.

 أزمق ايمًامك ايمٔمدوي: َمٔمت٤م زمـ هالل.

 أزمق ايمًامن إؽمدي : ؽمٚمٔم٣من زمـ هٌغمة.

 (.9/472أزمق ايمًٚما فمـ فمٌد ايمرمحـ )ضم٣مسمؿ 

 أزمق ايمًٛمدي : ؽمٜمٝمؾ.

 (.9/488أزمق ايمًقار ايمًٙمٚمل )ضم٣مسمؿ 

 أزمق ايمًقار: فمٌد احلٚمٝمد.

 (.9/490)ضم٣مسمؿ  أزمق ايمُمٔمث٣مء ايم٘مقدم

 (.9/491أزمق ايمُمامل زمـ و٣ٌمب )ٓ أفمرهمف وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )

 (.9/491أزمق ايمُمٚمقس ايمٌٙمقي )ضم٣مسمؿ 

 أزمق ايمُمٝمخ إصٌٜم٣مين: فمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ صمٔمٖمر.

 ُمٝمخ ايمٌٌمي: اؽمامفمٝمؾ زمـ فمٌد اهلل.ايمأزمق 

 ُمٝمخ احلراين : فمٌد اهلل زمـ َمروان.ايم أزمق

 هرَمز.ُمٝمخ ايمٔمٌُمٚمل : ضم٣مرشم٥م زمـ ايمأزمق 

 ُمٝمخ: حمٚمد زمـ ضمًـ .ايمأزمق 

 أزمق ايمِم٣ٌمح: فمٌد ايمٕمٖمقر.

 أزمق ايمِمٗمر ايمٔمٗمٝمقم :ه٣مرون زمـ ضمٝم٣من.

 (.9/492أزمق ايمّمٝمػ فمـ ىمٔم٤م )ضم٣مسمؿ 
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 أزمق ايمٔمت٣مهٝم٥م : اؽمامفمٝمؾ زمـ وم٣مؽمؿ .

 (.8/89( )يم٣ًمن 27/83أزمق ايمٔمذارء فمـ أم ايمدرداء )فم٣ًمىمر 

 أزمق ايمٔمرب ايمٗمقيص :إؽمامفمٝمؾ زمـ مح٣مد .

 اظمخزوَمل: َمروان زمـ أيب َمروان.أزمق ايمٔمري٣من 

 أزمق ايمٔمز زمـ ىم٣مدش : أمحد زمـ فمٌٝمد اهلل ايمٌٕمدادي .

 (.8/91أزمق ايمٔمْم٣مف )يم٣ًمن 

 : اجلراح زمـ َمٛمٜم٣مل. –آطمر  –أزمق ايمٔمْمقف 

 أزمق ايمٔمْمقف فمـ ؽمٔمدة: ؽمٜمؾ.

 أزمق ايمٔمْمقف: اجلراح زمـ َمٛمٜم٣مل.

 أزمق ايمٔمقم ايم٘مرازمٝمز : ضمًكم زمـ فمقم.

 (.8/98أزمق ايمٔمٝم٣مش )جمٜمقل( )يم٣ًمن 

 (.9/309أزمق ايمٔمٝم٣مل )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )

 (.9/361أزمق ايمٔمٝمزار )ضم٣مسمؿ 

 أزمق ايمٔمٝمٛم٣مء:حمٚمد زمـ وم٣مؽمؿ.

 (.9/366أزمق ايمٕمزي ايمٔمٛمز )ضم٣مسمؿ 

 أزمق ايمٕمِمـ : دضمًكم.

 (.9/366أزمق ايمٕمِمـ ؾم٣مَمل )ضم٣مسمؿ 

 (.9/360أزمق ايمٕمقث زمـ ضمِمكم )ضم٣مسمؿ 

 (.9/364زرفم٥م( )ضم٣مسمؿ ازمق ايمٖمراس ؾمٜمد طمْم٥ٌم فمٚمر )ٓ أفمرف وم٣ميمف أزمق 

 (.8/014أزمق ايمٖمّم٥م فمـ أٞمس )جمٜمقل( )يم٣ًمن 

 . –أو فم٣ًمل  –أمحد زمـ فمٌد اهلل زمـ ضم٣ًمل  –آطمر  –أزمق ايمٖمقارس 

 أزمق ايمٖمقارس زمـ صٙمقي : أمحد زمـ حمٚمد زمـ ؽمٛمدي.

 ( 664أزمق ايمٖمقارس فمـ أيب هريرة ) جمٜمقل ( ) 
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 (.8/014أزمق ايمٖمٝم٣مض: )يم٣ًمن 

 (.8/014( )يم٣ًمن 9/365زمًمء وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم()ضم٣مسمؿ أزمق ايمٖمٝمض فمـ ٞم٣مهمع )يمٝمس 

 (.9/365أزمق ايمٖمٝمؾ فمـ ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ )ضم٣مسمؿ 

 (.9/369أزمق ايمٗمامص )ضم٣مسمؿ 

 (.9/368أزمق ايمٗمكم أٞمف َمر زم٣ميمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ )ضم٣مسمؿ 

 أزمق ايم٘مرم ايمٛمحقي: َم٣ٌمرك زمـ هم٣مطمر .

 (.03/326أزمق اظم٠مَمـ ايمقاشمقم )طمط 

 (.9/332ل )ضم٣مسمؿ أزمق اظمٟمَمق

 أزمق اظمج٣مهد : مح٣مد زمـ أيب إزمراهٝمؿ.

 (.8/006أزمق اظمجٝم٤م ايمُم٣مَمل )يم٣ًمن 

 (.0880أزمق اظمحجؾ ايمرديٛمل )جمٜمقل ضم٣مل( )ك 

 (.27/611أزمق اظمخت٣مر احلٚمغمي )فم٣ًمىمر

 (.9/334أزمق اظمخت٣مر ايمْم٣مئل )ٓ افمرهمف وم٣ميمف أزمق زرفم٥م()ضم٣مسمؿ 

 (.9/338أزمق اظمْمقس )ضم٣مسمؿ 

 ؽمٚمكم: أمحد زمـ فمقم.أزمق اظمٔم٣مرم زمـ 

 أزمق اظمٔمدل: زمًْم٣مم زمـ ؽمقيد.

 أزمق اظمٔمقم اجلزري: همرات زمـ ؽم٣مئ٤م.

 (.9/334أزمق اظمٔمقم زمـ رؤي٥ٌم )ضم٣مسمؿ 

 (.9/349أزمق اظمٕمغم ايمٗمقاس )ؤمٖمقه()ضم٣مسمؿ 

 اظمٖم٣مطمر ايمٛمٝم٣ًمزمقري : ضمًـ زمـ ذي ايمٛمقين. أزمق

 (.8/066أزمق اظمٙمٝما اهلذرم: )يم٣ًمن 

 محزة زمـ اؽمامفمٝمؾ.أزمق اظمٛم٣موم٤م ايمٔمٙمقي: حمٚمد زمـ 

 أزمق اظمٛم٣موم٤م ايمٗمزويٛمل: حمٚمدزمـ أمحد زمـ أؽمامفمٝمؾ.
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 (.9/331أزمق اظمٛمٝم٤م )يمف صح٥ٌم( )ضم٣مسمؿ

 (.9/331أزمق اظمٛمٝم٤م إضمدب )ضم٣مسمؿ 

 (.8/064أزمق اظمٛمٝم٤م إضمدث ايمُم٣مَمل: )يم٣ًمن 

 (.8/064أزمق اظمٛمٝم٤م فمـ َمًٙمؿ زمـ زي٣مد )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق زرفم٥م ونمغمه( )يم٣ًمن 

 (.9/331)ضم٣مسمؿ  أزمق اظمٛمٝم٤م فمـ حيٝمك

 (.8/063أزمق اظمٜمٛمد ايمٕمداين )يم٣ًمن 

 (.8/065( )يم٣ًمن 9/337أزمق اظمقال )ضم٣مسمؿ 

 أزمق اظمقصمف: حمٚمد زمـ فمٚمرو ايمٖمزاري.

 (.8/065أزمق اظمقرع فمـ فمقم )ٓ ئمرهم٣من وم٣ميمف ايمذهٌل()يم٣ًمن 

 (.03/367أزمق اظمٝم٣مس ايمراوي٥م ايم٣ًمَمري )طمط 

 أزمق ايمٛمٚمر: أمحد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ وم٣مزمقس.

 (.9/351زمق ايمٛمٝمؾ ايمُم٣مَمل )ٓ أفمرهمف وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()أ

 (.8/069أزمق ايمٛمٝمؾ فمـ فمٚمر زمـ فمٌد ايمٔمزيز )ٓ يدري َمـ هق وم٣ميمف ايمذهٌل( )يم٣ًمن 

 (.9/355أزمق اهلداج ايمتجٝمٌل )ضم٣مسمؿ 

 ضم٘مؿ زمـ ؽمٙمٝمامن. –آطمر  –أزمق اهلذيؾ 

 أزمق اهلذيؾ ايمٌٌمي: خمٙمد زمـ فمٌد ايمقاضمد.

 هذيؾ.أزمق اهلذيؾ ايمٔمالف : حمٚمد زمـ 

 (.9/353ازمق اهلٛمدي ؽمٚمع أزم٣م ؿم٣ميمقت )ضم٣مسمؿ 

 (.9/353أزمق اهلٛمدي فمـ أٞمس )ضم٣مسمؿ 

 أزمق ايمقازع : زهغم زمـ َمٙمؽ .

 أزمق ايمقرد ايمٔمت٘مل: هالل .

 ززمروم٣من زمـ فمٌد اهلل. :أزمق ايمقروم٣مء ايم٘مقدم

 أزمق ايمقزير ايمِمقدم : فمقم زمـ اؽمامفمٝمؾ.
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 (.03/315( )طمط 27/684أزمق ايمقزير فمـ أزمٝمف )فم٣ًمىمر 

 (.9/356ايمقؽمٚمل )ضم٣مسمؿ أزمق 

 أزمق ايمقهم٣مء ايمٛمًقي: ؽمٔمد زمـ فمقم ايمٗم٣م .

 أزمق ايمقهم٣مء زمـ فمٗمٝمؾ ايمٓمٖمري: فمقم زمـ فمٗمٝمؾ زمـ حمٚمد.

 (8/04أزمق إيمٝم٣مس ؾمٝمخ يمٙمٗم٣مؽمؿ زمـ زايد اظمخرَمل )جمٜمقل ( )يم٣ًمن 

 (.9/308أزمق ايمٝمٗمكم احلريب )ضم٣مسمؿ 

 (.9/321أزمق ايمٝمامن اظمٗمرإي )ضم٣مسمؿ 

 (0785أزمق أَم٣مَم٥م ايمثٗمٖمل )ك /

 ( 600أزمق أَم٣مَم٥م فمـ أؽمقد زمـ يزيد ) جمٜمقل وم٣ميمف ايمدار ومْمٛمل( ) ذيؾ 

 (9/440أزمق آَمٛم٥م ايمٖمزاري )ضم٣مسمؿ  

 (9/440أزمق أَمٝم٥م إطمٛمس )ضم٣مسمؿ 

 (9/446أزمق أَمٝم٥م إٞمِم٣مري )ضم٣مسمؿ 

 (22/03أزمق أَمٝم٥م ايمتٕمٙمٌل )فم٣ًمىمر 

 أزمق أَمٝم٥م احلٌْمل : أيقب زمـ ضمقط 

 أزمق أَمٝم٥م ايمٕماليب : إضمقص زمـ همّمؾ 

 (8/03َمٟمَمقن وم٣ميمف ايمذهٌل ( )يم٣ًمن ٓ َمٝم٥م اظمختط )يمٝمس زمثٗم٥م وأزمق أ

 أزمق أَمٝم٥م زمـ ئمعم : إؽمامفمٝمؾ زمـ ئمعم ايمٌٌمي 

 (9/440أزمق أَمٝمٚم٥م فمـ ازمـ فمٚمر )شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم ( )ضم٣مسمؿ 

 (9/03()يم٣ًمن 9/445ًٝمٛمل()ضم٣مسمؿ احلأزمق أَمكم فمـ أيب هريرة )جمٜمقل وم٣ميمف 

 (8/05)يم٣ًمن أزمق أٞمس اظم٘مل فمٛمف ه٣مؾمؿ زمـ صٌٝما 

 (9/445أزمق أويس َمقلم أيب أؽمقد )ضم٣مسمؿ 

 (22/03أزمق إي٣مس ايمٙمٝمثل )فم٣ًمىمر 

 أزمق أيقب : اظمن زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ داود ايمُم٣مذىمقين  
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 (8/05أزمق أيقب ايمتامر )يمٝمس زمًم وم٣ميمف أمحد ()يم٣ًمن

 أزمق أيقب اجلزائري : اشمٛم٣من إزمراهٝمؿ زمـ زي٣مد  وإزمراهٝمؿ زمـ فمثامن 

 (9/446يب فمقم اهلٚمداين )ضم٣مسمؿ فمـ أ أزمق أيقب اجلزائري

 (8/05أزمق أيقب اجلٛم٣مئري فمـ ؽمٙمٝمامن زمـ ؽمٙمٚم٥م )يم٣ًمن 

 (22/05أزمق أيقب ايمدَمُمٗمل )فم٣ًمىمر 

 (8/05أزمق أيقب فمـ أيب هريرة )جمٜمقل وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل ()يم٣ًمن 

 (8/05أزمق أيقب فمـ ريْم٥م )جمٜمقل ( )يم٣ًمن 

 (8/05أزمق أيقب فمـ فمٌد اهلل زمـ فمٚمر )يم٣ًمن 

 (.0315ىمقشمر )همٝمف َمٗم٣مل وم٣ميمف احل٣مهمظ( )حتٖم٥م/أزمق زمحر زمـ 

 (9/438أزمق زمحر فمـ زمراء )ضم٣مسمؿ 

 (9/432أزمق زمخؼمي إزدي )ضم٣مسمؿ 

 (9/437أزمق زمخؼمي اهلجٝمٚمل )شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم( )ضم٣مسمؿ 

 أزمق زمخؼمي فمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ ؾم٣مىمر 

 (9/432أزمق زمخؼمي فمـ رصمؾ )ضم٣مسمؿ 

 (22/02أزمق زمخؼمي فمٛمف ؽمٖمٝم٣من )فم٣ًمىمر 

 (8/02خؼمي ىم٣من زمِمٝمدا )ىمذزمف دضمٝمؿ()يم٣ًمنأزمق زم

 (9/438أزمق زمدر احلٙمٌل )ضم٣مسمؿ 

 (03/369أزمق زمدر اخلٝم٣مط )طمط 

 أزمق زمدر زمـ ضم٣مىمؿ : اؽمٚمف ي٣ًمر 

 (9/432أزمق زمردة ايمٓمٖمري فمـ ازمـ وه٤م )ضم٣مسمؿ 

 (22/02أزمق زمردة زمـ فمقف إزدي )فم٣ًمىمر 

 (22/02أزمق زمردة فمـ َم٘محقل )فم٣ًمىمر 

 (9/432ؽ )ضم٣مسمؿ أزمق زمردة وايمد َمٕمغمة فمـ َم٣ميم
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 (8/02أزمق زمريدة فمـ ازمـ فم٣ٌمس )ٓ ئمرف وم٣ميمف ايمذهٌل ()يم٣ًمن 

 (02/ 22أزمق زمنة اجلٜمٛمل )فم٣ًمىمر 

 (438/ 9أزمق زمًْم٣مم َمقلم أؽم٣مَم٥م )ضم٣مسمؿ 

 أزمق زممم : هبٙمقان 

 أزمق زممم :فمت٣مب زمـ ضمرب 

 أزمق زممم ايمتًؼمي : هٝمثؿ زمـ مجٝمؾ 

 (9/437)ضم٣مسمؿ أزمق زممم احل٣مرشمل )صح٣ميب(

 أزمق زممم احليَمل : زيد 

 أزمق زممم ايمدوٓيب : حمٚمد زمـ أمحد زمـ مح٣مد 

 أزمق زممم ايمْم٣مئل :زمٝم٣من 

 (07/ 22أزمق زممم ايم٘مالفمل )فم٣ًمىمر 

 (22/07أزمق زممم اظمروزي )فم٣ًمىمر 

 أزمق زممم اظمِمٔمٌل اظمروزي : أمحد زمـ حمٚمد 

 أزمق زممم اهلروي : إؽمامفمٝمؾ زمـ إزمراهٝمؿ 

 أزمق زممم زمـ صٗمالب : اؽمٚمف َمٕمغمة 

 ( 606أزمق زممم زمـ َمقصقم فمـ أيب إؽمح٣مق ايمًٌٝمٔمل ) جمٜمقل( ) ذيؾ 

 (9/438أزمق زممم ؽمٚمع ازمـ فمٚمر )ضم٣مسمؿ 

 (9/437أزمق زممم ص٣مضم٤م ايمٗمرى ) ٓ أفمرهمف وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( )ضم٣مسمؿ 

 (9/438أزمق زممم ص٣مضم٤م فمقم )ضم٣مسمؿ 

 أزمق زممم فمـ إفمٚمش :روح زمـ َم٣ًمهمر 

 أزمق زممم فمـ ضمًـ : زي٣مد

 (9/437يدري َمـ هق وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ()ضم٣مسمؿ  أزمق زممم فمـ فمث٣مَم٥م )ٓ

 (437/ 9أزمق زممم َمـ أهؾ ومٛمًغميـ )ضم٣مسمؿ 
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 (9/437أزمق زممم َمقلم زمٛمل نمالب فمٛمف فمقف زمـ أيب مجٝمٙم٥م )ضم٣مسمؿ 

 (22/08أزمق زمٗمٝم٥م ايمُم٣مفمر )فم٣ًمىمر 

 أزمق زم٘مر :حمٚمد زمـ زمحر زمـ َمْمر 

 أزمق زم٘مر إزمٝمقرئل : أمحد زمـ ئمٗمقب 

 ـ صمٔمٖمر.أزمق زم٘مر أدَمل ايمٗم٣مري: حمٚمد زم

 (0906أزمق زم٘مر إؾمٔمري )ذىمر 

 أزمق زم٘مر إؾمٛم٣مين: هق أمحد زمـ حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ.

 أزمق زم٘مر إصٌٜم٣مين : فمٌد اهلل زمـ حمٚمد 

 أزمق زم٘مر إصٌٜم٣مين : حمٚمد زمـ فمٌد ايم٣ٌمومل.

 أزمق زم٘مر إصٌٜم٣مين آردؽمت٣مين: حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ أمحد.

 زمـ أمحد زمـ فمٌد اهلل ايمتٚمٝمٚمل. أزمق زم٘مر إصٌٜم٣مين: هق أمحد زمـ حمٚمد

 أزمق زم٘مر إصؿ :فمٌد ايمرمحـ زمـ ىمٝم٣من 

 (9/430أزمق زم٘مر إٞمِم٣مري )ضم٣مسمؿ 

 أزمق زم٘مر ايم٣ٌمنمٛمدي : حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ ؽمٙمٝمامن 

 أزمق زم٘مر ايمٌزار : أمحد زمـ صمٔمٖمر زمـ حمٚمد 

 أزمق زم٘مر ايمٌٗم٣مل : أمحد زمـ فمٌد ايمِمٚمد

 أزمق زم٘مر ايمٌٙمخل : أمحد زمـ حمٚمد زمـ ضمًكم 

 (39/ 22زم٘مر ايمٌغمويت )فم٣ًمىمر أزمق 

 أزمق زم٘مر ايمؼمَمذي :حمٚمد زمـ أمحد زمـ ؽمٖمٝم٣من 

 (9/449أزمق زم٘مر ايمتٚمٝمٚمل )ضم٣مسمؿ 

 (9/449أزمق زم٘مر ايمثٗمٖمل )ضم٣مسمؿ 

 أزمق زم٘مر اجلٔم٣ميب : حمٚمد زمـ فمٚمر 

 أزمق زم٘مر اجلقهري : حمٚمد زمـ ؾم٣مذان 
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 أزمق زم٘مر اجلقهري ايمقافمظ : حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ أمحد 

 أزمق زم٘مر اجلٝمزي :حمٚمد زمـ ؿم٣مهر 

 أزمق زم٘مر اجلٝمزي ص٣مضم٤م إصؿ : أمحد زمـ ضمًكم 

 أزمق زم٘مر احلغمي: هق أمحد زمـ ضمًـ زمـ أمحد زمـ حمٚمد احلرر.

 (9/449أزمق زم٘مر اخلزافمل )ضم٣مسمؿ 

 أزمق زم٘مر اخلقارزَمل : حمٚمد زمـ صمٔمٖمر زمـ فمقم ايمتٚمٝمٚمل 

 (03/482أزمق زم٘مر ايمدارومْمٛمل اظم٠مدب )طمط 

 ي : فمٌد اهلل زمـ ضم٘مٝمؿ أزمق زم٘مر ايمداهر

 (22/78أزمق زم٘مر ايمدَمُمٗمل )فم٣ًمىمر 

 أزمق زم٘مر ايمديٛمقري : حمٚمد زمـ أيب ئمٗمقب 

 أزمق زم٘مر ايمرازي : حمٚمد أمحد زمـ فمٝمًك 

 أزمق زم٘مر ايمرازي اخلْمٝم٤م : حمٚمد زمـ مح٣مد

 أزمق زم٘مر ايمرصم٣مئل إدي٤م: حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ رصم٣مء.

 أزمق زم٘مر ايمرومل : حمٚمد زمـ يقؽمػ زمـ ئمٗمقب 

 (22/79أزمق زم٘مر ايمزفمٖمراين )فم٣ًمىمر 

 أزمق زم٘مر ايمًٖمٝم٣مين : أمحد زمـ حيٝمك زمـ ضمج٣مج 

 أزمق زم٘مر ايمًٙمٝمامين ايمْمقد: حمٚمد زمـ زم٘مر زمـ حمٚمد زمـ أمحد.

 (03/489()طمط 22/51أزمق زم٘مر ايمُمٌقم )فم٣ًمىمر 

 أزمق زم٘مر ايمممايب : حمٚمد زمـ فمقم زمـ ضمًـ 

 أزمق زم٘مر ايمِمقاف : فمتٝمؼ 

 (22/39أزمق زم٘مر ايمِمٝمداوي )فم٣ًمىمر 

 أزمق زم٘مر ايمْمرازي : حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ فمٚمر 

 أزمق زم٘مر ايمْمرؽمقد : حمٚمد زمـ ضم٣مَمد ايمًٙمامين 
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 (9/430أزمق زم٘مر ايمٔمٌز )ضم٣مسمؿ 

 (9/449أزمق زم٘مر ايمٔمدوي )ضم٣مسمؿ 

 أزمق زم٘مر ايمٔمْم٣مر : حمٚمد زمـ ضمًـ 

 أزمق زم٘مر ايمٔمٙمقي : فمٝمز زمـ فمٌد اهلل 

 محـ أزمق زم٘مر ايمٔمٙمقي ايمقافمظ : أمحد زمـ فمٌد ايمر

 أزمق زم٘مر ايمٔمٚمري : هق ازمـ فمٚمر زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ فمٌد اهلل ايمٔمٚمري 

 أزمق زم٘مر ايمٔمٚمل : حمٚمد زمـ حيٝمك

 (03/488أزمق زم٘مر ايمٕمزال )طمط 

 أزمق زم٘مر ايمٖم٣مرد اظمُم٣مط: حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ أمحد زمـ حمٚمد ايمٖم٣مرد.

 أزمق زم٘مر ايمٖمٗمٝمف: هق أمحد زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ فمٌد اهلل ايمتٚمٝمٚمل.

 ايمٗم٣م : هق أمحد زمـ ضمًـ زمـ أمحد زمـ حمٚمد احلرر. أزمق زم٘مر

 أزمق زم٘مر ايمٗمت٣مت اظمٗمرئ : حمٚمد زمـ محٝمد َمٌمي 

 أزمق زم٘مر ايمٗمْمٝمٔمل :حمٚمد زمـ إؽمح٣مق زمـ حمٚمد ايمٛم٣مومد 

 (03/488أزمق زم٘مر ايمٗمقؿمل )طمط 

 أزمق زم٘مر ايم٘مٙمٌل : فم٣ٌمد زمـ صٜمٝم٤م 

 أزمق زم٘مر ايمٙمخٚمل : حمٚمد زمـ محٝمد زمـ حمٚمد زمـ ضمًكم ايمٌٕمدادي 

 (9/449زم٘مر اظمديٛمل ؽمٚمع ازمـ فمٚمر )ضم٣مسمؿ أزمق 

 (9/449أزمق زم٘مر اظمديٛمل فمـ أيب هريرة )ضم٣مسمؿ 

 أزمق زم٘مر اظمراوزي : أمحد زمـ فمقم زمـ ؽمٜمؾ  

 أزمق زم٘مر اظمْمقفمل : أمحد زمـ همّمؾ 

 (9/335ٔمٝمْمل )صدوق وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ اظمأزمق زم٘مر 

 أزمق زم٘مر اظمٖمٝمد اجلرصمرائل : حمٚمد زمـ أمحد 

 (03/487اظمٗم٣مرييض اظمذىمر )طمط أزمق زم٘مر 
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 أزمق زم٘مر اظمٗمرئ : حمٚمد زمـ إؽمح٣مق زمـ َمٜمران 

 (9/431أزمق زم٘مر اظم٘مل )ضم٣مسمؿ 

 أزمق زم٘مر اظمٛم٘مدر: أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمٚمر 

 (487/ 03أزمق زم٘مر ايمٛم٣مج )طمط 

 أزمق زم٘مر ايمٛمج٣مد : أمحد زمـ ؽمٙمٝمامن 

 أزمق زم٘مر ايمٛمٗم٣مش : حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ حمٚمد زمـ زي٣مد 

 : حمٚمد زمـ أمحد زمـ فمٌد اهلل زمـ حمٚمد.أزمق زم٘مر ايمٛمقوم٣مين

 أزمق زم٘مر ايمقراق : حمٚمد زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ فم٣ٌمس 

 أزمق زم٘مر ايمقراق : حمٚمد زمـ ضمًكم ؾمٝمخ يمٙمخْمٝم٤م 

 أزمق زم٘مر زمـ إزمراهٝمؿ إصٌٜم٣مين: حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ أمحد.

 أزمق زم٘مر زمـ أيب إؽمح٣مق: حيٝمك زمـ إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ حيٝمك اظمزىمل.

 (8/61زهر )يّمع احلدي٧م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ()يم٣ًمن أزمق زم٘مر زمـ أيب إ

 (9/442أزمق زم٘مر زمـ أيب ايمُمٝمخ )ضم٣مسمؿ 

 أزمق زم٘مر زمـ أيب ايمٔمجقز: أمحد زمـ حمٚمد زمـ زمُم٣مر زمـ رصم٣مء.

 ( 604أزمق زم٘مر زمـ أيب إي٣مس ) ٓ أفمرهمف وم٣ميمف ايمدار ومْمٛمل ( ) ذيؾ 

 (0789أزمق زم٘مر زمـ أيب صمٔمٖمر إصٌٜم٣مين )ك 

 أمحد زمـ حمٚمد زمـ َمقؽمك  أزمق زم٘مر زمـ أيب ضم٣مَمد اخلِمٝم٤م :

 أزمق زم٘مر زمـ أيب دارم : أمحد زمـ حمٚمد زمـ هي 

 أزمق زم٘مر زمـ أيب دارم فمـ أزمٝمف : حمٚمد زمـ هي زمـ حيل.

 أزمق زم٘مر زمـ أيب داود : فمٌد اهلل زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ أؾمٔم٧م 

 أزمق زم٘مر زمـ أيب دصم٣مٞم٥م: أمحد زمـ فمٌد اهلل زمـ فمٌد اهلل زمـ فمٚمرو.

 ـ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ صمٔمٖمر ايمٔمْم٣مر.أزمق زم٘مر زمـ أيب ؽمٔمٝمد: هق حمٚمد زم

 أزمق زم٘مر زمـ أيب فم٣مصؿ : أمحد زمـ فمٚمرو زمـ أيب فم٣مصؿ ايمٛمٌٝمؾ 
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 أزمق زم٘مر زمـ أيب فمقام : حمٚمد أمحد زمـ يزيد زمـ أيب فمقام 

 (9/432أزمق زم٘مر زمـ أيب ومٝمس )ضم٣مسمؿ 

 (3/670()اصٌٜم٣من 0961أزمق زم٘مر زمـ أيب هريرة )ذىمر 

 أزمق زم٘مر زمـ إؽمح٣مق : أمحد زمـ أيقب 

 (0412أزمق زم٘مر زمـ إؽمامفمٝمؾ )ومط 

 أزمق زم٘مر زمـ زم٣ميمقيف : حمٚمد زمـ أمحد زمـ زم٣ميمقي٥م 

 (22/60أزمق زم٘مر زمـ زمُمغم ايمٗمرر )فم٣ًمىمر 

 (5/6278()ضم٣ٌمن9/436أزمق زم٘مر زمـ زمُمغم زمـ ىمٔم٤م زمـ فمجرة )جمٜمقل ضم٣مل( )ضم٣مسمؿ 

 أزمق زم٘مر زمـ زمٛمدر ايمًٚمرومٛمدي : حمٚمد زمـ ه٣مرون 

 أزمق زم٘مر زمـ زمٛمديٛمحل : حمٚمد زمـ طمٙمػ 

 (9/431أزمق زم٘مر زمـ شمامَم٥م زمـ ٞمٔمامن ايمراؽمٌل )ضم٣مسمؿ  

 أزمق زم٘مر زمـ ضم٣مرث ايمٖمٗمٝمف إصٌٜم٣مين: هق أمحد زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ فمٌد اهلل ايمتٚمٝمٚمل.

 أزمق زم٘مر زمـ ضم٣مزم ايمٗمرؿمٌل : ضم٣مزم زمـ أيب زم٘مر زمـ ضم٣مزم

  (.0312أزمق زم٘مر زمـ ضمرب ايمٌٌمي )ىم٣من َمـ احلٖم٣مظ وم٣ميمف ازمـ ضمجر( )حتٖم٥م/

 ايمٗم٣م : هق أمحد زمـ ضمًـ زمـ أمحد زمـ حمٚمد احلغمي.أزمق زم٘مر زمـ ضمًـ 

 أزمق زم٘مر زمـ ضمًـ زمـ همقرك: اؽمٚمف حمٚمد.

 أزمق زم٘مر زمـ مح٣مل: أمحد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ فمٌد اهلل زمـ حمٚمد ايمٌزار.

 أزمق زم٘مر زمـ طمزيٚم٥م ايمٗمرر : أمحد 

 أزمق زم٘مر زمـ دريد ايمٙمٕمقي : حمٚمد زمـ ضمًـ 

 ( 9/436أزمق زم٘مر زمـ رصم٣مء ايمززمٝمدي )ضم٣مسمؿ 

 ٘مر زمـ رصم٣مء: حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ رصم٣مء إدي٤م.أزمق زم

 (9/436أزمق زم٘مر زمـ زيد زمـ َمٜم٣مصمر زمـ ومٛمٖمذ )ضم٣مسمؿ 

 أزمق زم٘مر زمـ هي ايمتامر : اؽمٚمف حمٚمد 
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 (22/60أزمق زم٘مر زمـ ؽمٔمٝمد إوزافمل )فم٣ًمىمر 

 (9/434أزمق زم٘مر زمـ ؽمٔمٝمد ؽمٚمع َمٕمٝم٧م زمـ ؽمٚمل )ضم٣مسمؿ 

 ـ ٞمج٣مد أزمق زم٘مر زمـ ؽمٙمٝمامن : أمحد زمـ ؽمٙمامن زمـ ضمًكم زم

 (22/60أزمق زم٘مر زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ أيب ؽم٣مئ٤م ايمدَمُمٗمل )فم٣ًمىمر 

 أزمق زم٘مر زمـ ؽمقد : أمحد زمـ َمٓمٖمر 

 (8/63أزمق زم٘مر زمـ ؾم٣مذان إصٌٜم٣مين فمـ أيب زم٘مر زمـ أيب فم٣مصؿ )يم٣ًمن 

 أزمق زم٘مر زمـ ؾم٣مذان ايمرازي : حمٚمد زمـ فمٌد اهلل 

 أزمق زم٘مر زمـ ص٣مضم٤م ايمِمحٝما : حمٚمد زمـ إؽمح٣مق 

 أزمق زم٘مر زمـ فمٌد اجل٣ٌمر : حمٚمد 

 (22/48أزمق زم٘مر زمـ فمٌد ايمٔمزيز زمـ َمروان ايمٗمرر )فم٣ًمىمر 

 أزمق زم٘مر زمـ فمٌد اهلل : حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ ؾمغمويف 

 (22/69أزمق زم٘مر زمـ فمٌد اهلل إؽمقار )فم٣ًمىمر 

 (9/430أزمق زم٘مر زمـ فمٌد اهلل إصٌٜم٣مين )ضم٣مسمؿ 

 (0904ذىمر أزمق زم٘مر زمـ فمٌد اهلل إصٌٜم٣مين )

 (0408أزمق زم٘مر زمـ فمٌد اهلل زمـ أيب أمحد )ومط 

 (22/31أزمق زم٘مر زمـ فمٌد ايمقاضمد زمـ ومٝمس إهمْمس )فم٣ًمىمر 

 (9/433أزمق زم٘مر زمـ فمثامن زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ ؽمٔمٝمد َمدين )شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم ونمغمه()ضم٣مسمؿ 

 (8/60أزمق زم٘مر زمـ فمثامن فمـ أيب إؽمح٣مق )ىمذزمف ازمـ َمٔمكم ()يم٣ًمن 

 فمريب: حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل اظمٔم٣مهمري.أزمق زم٘مر زمـ 

 (9/435أزمق زم٘مر زمـ فمقم زمـ فمْم٣مء زمـ َمٗمدام اظمٗمدَمل )ضم٣مسمؿ 

 (9/449أزمق زم٘مر زمـ فمامرة زمـ رؤي٥ٌم ايمثٗمٖمل )ضم٣مسمؿ 

 (9/430أزمق زم٘مر زمـ فمٚمر زمـ فمٌد ايمرمحـ )ضم٣مسمؿ 

 (0317)حتٖم٥م/ (9/436أزمق زم٘مر زمـ فمٚمغم )ضم٣مسمؿ 
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 (٣03/487مين )طمط أزمق زم٘مر زمـ فمٛمػم اخلرؽم

 (9/431أزمق زم٘مر زمـ فمقذاهلل اظمخزوَمل )ضم٣مسمؿ 

 أزمق زم٘مر زمـ فمٝمًك زمـ طمٙمػ زمـ زنم٥ٌم : أمحد 

 أزمق زم٘مر زمـ همرج : حمٚمد زمـ ضمًـ 

 (9/430أزمق زم٘مر زمـ همّمؾ ايمٔمت٘مل )ؾمٝمخ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( )ضم٣مسمؿ 

 (9/430أزمق زم٘مر زمـ همّمؾ فمـ ومٌٝمِم٥م ) ضم٣مسمؿ 

 ٝمع.أزمق زم٘مر زمـ همٗم٣مئل: أمحد زمـ فم٣ٌمس زمـ رزم

 أزمق زم٘مر زمـ همقرك: حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ همقرك.

 أزمق زم٘مر زمـ ومريش : حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ ومريش 

 أزمق زم٘مر زمـ ىم٣مَمؾ : أمحد 

 ( 65/ 8أزمق زم٘مر زمـ َم٣ميمؽ زمـ وه٤م اخلزافمل : )يم٣ًمن 

 (8/60أزمق زم٘مر زمـ حمٚمد )جمٜمقل وم٣ميمف فمٌد احلؼ( )يم٣ًمن 

 أزمق زم٘مر زمـ َمرززم٣من : حمٚمد زمـ طمٙمػ 

 أزمق زم٘مر زمـ َمروان ايمديٛمقري : أمحد زمـ َمروان 

 (9/435أزمق زم٘مر زمـ َمروان زمـ ضم٘مؿ ايمٌٌمي )يمٝمس زمف زمٟمس وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ()ضم٣مسمؿ 

 أزمق زم٘مر زمـ َمني ايمت٣مصمر : حمٚمد زمـ يقؽمػ زمـ َمقؽمك 

 أزمق زم٘مر زمـ َمِمٙما : حمٚمد زمـ أمحد زمـ ضمًكم زمـ َمِمٙما ايمرازي 

 أزمق زم٘مر زمـ َمٔمٗمؾ : َمْمرف 

 (8/09ايمٖمٗمٝمف )َمتٜمؿ ( )يم٣ًمن  أزمق زم٘مر زمـ َمٗم٣مسمؾ

 أزمق زم٘مر زمـ َمٗمًؿ اظمٗمرئ : حمٚمد زمـ ضمًـ 

 (9/434أزمق زم٘مر زمـ ٞم٣مهمع َمقلم زيد )ضم٣مسمؿ 

 أزمق زم٘مر زمـ ٞمًٝم٣مزمقري:حمٚمد زمـ أمحد زمـ طم٣ميمد 

 (4/689أزمق زم٘مر زمـ ٞمٔمامن )اصٌٜم٣من 
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 (9/430أزمق زم٘مر زمـ ورد إٞمِم٣مري )ضم٣مسمؿ 

 (9/433أزمق زم٘مر زمـ يزيد زمـ هصمس )ضم٣مسمؿ 

 (8/07زم٘مر فمـ أٞمس )ٓ ئمرف وم٣ميمف ايمذهٌل ()يم٣ًمن أزمق 

 أزمق زم٘مر: فمقض ايمٌٕمدادي 

 (8/65أزمق زمالل آؾمٔمري ىمقدم )يمٝمٛمف ايمدارومْمٛمل()يم٣ًمن 

 أزمق هبز : ايمِمٖمر زمـ فمٌد ايمرمحـ 

 (22/81أزمق جتزاة ايم٘مٛمدي )فم٣ًمىمر 

 أزمق سمراب : يامن زمـ ؽمٔمٝمد 

 أزمق سمراب ايم٘مردم :حيٝمك زمـ إزمراهٝمؿ 

 أزمق مت٣مم زمـ يزداد : فمقم زمـ حمٚمد 

 (8/67أزمق متٝمؿ فمـ أيب ٞمّمغم : َمٛمذر ايمٔمٌد ي )ٓئمرف وم٣ميمف ايمذهٌل ()يم٣ًمن 

 (451/ 9أزمق متٝمٚم٥م ايمًقم )ضم٣مسمؿ 

 (451/ 9أزمق هتٙمؾ )ضم٣مسمؿ 

 (8/67أزمق سمقزم٥م اجلزري : )ٓ ئمرف ()يم٣ًمن 

 أزمق سمقزم٥م ايمٔمت٘مل : ؽمٔمٝمد زمـ ه٣مؾمؿ زمـ محزة 

 أزمق سمقزم٥م ايمٔمًٗمالين : أمحد زمـ َمًٙمؿ 

 (8/67أزمق سمقزم٥م ايمٗم٣م  ايمٌٌمي )ىمذزمف ايم٣ًمصمل وؤمٖمف ايمدار ومْمٛمل ()يم٣ًمن 

 (22/86أزمق سمقزم٥م اظمٌمي )فم٣ًمىمر 

 (8/67أزمق سمقزم٥م اظمٌمي فمـ ازمـ فمٚمر )جمٜمقل وطمػمه َمٛم٘مر ( )يم٣ًمن 

 أزمق سمقزم٥م ايمٛمٚمغمي : صمرول 

 (9/451أزمق سمقزم٥م ايمٝمزين )ضم٣مسمؿ 

 أٞمس : اؽمٚمف صدوومف ايمره٣موي أزمق سمقزم٥م فمـ 

 (9/450()ضم٣مسمؿ 22/86أزمق شم٣مزم٦م ايمدَمُمٗمل )فم٣ًمىمر 
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 (8/67أزمق شم٣مزم٦م ايمزهري )يم٣ًمن 

 (450/ 9أزمق شم٣مزم٦م ؾمٝمخ َمـ ومريش )ضم٣مسمؿ 

 (9/456أزمق شم٣مزم٦م فمٛمف إفمٚمش )ضم٣مسمؿ 

 (0818أزمق شم٣مزم٦م َمقلم أيب ذر )ك /

 (9/450أزمق شمامَم٥م احلٛم٣مط )ضم٣مسمؿ 

 (450/ 9أزمق شمامَم٥م ايمِم٣مئدي )ضم٣مسمؿ 

 أزمق شمقازم٥م : همّم٣ميم٥م زمـ َمٖمّمؾ زمـ همّم٣ميم٥م 

 (8/68أزمق شمقازم٥م ايمززمٝمدي ) ٓ ئمرف وم٣ميمف ايمذهٌل ( )يم٣ًمن

 (9/450أزمق شمقر ايمٖمٜمٚمل ) يمف صح٥ٌم وم٣ميمف أزمق زرفم٥م ( )ضم٣مسمؿ 

 (450/ 9أزمق شمقر فمـ أيب هريرة )ضم٣مسمؿ 

 أزمق صم٣مزمر إزدي : حمٚمد زمـ فمٌد اهلل 

 أزمق صم٣مزمر ايمٌٝم٣م  : حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ 

 (452/ 9زمق صم٣مزمر اظم٠مذن )ؾمٝمخ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( )ضم٣مسمؿ أ

 (8/68أزمق صم٣مزمر فمـ أزمٝمف فمـ فمقم )ٓ ئمرف وم٣ميمف ايمذهٌل ( )يم٣ًمن 

 أزمق صم٣مزمر حمٚمد زمـ فمٌد اظمٙمؽ إزدي 

 أزمق صم٣مرود فمـ أيب إؽمح٣مق : محٝمد ايمٌٌمي 

 (455/ 9أزمق صم٣مرود فمـ صم٣مزمر )ضم٣مسمؿ 

 (454/ 9أزمق صمٌغم اجلرَمقزي )ضم٣مسمؿ 

 (8/68إٞمِم٣مري فمـ أزمٝمف )جمٜمقل ()يم٣ًمن أزمق صمٌغمة 

 (8/68)يم٣ًمن )جمٜمقل أوٓ وصمقد يمف( اظمٕمريب أزمق صمحش اظمٗمري

 –تٗمري٤م دم ايم –أزمق صمرهؿ فمـ أيب هريرة : هق أزمق َمٜمزم 

 أزمق صمزء : حمٚمد زمـ أمحد زمـ َمٕمغمة 

 أزمق صمزء ايمٗمِم٣مب : ٞمٌم زمـ ؿمريػ 
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 أزمق صمٔمد : ضم٣مرث زمـ ٞمقف

 أزمق صمٔمٖمر اإلؽمؼمازم٣مدي : حمٚمد زمـ زم٘مر 

 (9/456أزمق صمٔمٖمر آؾمجٔمل )ضم٣مسمؿ 

 أزمق صمٔمٖمر إَمقي احل٣مهمظ: أمحد زمـ حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ فمٌٝمد ة إَمقي.

 أزمق صمٔمٖمر إهقازي : أمحد زمـ ضمًكم 

 أزمق صمٔمٖمر ايمػمدفمل : حمٚمد زمـ طم٣ميمد 

 أزمق صمٔمٖمر ايمٌٙمدي : امحد زمـ ه٣مرون 

 أمحد زمـ ٞمٌم أزمق صمٔمٖمر ايمؼمَمذي : حمٚمد زمـ 

 (8/41أزمق صمٔمٖمر اجل٣ًمر )جمٜمقل ضم٣مل ()يم٣ًمن 

 أزمق صمٔمٖمر اجلٜمٛمل ايمِمٝم٣مد : حمٚمد زمـ ضمًكم 

 (001/ 22أزمق صمٔمٖمر احلداد )فم٣ًمىمر 

 (8/41أزمق صمٔمٖمر احلٛمٖمل ايمٝمامين فمـ أيب هريرة )يم٣ًمن 

 (22/017أزمق صمٔمٖمر اخلرؽم٣مين ايمُم٣مهمٔمل )فم٣ًمىمر 

 (007/ 22أزمق صمٔمٖمر ايمدَمُمٗمل )فم٣ًمىمر 

 (019/ 22ايمرازي )فم٣ًمىمر أزمق صمٔمٖمر 

 أزمق صمٔمٖمر ايمرازي : أمحد زمـ فمٝمًك 

 (03/300أزمق صمٔمٖمر ايمزافمٖمراين )طمط 

 أزمق صمٔمٖمر ايمً٘مري : أمحد زمـ إؽمح٣مق 

 (03/300أزمق صمٔمٖمر ايمًامك )طمط 

 (012/ 22أزمق صمٔمٖمر ايمِم٣مضمل ) فم٣ًمىمر 

 (03/302أزمق صمٔمٖمر ايمِمٝمدٓين )طمط 

 أزمق صمٔمٖمر ايمّمٌٔمل : حمٚمد زمـ أمحد 

 ايمْمح٣موي : أمحد زمـ حمٚمد زمـ ؽمالَم٥مأزمق صمٔمٖمر 
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 أزمق صمٔمٖمر ايمْمقد : حمٚمد زمـ ضمًكم زمـ فمقم 

 (9/496أزمق صمٔمٖمر ايمٗمٌل )ضم٣مسمؿ 

 (03/300أزمق صمٔمٖمر ايم٘مػميتل ايمزفمٖمراين )طمط 

 أزمق صمٔمٖمر ايم٘مٙمٌل ايمراهمٗمل : حمٚمد زمـ ئمٗمقب 

 (03/305أزمق صمٔمٖمر اظمجذوم )طمط 

 (03/301أزمق صمٔمٖمر اظمخقرم )طمط 

 ايمٔمزائٚمل: ىم٣مَمؾ زمـ أمحد زمـ حمٚمد.أزمق صمٔمٖمر اظمًتٚمقم 

 أزمق صمٔمٖمر اظمٛمِمقر : فمٌد ايمرمحـ زمـ فمقم زمـ فمٌد اهلل 

 أزمق صمٔمٖمر اهل٣مؾمٚمل اظمًقري : فمٌد اهلل زمـ َمًقر اظمدائٛمل 

 ٝمثٚمل : أمحد زمـ فمٌد اهلل زمـ يزيد اهلأزمق صمٔمٖمر  

 فمرايب : حمٚمد زمـ ضمًـ ٕأزمق صمٔمٖمر زمـ ا

 أزمق صمٔمٖمر زمـ ضمجر : اؽمٚمف أزمق زم٘مر 

 ٖمر زمـ ضمِمكم ايمٗمري٣مؿمل : أمحد أزمق صمٔم

 أزمق صمٔمٖمر زمـ َمٝمٚمقن: أمحد زمـ حمٚمد زمـ َمٝمٚمقن.

 (454/ 9أزمق صمٔمٖمر فمـ ازمـ ؽمغميـ )ضم٣مسمؿ 

 (9/454أزمق صمٔمٖمر فمـ أيب َمثٛمك )ضم٣مسمؿ 

 (9/454أزمق صمٔمٖمر فمـ ذيا )ضم٣مسمؿ 

 أزمق صمٔمٖمر َمقلم زمٛمل هُم٣مَمل : حمٚمد زمـ يزيد 

 أزمق صمٛم٣مب ايمٗمِم٣مب : فمقن زمـ ذىمقان 

 ٕفمٚمش : ضمِمكم زمـ خم٣مرق أزمق صمٛم٣مدة فمـ ا

 (8/46أزمق صمٛمٝمد ايميير ) وم٣مل ازمـ َمٔمكم : يمٝمس زمثٗم٥م( واؽمٚمف طم٣ميمد زمـ ضمًكم )يم٣ًمن 

 (9/453أزمق صمٜمّمؿ اهلجٝمٚمل )ضم٣مسمؿ 

 (9/453()ضم٣مسمؿ 46/ 8أزمق صمٜمؿ إي٣مدي )واهل احلدي٧م وم٣ميمف أزمق زرفم٥م ()يم٣ًمن
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 (9/453أزمق صمٜمؿ زمـ صخغم )شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم ( )ضم٣مسمؿ 

 ًٌتل: حمٚمد زمـ ضم٣ٌمن ص٣مضم٤م ايمثٗم٣مت.أزمق ضم٣مسمؿ ايم

 أزمق ضم٣مسمؿ ايمًٙمٚمل:َم٘مل زمـ فمٌد ان.

 أزمق ضم٣مسمؿ ايم٘مًم:أمحد زمـ محدان 

 أزمق ضم٣مسمؿ زمـ َمٛمذر : أرؿمٟمة 

 أزمق ضم٣مصم٤م فمـ َم٣ميمؽ : صخر زمـ فمٌد اهلل .

 أزمق ضم٣مرث : أؽمٚمف روح زمـ صالح.

 (.9/458أزمق ضم٣مرث إٞمِم٣مري )ضم٣مسمؿ 

 (.22/062)فم٣ًمىمرأزمق ضم٣مرث إود: همٝمض زمـ طمي 

 أزمق ضم٣مرث ايمًٙمٚمل: فمٌد ايمقه٣مب زمـ فم٣مصؿ .

 (.22/062أزمق ضم٣مرث ايمِمقدم )فم٣ًمىمر

 (.9/458أزمق ضم٣مرث ايمٕمٖم٣مري )ضم٣مسمؿ 

 أزمق ضم٣مرث ايمٖمٜمري: َمًٙمؿ زمـ فمٌد اهلل.

 (.22/062أزمق ضم٣مرث زمـ أيب ايمٔمجؾ )فم٣ًمىمر

 (.22/065أزمق ضم٣مرث زمـ أيب فمْمٝم٥م )فم٣ًمىمر 

 (.22/065أزمق ضم٣مرث زمـ ضمًـ ايمٌالؿمل )فم٣ًمىمر

 (.22/062أزمق ضم٣مزم إؽمدي )فم٣ًمىمر

 أزمق ضم٣مزم احل٣مهمظ ايمٔمٌد وي: فمٚمر زمـ أمحد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ فمٌد ويف اظمًٔمقدي.

 أزمق ضم٣مزم احليَمل: إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد.

 (.8/43أزمق ضم٣مزم ايمٗمرـمل فمـ أزمٝمف فمـ صمده )جم٣مهٝمؾ()يم٣ًمن

 (.8/43أزمق ضم٣مزم َمقلم إٞمِم٣مر )يم٣ًمن

 (.9/426فمٙمٝمف وؽمٙمؿ )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿأزمق ضم٣مرض فمـ ايمٛمٌل صعم اهلل 

 (.9/426أزمق ضم٣مرض فمـ ايمقوكم زمـ فمْم٣مء )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ
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 (.9/426أزمق ضم٣مرض فمٛمف أزمق ايمًقار )ضم٣مسمؿ

 أزمق ضم٣مَمد إفمُمك: أمحد زمـ محدون.

 أزمق ضم٣مَمد ايمٌٙمقي: أمحد زمـ حمٚمد.

 أزمق ضم٣مَمد احلٛمٖمل: َمٖمّمؾ زمـ صدوم٥م.

 د زمـ حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ ذومل.أزمق ضم٣مَمد ايمممومل: أمح

 أزمق ضم٣مَمد ايمٙمخٚمل إؾمٔمري: أمحد زمـ زمن.

 أزمق ضم٣مَمد زمـ أيب طمٙمػ اظمٜمرصم٣مين ايمِمقدم: هق أمحد زمـ أيب طمٙمػ.

 أزمق ضم٣مَمد زمـ أيب فم٣ٌمس ايمزوزين: اؽمٚمف: أمحد زمـ ويمٝمد زمـ أمحد زمـ حمٚمد.

 أزمق ضم٣مَمد زمـ ضمًٛمقيف: أمحد زمـ فمقم.

 ضمًـ ايمٛمٝم٣ًمزمقري.أزمق ضم٣مَمد زمـ ذدم: أمحد زمـ حمٚمد زمـ 

 أزمق ضم٣مَمد زمـ ذيؽ: أمحد زمـ حمٚمد زمـ ؾم٣مرك.

 أزمق ضم٣مَمد زمـ ص٣مزمقين: حمٚمد زمـ فمقم زمـ حمٚمقد.

 أزمق ضم٣مَمد زمـ فمٌد ش: أمحد زمـ فمٌد اهلل زمـ سام.

 (.9/459أزمق ضمٌٝم٤م ايمًٙمٚمل )ضم٣مسمؿ

 (.8/45أزمق ضمٌٝم٤م ايمٗمراؿمٝمز )ؤمٝمػ صمدًا وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل()يم٣ًمن 

 (.9/459أزمق ضمٌٝم٤م فمـ رصمؾ )ضم٣مسمؿ 

 (.9/459أزمق ضمٌٝم٥ٌم َمقلم ايمززمغم)ضم٣مسمؿ

 (.0804أزمق ضمٌٝم٥ٌم َمقلم ؿمٙمح٥م )جمٜمقل ضم٣مل()ك

 (.8/45أزمق ضمؼموش )يم٣ًمن 

 (.0905أزمق ضمج٣مج إزدي )ذىمر

 (.8/45أزمق ضمج٣مج ايمْم٣مئل )يم٣ًمن

 (.9/424أزمق ضمج٣مج زمـ ؽمٔمٝمد ايمثٗمٖمل )ضم٣مسمؿ

 (.8/45أزمق ضمج٣مج فمـ أيب َمٔمٚمر )جمٜمقل وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل(.)يم٣ًمن
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 ج فمـ دهلؿ : ٞمي زمـ ؿم٣مهر.أزمق ضمج٣م

 (.8/45أزمق ضمج٣مج فمـ حيٝمك زمـ ؽمٔمٝمد )جمٜمقل وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل()يم٣ًمن 

 (.8/42أزمق ضمجغم فمـ وح٣مك )يم٣ًمن

 (.8/42أزمق ضمذيٖم٥م ايمٌخ٣مري فمـ إؽمح٣مق زمـ زممم )يم٣ًمن

 (.8/42أزمق ضمذيٖم٥م ايمٌٌمي فمـ داود زمـ أيب هٛمد )ٓئمرف وم٣ميمف ايمذهٌل()يم٣ًمن

 ْم٣مء ايمٕمزال.أزمق ضمذيٖم٥م ايمٕمزارم: واصؾ زمـ فم

 (.9/459أزمق ضمذيٖم٥م زمـ ضمذيٖم٥م )ٓ أفمرهمف وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ

 (.9/421أزمق ضمذيٖم٥م فمـ داود )ضم٣مسمؿ

 (.8/42أزمق ضمرب فمـ زمـ ؾمٜم٣مب )وه٣مه حمٚمد زمـ ؿم٣مهر()يم٣ًمن

 (.9/459أزمق ضمرب فمـ ؽمٔمٝمد )ضم٣مسمؿ

 (.9/426أزمق ضمريز آطمر )يمف صح٥ٌم()ضم٣مسمؿ 

 (.9/426أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿأزمق ضمريز اظمقومٖمل اظمٌمي )َمٛم٘مر احلدي٧م وم٣ميمف 

 أزمق ضمريز َمقلم َمٕمغمة زمـ أيب ايمٕمٝم٧م : اؽمٚمف ؽمٜمؾ . 

 (.22/048أزمق ضمريش ايم٘مٛم٣مين )جمٜمقل ضم٣مل()فم٣ًمىمر

 أزمق ضم٣ًمن آطمر : اؽمٚمف َمٛمذر 

 (.22/030أزمق ضم٣ًمن زمـ ضم٣ًمن ايمٌني )فم٣ًمىمر

 أزمق ضم٣ًمن زمـ زي٣مدي: ضمًـ زمـ فمثامن زمـ مح٣مد.

 أزمق ضمًـ : فمٌد ايمقه٣مب زمـ ضمًـ 

 (9/457()ضم٣مسمؿ 8/47)يم٣ًمن  (إؽمدي )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿأزمق ضمًـ 

 أزمق ضمًـ إؾمٔمري: فمقم زمـ إؽمامفمٝمؾ.

 .(22/034أزمق ضمًـ إؿمرازمٙمز )فم٣ًمىمر 

 (22/034أزمق ضمًـ إفمرايب )فم٣ًمىمر 

 أزمق ضمًـ إهقازي: فمقم زمـ أمحد زمـ فمٌد ان.
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 أزمق ضمًـ ايمػمومل : أمحد زمـ فمٌد اهلل 

  زمـ زمزيعأزمق ضمًـ ايمٌزئمل : ضمًـ زمـ فمقم

 (8/47أزمق ضمًـ ايمٌٙمدي )نمغم شمٗم٥م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م()يم٣ًمن 

 أزمق ضمًـ ايمتٚمٝمٚمل : فمٌد ايمقه٣مب زمـ حمٚمد 

 (8/47أزمق ضمًـ احلداد زمـ َمٗمري )يم٣ًمن 

 ًٛمل ايمٔمٙمقي: حمٚمد زمـ ضمًكم زمـ داود.احلأزمق ضمًـ 

 (22/033أزمق ضمًـ ايمدَمُمٗمل )فم٣ًمىمر 

 أزمق ضمًـ ايمرزاز: فمقم زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ داود.

 ضمًـ ايمرهم٣مء ايمٌٕمدادي: فمقم زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ يقؽمػ ايم٣ًمَمري.أزمق 

 أزمق ضمًـ ايمًٌٔمل: فمقم زمـ حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ صمٔمٖمر.

 أزمق ضمًـ ايمًالَمل : فمٌد اهلل زمـ َمقؽمك 

 أزمق ضمًـ ايمُم٣مَمل : فمٌد ايمٗمدوس زمـ ضمٌٝم٤م.

 (.0304أزمق ضمًـ ايمممواين ايمٗم٣م  )ىمذاب وم٣ميمف احل٣مهمظ( )حتٖم٥م/

 ضمًـ زمـ َمقؽمك  أزمق ضمًـ ايممميػ : حمٚمد زمـ

 أزمق ضمًـ ايمِمقدم ايمِمٕمغم : أمحد زمـ ضمًكم 

 أزمق ضمًـ ايمِمقدم ايم٘مٌغم : أمحد زمـ ضمًـ زمـ فمٌد اجل٣ٌمر.

 أزمق ضمًـ ايمٔمٌد ري : طمٙمٝمػ 

 أزمق ضمًـ ايمٖمًقي: فمقم زمـ ضمًكم زمـ َمٔمدان.

 أزمق ضمًـ ايمٖمٗمٝمف: هق حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ ضمؿ اإلؽمٖمرايٝمٛمل.

 أزمق ضمًـ ايمٗمْمٝمٔمل : حمٚمد زمـ أمحد زمـ فمٚمر 

  أو فمٌٝمد اهلل. أزمق ضمًـ ايم٘مرطمل ايمٖمٗمٝمف :فمٌد اهلل زمـ ضمًكم

 شم٣مزم٦م زمـ أؽمٙمؿ  -و –حمٚمد  زمـ أزمق ضمًـ ايم٘مقدم : أيقب

 (9/452أزمق ضمًـ ايمٙمح٣مم )ضم٣مسمؿ 
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 أزمق ضمًـ ايمٙمٕمقي: أمحد زمـ هم٣مرس زمـ زىمري٣م ايمرازي.

 (9/452أزمق ضمًـ اظم٣مزين )ضم٣مسمؿ 

 ضمًكم .أزمق ضمًـ اظمٗمرئ اظمٜمرصم٣مين: فمقم زمـ حمٚمد زمـ فمقم زمـ 

 أزمق ضمًـ اظمٗمرئ: فمقم زمـ أمحد زمـ فمٚمر زمـ ضمٖمص.

 أزمق ضمًـ اهل٣مؾمٚمل: فمقم زمـ فمٌد اهلل زمـ إزمراهٝمؿ زمـ أمحد ايمٌٕمدادي.

 أزمق ضمًـ اهلرواين : أمحد زمـ فمٌد اهلل 

 أزمق ضمًـ إَم٣مم َمًجد ضمران : فمٌد ايمًالم زمـ فمٌد احلٚمٝمد

 (.0306)حتٖم٥م/ أزمق ضمًـ زمـ أيب احلِمكم )وم٣مل احل٣مهمظ: يمٝمس َمـ أضمالس هذا ايمٖمـ(

 أزمق ضمًـ زمـ أيب اظمٔمروف: هق حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ ضمؿ اإلؽمٖمرايٝمٛمل.

 أزمق ضمًـ زمـ أيب زم٘مر: فمقم زمـ أمحد زمـ فمٌد ان إهقازي.

 أزمق ضمًـ زمـ أيب فمقم ايمًٗم٣مء اظمٗمرئ: فمقم زمـ حمٚمد زمـ فمقم زمـ ضمًكم زمـ ؾم٣مذان.

 (0866أزمق ضمًـ زمـ أيب وم٣مؽمؿ : )ك 

  زمـ أمحد زمـ فمٌد ان إهقازي.أزمق ضمًـ زمـ أمحد زمـ فمٌد ان: فمقم

 أزمق ضمًـ زمـ أؾمٔم٧م: حمٚمد زمـ حمٚمد.

 أزمق ضمًـ زمـ ايمٗمْم٣من: فمقم زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اظمٙمؽ.

 أزمق ضمًـ زمـ زمراء: حمٚمد زمـ أمحد زمـ زمراء.

 أزمق ضمًـ زمـ زمروم٣من: فمٌد ايمرمحـ زمـ فمٌد ايمرمحـ ايمٗمرؿمٌل.

 أزمق ضمًـ زمـ هبزاد: أمحد زمـ هبزاد زمـ َمٜمران.

 (.22/036اهل٣مؾمٚمل )فم٣ًمىمرأزمق ضمًـ زمـ صمٔمٖمر 

 أزمق ضمًـ زمـ صمٜمّمؿ: فمقم زمـ فمٌد اهلل زمـ ضمًـ.

 (.22/033أزمق ضمًـ زمـ ضمٖمص )فم٣ًمىمر

 أزمق ضمًـ زمـ رؽمتؿ: أمحد.

 أزمق ضمًـ زمـ ؾمٌقيف: حمٚمد زمـ أمحد زمـ ؾمٌقيف.
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 أزمق ضمًـ زمـ صٙم٦م: أمحد زمـ حمٚمد. 

 (.536أزمق ضمًـ زمـ فمٌد اهلل ؾمٝمخ يمٙمٌٝمٜمٗمل: صقازمف: أزمق ضمًـ زمـ فمٌد ان. )إحت٣مف/ص

 أزمق ضمًـ زمـ فمٌد ان: فمقم زمـ أمحد زمـ فمٌد ان إهقازي.

 أزمق ضمًـ زمـ همّمؾ : فمقم زمـ همّمؾ زمـ إدريس

 أزمق ضمًـ زمـ همٜمر اظمٌمي: هق فمقم زمـ ضمًـ زمـ حمٚمد زمـ فم٣ٌمس .

 أزمق ضمًـ زمـ َمًقر اجلٜمٛمل : حمٚمد زمـ ضمًـ 

 أزمق ضمًـ زمـ َمالفم٤م : أمحد زمـ فمٌد اهلل إٞمامؿمل 

 زمـ ضمًـ زمـ ضمًكم زمـ َمٛمِمقر  أزمق ضمًـ زمـ َمٛمِمقر : حمٚمد

 أزمق ضمًـ زمـ ٞمجٝم٤م : أمحد زمـ ضمًكم زمـ أيب زم٘مر 

 (.8/47أزمق ضمًـ زمـ ٞمقهمؾ ايمرافمل )أدفمل ايمِمح٥ٌم زمٔمد ايمًتامئ٥م ؽمٛم٥م َمـ اهلجرة همٝم٣ميمف َمـ دصم٣مل َمتح٣مَمؼ()يم٣ًمن

 .(9/452أزمق ضمًـ فمـ أيب أؽمامء )ضم٣مسمؿ 

 (.8/48)يم٣ًمن( 0305أزمق ضمًـ فمـ أيب إؾمٜم٤م )جمٜمقل وم٣ميمف احل٣مهمظ( )حتٖم٥م/

 (9/452أزمق ضمًـ فمـ ضمٛمٓمٙم٥م )ضم٣مسمؿ 

 (9/457أزمق ضمًـ فمـ ؿم٣مووس )ضم٣مسمؿ 

 (9/457أزمق ضمًـ فمٛمف أزمق َمٔممم )ضم٣مسمؿ 

 (.0300أزمق ضمًـ َمقلم زمٛمل أؽمد إؽمدي )جمٜمقل وم٣ميمف احل٣مهمظ( )حتٖم٥م/

 (9/452أزمق ضمًـ َمقلم فمٌد اهلل زمـ ضم٣مرث )شمٗم٥م وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ و أزمق زرفم٥م ()ضم٣مسمؿ

 سمٗمدم .–أزمق ضمٌٝم٥ٌم أزمق ضمًٛم٥م :صقازم٥م 

 أزمق ضمًكم ايمٌٌمي اخلٝم٣مط : فمٌد ايمرضمٝمؿ زمـ حمٚمد 

 أزمق ضمًكم احلامين : فمٌد اهلل زمـ حمٚمد 

 أزمق ضمًكم ايمرازي : حمٚمد زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ َمقؽمك 

 أزمق ضمًكم ايمًامك : أمحد زمـ ضمًكم 

 أزمق ضمًكم ايمْمرؽمقد : أمحد زمـ ضمًكم 
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 أزمق ضمًكم ايمٗمْم٣من: حمٚمد زمـ ضمًكم زمـ حمٚمد زمـ همّمؾ .

 أزمق ضمًكم ايمٗمٛمْمري :حمٚمد زمـ أمحد زمـ متٝمؿ 

 (.0302أزمق ضمًكم اظمٗمرئ اظمٌمي صقدم )سم٘مٙمؿ همٝمف احل٣مهمظ( )حتٖم٥م/

 أزمق ضمًكم ايمٛمٜمرواين : أمحد زمـ فمٚمر

 أزمق ضمًكم زمـ أيب فمٚمرو ايمًامك : حمٚمد زمـ فمثامن زمـ ؽمامك 

 (22/032أزمق ضمًكم زمـ أمحد ايمٖمٗمٝمف احل٘م٣مك )فم٣ًمىمر 

 د زمـ حمٚمد أزمق ضمًكم زمـ زم٣مء يُم٣مة : أمح

 أزمق ضمًكم زمـ زمممان: فمقم زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ زمممان إَمقي.

 (22/037أزمق ضمًكم زمـ زمٛم٣من اظمٌمي )فم٣ًمىمر 

 (22/039أزمق ضمًكم زمـ ضمريش )فم٣ًمىمر 

 أزمق ضمًكم زمـ طمُمٝمش: حمٚمد زمـ فمقم زمـ طمُمٝمش.

 أزمق ضمًكم زمـ ؽمٝم٣مر اظمٗمري : حيٝمك زمـ إزمراهٝمؿ 

 زمـ أمحد  أزمق ضمًكم زمـ ؾمٚمٔمقن ايمقافمظ : حمٚمد

 أزمق ضمًكم زمـ صٙمٝمقري : َم٣ٌمرك زمـ فمٌد اجل٣ٌمر 

 أزمق ضمًكم زمـ همّمؾ ايمٗمْم٣من: حمٚمد زمـ ضمًكم زمـ حمٚمد زمـ همّمؾ .

 أزمق ضمًكم زمـ وم٣مٞمع : فمٌد ايم٣ٌمومل 

 (.534أزمق ضمًكم زمـ حمٚمد ايمروذزم٣مري ؾمٝمخ يمٙمٌٝمٜمٗمل: صقازمف: أزمق زم٘مر ضمًكم ... )إحت٣مف/ص

 حمٚمد زمـ خمٙمد.أزمق ضمًكم زمـ خمٙمد ايمقراق: حمٚمد زمـ فمقم زمـ 

 أزمق ضمًكم زمـ ئمٗمقب احل٣مهمظ : حمٚمد زمـ أمحد زمـ ئمٗمقب زمـ إؽمامفمٝمؾ

 (8/49أزمق ضمًكم فمـ ضم٘مؿ زمـ فمٌد اهلل )ٓ ئمرف وم٣ميمف ايمذهٌل ()يم٣ًمن 

 أزمق ضمًكم وم٣م  دَمُمؼ : أمحد زمـ فمقم 

 (9/420أزمق ضمِمكم ايمٔمٌد ي )يمٝمس زمًمء وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم ووم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ : ٓيُمتٕمؾ زمف ()ضم٣مسمؿ 

 (420/ 9ضمِمكم اظم٘مل )ضم٣مسمؿ أزمق 
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 (9/423أزمق ضمِمكم زمـ أمحد زمـ يقٞمس )صدوق وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ()ضم٣مسمؿ

 (8/31أزمق ضمِمكم فمـ ازمـ فمٚمر )يم٣ًمن 

 (9/420أزمق ضمِمكم فمٛمف فمثامن زمـ واومد )ضم٣مسمؿ 

 أزمق ضمٖمص إفمُمك : فمٚمرو زمـ طم٣ميمد 

 (8/31()يم٣ًمن 22/051أزمق ضمٖمص ايمدَمُمٗمل )جمٜمقل وم٣ميمف ايمدار ومْمٛمل وايمٌٝمٜمٗمل ()فم٣ًمىمر 

 (603أزمق ضمٖمص ايمُم٣مفمر ) َمٛم٘مر احلدي٧م وم٣ميمف ايمٌخ٣مري ( ) ذيؾ 

  أزمق ضمٖمص ايمْمح٣من فمٚمر زمـ فمٚمرو ايمٔمًٗمالين.

 (8/31أزمق ضمٖمص ايمٔمٌد ي:سمٗمدم دم أيب ضمِمكم ايمٔمٌد ي )واهـ ()يم٣ًمن

 (9/420أزمق ضمٖمص ايمٔمٚمري )ضم٣مسمؿ 

 (9/420أزمق ضمٖمص اظمديٛمل )يمٝمس زمف زمٟمس وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم ( )ضم٣مسمؿ 

 (8/31صقم )ؤمٖمف ايمدار ومْمٛمل ( )يم٣ًمن أزمق ضمٖمص اظمق

 أزمق ضمٖمص فمـ أيب فمالء : ؽمالم 

 (9/420أزمق ضمٖمص فمـ أٞمس )ضم٣مسمؿ 

 (8/31أزمق ضم٘مؿ إزدي فمـ فم٣ٌمد زمـ َمٛمِمقر )سم٘مٙمؿ همٝمف ()يم٣ًمن 

 (9/458أزمق ضم٘مؿ ايمتٛمقطمل )ضم٣مسمؿ 

 (22/050أزمق ضم٘مؿ ايمدَمُمٗمل )فم٣ًمىمر 

 (9/457أزمق ضم٘مؿ ايمٙمٝمثل )ضم٣مسمؿ 

 (457/ 9أزمق ضم٘مؿ فمـ زمراء )ضم٣مسمؿ 

 (8/31فم٣ٌمس )جمٜمقل ( )يم٣ًمن  ازمـأزمق ضم٘مٝمؿ ايم٣ٌمرومل فمـ 

 (9/423أزمق ضم٘مٝمؿ ايمُم٣مَمل )ضم٣مسمؿ 

 (.0307أزمق ضم٘مٝمؿ َمقلم يمٙمززمغم )وم٣مل احل٣مهمظ: ٓ ئمرف اؽمٚمف وٓ ضم٣ميمف( )حتٖم٥م/

 (9/424أزمق ضم٘مٝمٚم٥م اجلامل )شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم ()ضم٣مسمؿ 

 (8/30أزمق ضُمٙمامن احلٙمٌل صقدم طمرادم )يم٣ًمن
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 احلٛمٖمل: َمٖمّمؾ زمـ صدوم٥م.أزمق مح٣مد 

 أزمق مح٣مد ايم٘مقدم : َمٖمّمؾ زمـ صدوم٥م 

 أزمق مح٣مد فمـ ايمًدي : ؽم٣ممل 

 أزمق محزة ايمٌٕمدادي : حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ

 (426/ 9أزمق محزة ايمتامر زمٌمي )ؾمٝمخ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ()ضم٣مسمؿ 

 (8/30أزمق محزة احلٚمغمي فمـ صم٣مزمر )ٓئمرف ضم٣ميمف وٓاؽمٚمف وم٣ميمف ايمذهٌل ()يم٣ًمن 

 (22/053اخلرؽم٣مين )فم٣ًمىمر أزمق محزة 

 (9/420أزمق محزة اخلقٓين )ضم٣مسمؿ 

 أزمق محزة زمـ ؽمٛم٣من :إدريس 

 (03/315أزمق محزة َمقلم ٞمي زمـ َم٣ميمؽ )طمط 

 (22/057أزمق محؾ ايم٘مٙمٌل )فم٣ًمىمر 

 (057/ 22أزمق محٙم٥م )فم٣ًمىمر 

 (8/30أزمق محٝمد ؿم٣مفمٛمل )ٓ ي٘م٣مد ئمرف وم٣ميمف ايمذهٌل ()يم٣ًمن 

 (421/ 9أزمق محٝمد َمقلم َم٣ًمهمع )ضم٣مسمؿ 

 –سمٗمدم –أزمق محٝمف : حمٚمد زمـ يقؽمػ ايمززمغمي 

 أزمق ضمٛمش :امحد زمـ ضمًـ 

 (0309أزمق ضمٛمٓمٙم٥م احلذاء )َمًتقر احل٣مل وم٣ميمف احل٣مهمظ( )حتٖم٥م/

 (9/424أزمق ضمٛمٓمٙم٥م فمـ ازمـ فمٚمر )ضم٣مسمؿ 

 (9/427أزمق ضمٛمٝمس ايمٕمٖم٣مري )ضم٣مسمؿ 

 أزمق ضمٛمٝمٖم٥م زمـ َم٣مه٣من :اؽمٚمف حمٚمد 

 (8/36أزمق ضمٛمٝمٖم٥م فمٛمف َمٕمغمة زمـ َمٗمًؿ )يم٣ًمن 

 (9/424أزمق ضمٛمكم زمـ فمٌد اهلل )ضم٣مسمؿ 

 (.8/36ٔم٣ٌمد )سم٣ميمػ( )يم٣ًمنايمأزمق ضمٝم٣من ايمتقضمٝمدي : فمقم زمـ حمٚمد 
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 أزمق ضمٝمدة : صمرون زمـ فمٌد اهلل ايمقاؽمْمل 

 أزمق ضمٝمٙم٥م ايمدارَمل : ضمٝم٣من 

 (22/058أزمق ضمٝمٝمك إزدي )فم٣ًمىمر 

 أزمق طم٣مزم زمـ همراء :حمٚمد زمـ ضمًكم 

 (9/425أزمق طم٣ميمد ايمٌزار فمـ أيب هريرة )ضم٣مسمؿ

 (.9/425أزمق طم٣ميمد ايمٌزار فمـ ىمالب )ضم٣مسمؿ 

 (22/058أزمق طم٣ميمد احلرد )فم٣ًمىمر

 (22/058أزمق طم٣ميمد ايمدَمُمٗمل )فم٣ًمىمر 

 (2/425أزمق طم٣ميمد ايمرفمٝمٛمل )ضم٣مسمؿ 

 أزمق طم٣ميمد ايمززمغمي : فمروة زمـ هُم٣مم زمـ فمروة زمـ ززمغم 

 (8/35()يم٣ًمن 03/316أزمق طم٣ميمد ايمًٗم٣م )جمٜمقل ()طمط 

 أزمق طم٣ميمد ايمً٘مري :يزيد زمـ ص٣ميما 

 (058/ 22أزمق طم٣ميمد ايمٖم٣مرس )فم٣ًمىمر 

 (22/052( )فم٣ًمىمر 8/35أزمق طم٣ميمد ايمٗمرر فمـ إهائٝمؾ )واهـ وم٣ميمف ايمذهٌل ()يم٣ًمن 

 (22/058أزمق طم٣ميمد ايمٗمِم٣مع )فم٣ًمىمر 

 أزمق طم٣ميمد ايمٛمٝم٣ًمزمقري : إزمراهٝمؿ زمـ َمًٙمؿ

 (9/425 أزمق طم٣ميمد فمـ ازمـ فم٣ٌمس )ٓ أفمرهمف وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ()ضم٣مسمؿ

 (9/427أزمق طم٣ميمد فمـ ازمـ فمٚمر )ضم٣مسمؿ 

 (22/059أزمق طمراؽم٣من زمـ متٝمؿ ايمٖم٣مرس )فم٣ًمىمر 

 (9/423أزمق طمراش )ضم٣مسمؿ 

 أزمق طمزيٚم٥م ايمٌخ٣مري : طم٣مزم زمـ طمزيٚم٥م 

 أزمق طمزيٚم٥م زمـ َمٝمٚمقن :يقؽمػ 

 (32/ 8ديٛمل ()يم٣ًمن اظمأزمق طمُمٝمٛم٥م فمـ فمٌد اهلل ايمروَمل )ٓ أفمرهمف وم٣ميمف ازمـ 
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 راهٝمؿ اجل٣مرودي أزمق طمْم٣مب : ؽمٜمٝمؾ زمـ إزم

 أزمق طمْم٣مب اخلتقم : حمٚمد زمـ فمقم زمـ حمٚمد 

 أزمق طمْم٣مب ايمًٙمٚمل : حمٚمد زمـ طمٙمػ 

 أزمق طمْم٣مب زمـ دضمٝم٥م : فمٚمر زمـ ضمًـ 

 (9/425أزمق طمْم٣مب فمـ أيب زرفم٥م )ٓ أفمرهمف وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ()ضم٣مسمؿ 

 (9/423أزمق طمْم٣مب فمـ أيب ؽمٔمٝمد )ضم٣مسمؿ 

 (32/ 8ف اخلْم٣ميب ()يم٣ًمن أزمق طمْم٣مب فمـ ٞمقح زمـ ومٝمس )جمٜمقل َمّمْمرب احلدي٧م وم٣ميم

 (9/423أزمق طمْم٣مب فمٛمف ازمـ َم٣ٌمرك )ضم٣مسمؿ 

 (9/423أزمق طمْم٣مب فمٛمف شمقير )يمف صحٌف ()ضم٣مسمؿ 

 (03/315أزمق طمْم٣مب ىم٣مسم٤م أيب يقؽمػ ايمٗم٣م  )طمط 

 (8/32أزمق طمٖم٣مف فمـ ازمـ فمٚمر )جمٜمقل ()يم٣ًمن 

 أزمق طمٙمػ : همّمؾ زمـ ضم٣ٌمب اجلٚمحل 

 أزمق طمٙمػ : َمٝمٚمقن زمـ صم٣مزمر 

 (.0361)حتٖم٥م/ (9/422)ضم٣مسمؿ  احل٣مهمظ: َمُمٜمقر( )وم٣مل أزمق طمٙمػ اظم٘مل

 (9/427أزمق طمٙمػ صمري٨م )ضم٣مسمؿ 

 (8/32أزمق طمٙمػ ؾمٝمخ يمُمٌؾ زمـ فم٣ٌمد )يم٣ًمن 

 (8/32أزمق طمٙمػ ؾمٝمخ يمٔمٝمًك زمـ يقٞمس )يم٣ًمن 

 (9/422أفمرهمف وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ()ضم٣مسمؿ  أزمق طمٙمػ فمـ ايمُمٔمٌل )ٓ

 (9/422أزمق طمٙمػ فمـ ضم٣مرث )ضم٣مسمؿ 

 (9/427 أزمق طمٙمػ فمٛمف أزمق اهلديس )ضم٣مسمؿ

 (8/32أزمق طمٙمػ وم٣مل دطمٙم٦م فمعم فم٣مئُم٥م )يم٣ًمن 

 أزمق طمٙمٝمؾ : اؽمٚمف زمزيغ 

 أزمق طمٙمٝمؾ آطمر : أمحد زمـ إؽمامفمٝمؾ 
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 أزمق طمٙمٝمؾ آطمر : ؽم٣ممل زمـ يززمغ 

 (9/422أزمق طمٙمٝمؾ فمـ ازمـ فم٣ٌمس )ضم٣مسمؿ 

 (9/422أزمق طمٙمٝمؾ فمـ ايمُمٔمٌل )ضم٣مسمؿ 

 (9/422أزمق طمٙمٝمؾ فمـ فمقم )ضم٣مسمؿ 

 ايمرضمٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ أمحد.أزمق طمغم زمـ أيب ايمٖمّمؾ: فمٌد 

 (8/37أزمق طمغم زمـ صمٛمٝمد )واهـ ()يم٣ًمن 

 ؽمٚمف زيد اأزمق طمغم زمـ رهم٣مفم٥م : 

 أزمق طمغم زمـ نم٣ًمل : َم٣ٌمرك زمـ ضمًكم 

 (9/427أزمق طمغم زمـ َمقؽمك إصٌٜم٣مين : فمٌد ايمرضمٝمؿ زمـ حمٚمد )ضم٣مسمؿ 

 (03/302أزمق طمغم َمـ ؽم٘م٣من درب ؽمٙمامن )ىمذاب وم٣ميمف اخلْمٝم٤م (يمٔمٙمف وه٤م زمـ وه٤م )طمط 

 (9/427ق طمغمة ايمِم٣ٌمضمل )ضم٣مسمؿ أزم

 (8/37()يم٣ًمن 9/427أزمق طمغمة فمـ َمقؽمك زمـ وردان )ٓ ئمرف وم٣ميمف ايمذهٌل ()ضم٣مسمؿ 

  –يٟميت  –أزمق دارس : صقازمف دراس 

 أزمق داود ايمْمٖم٣موي :ؽمٙمامن زمـ ىمري٤م 

 أزمق داود ايمٔمراومل : أمحد زمـ إزمراهٝمؿ 

 (9/427أزمق داود اظم٣مزين )ضم٣مسمؿ 

 (٣9/428ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ()ضم٣مسمؿ أزمق داود اظمديٛمل )جمٜمقل وم

 أزمق داود ايمٛمخٔمل :ؽمٙمٝمامن زمـ فمٚمرو 

 (8/38أزمق داود ايمقاؽمْمل فمٛمف ؾمٔمٌف )يم٣ًمن 

 (8/38أزمق داود فمـ ازمـ فمٚمر )جمٜمقل()يم٣ًمن 

 (9/428أزمق داود فمـ رصمؾ َمـ ايمِمح٣مزم٥م )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ()

 (8/38أزمق داود فمٛمف فم٘مرَم٥م زمـ فمامر )جمٜمقل()يم٣ًمن 

 (428/ 9أزمق دطمٙمٝم٥م )ضم٣مسمؿ 
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 (9/428أزمق دراس ص٣مضم٤م احلقر )يمٝمس زمف زمٟمس وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم ()ضم٣مسمؿ 

 أزمق دفم٣مَم٥م :إؽمامفمٝمؾ زمـ فمقم 

 (8/39أزمق دفمٌؾ اهلجٝمٚمل فمـ َمٔمٗمؾ )جمٜمقل وم٣ميمف ايمٔمٗمٝمقم ()يم٣ًمن 

 (22/074أزمق دوس إؾمٔمري : )فم٣ًمىمر 

 (22/664أزمق ذر ايمٌٔمٙمٌ٘مل )فم٣ًمىمر 

 أزمق ذر ايمِمقدم : حمٚمد زمـ إؽمح٣مق 

 هلروي: فمٌد زمـ أمحد زمـ حمٚمد إٞمِم٣مري.أزمق ذر ا

 (9/429أزمق ذر زمـ َمًٙمؿ آزدي )ضم٣مسمؿ 

 (9/429أزمق ذراع فمـ فمثامن )ضم٣مسمؿ 

 (8/51أزمق ذىمقان )ٓ ئمرف وم٣ميمف ايمذهٌل ()يم٣ًمن 

 (9/476أزمق رؤزم٥م فمـ أٞمس )ضم٣مسمؿ 

 (03/310أزمق راؾمد ايمٌٌمي )طمط 

 (22/663أزمق راؾمد اخلقٓين )فم٣ًمىمر 

 (9/471أزمق راؾمد ايم٘مقدم )ضم٣مسمؿ  

 (8/50أزمق راؾمد ص٣مضم٤م اظمٕم٣مزين )ٓ أفمرهمف وم٣ميمف ايمذهٌل ()يم٣ًمن 

 (.0360أزمق راؾمد فمـ َمٔمدي ىمرب ) ٓ ئمرف وم٣ميمف احل٣مهمظ( )حتٖم٥م/

 (9/471أزمق راؾمد فمٛمف فمدي )ضم٣مسمؿ 

 (.0366أزمق راهمع زمـ فمٚمرو ايمْم٣مئل ) ٓ ئمرف وم٣ميمف احل٣مهمظ( )حتٖم٥م/

 (470/ 9)ضم٣مسمؿ  أزمق راهمع فمـ أيب هريرة

 (9/470أزمق رزم٣مح ايمٖمدىمل )ضم٣مسمؿ 

 (9/470أزمق رزم٣مح زمـ أيب ضم٘مؿ ايمثٗمٖمل )ضم٣مسمؿ 

 (0845( )ك 5/6291أزمق رزمٝمع احل٣مرشمل  هق فمٌد اهلل زمـ حمٚمد احل٣مرشمل ـ )ضم٣ٌمن

 (22/668أزمق رزمٝمع ايمدَمُمٗمل )فم٣ًمىمر 
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 أزمق رزمٝمع ايمًامن: أؾمٔم٧م زمـ ؽمٔمٝمد.

 (9/470أزمق رزمٝمع ايم٘مقدم )ضم٣مسمؿ 

 (471/ 9اظمديٛمل )ص٣ميما احلدي٧م وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( )ضم٣مسمؿ أزمق رزمٝمع 

 (8/50أزمق رزمٝمع فمـ ازمـ فمٚمر )جمٜمقل وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل ()يم٣ًمن 

 أزمق رزمٝمٔم٥م :ؾم٣ٌمزم٥م أزمق ؽمٝم٣مر 

 أزمق رزمٝمٔم٥م إي٣مدي : فمٚمر زمـ رزمٝمٔم٥م 

 (0842أزمق رزمٝمٔم٥م احلراين )ك 

 أزمق رزمٝمٔم٥م زمـ فمقف : زيد 

 أزمق رصم٣مء : طمٙمٝمؾ زمـ زمحر 

 (22/669طمل أيب إدريس اخلقٓين )فم٣ًمىمر أزمق رصم٣مء ازمـ أ

 أزمق رصم٣مء ايمٌٕمدادي : حمٚمد زمـ صم٣مَمع 

 أزمق رصم٣مء احلٛمٓمقم : حمٚمد زمـ فمٌد اهلل 

 (9/471أزمق رصم٣مء احلٛمٖمل )جمٜمقل وم٣ميمف ازمـ َمديٛمل ()ضم٣مسمؿ 

 ؽم٣مين : فمٌد اهلل زمـ همّمؾ اأزمق رصم٣مء اخلر

 (22/640أزمق رصم٣مء ايمدَمُمٗمل )فم٣ًمىمر 

 (9/471ازمـ َمٔمكم ()ضم٣مسمؿ أزمق رصم٣مء ايم٘مٙمٌل )شمٗم٥م وم٣ميمف 

 أزمق رصم٣مء زمـ َمًٝم٤م : روح 

 (.0364أزمق رصم٣مء صم٣مر مح٣مد زمـ ؽمٙمٚم٥م )ٓ ئمرف ضم٣ميمف وم٣ميمف احل٣مهمظ( )حتٖم٥م/

 (9/470أزمق رزيـ ايم٣ٌمهقم )ضم٣مسمؿ 

 (9/470أزمق رزيـ فمـ أيب ؽمٔمٝمد )ضم٣مسمؿ 

 (9/470أزمق رزيـ فمـ فمقم )ضم٣مسمؿ 

 أزمق رهم٣مفم٥م ايمٔمدوي : فمٌد اهلل زمـ حمٚمد 

 (8/56َمٔم٣موي٥م )وم٣ميمف ايمدار ومْمٛمل : ؾم٣مَمل َمؼموك ()يم٣ًمنأزمق رَمٙم٥م فمـ 
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 فمٙمقان  –آطمر  –أزمق رهؿ 

 أزمق رهؿ : فمثامن 

 (9/476أزمق رواد )ضم٣مسمؿ 

 (8/54أزمق روح ايمٝمامين فمٛمف أزم٣من )يم٣ًمن  

 أزمق روح ؾمٝمخ يزيد زمـ ه٣مرون : طم٣ميمد زمـ جمدوح 

 (8/56أزمق روح فمـ ايمزهري )جمٜمقل ( )يم٣ًمن 

 (22/644() فم٣ًمىمر 54/ 8وم٣ميمف ازمـ فم٣ًمىمر ( )يم٣ًمن أزمق روق ايمدَمُمٗمل )جمٜمقل 

 أزمق روق اهلزاين : أمحد زمـ حمٚمد زمـ زم٘مر 

 أزمق روَم٣من 

 أزمق رحي٣مٞمف اجلٚمحل : فمقم زمـ أؽمٝمد 

 (8/54أزمق ززم٣من فمـ زيد زمـ أؽمٙمؿ )ٓ ئمرهمف وم٣مل أمحد ونمغمه ()يم٣ًمن  

 (22/647أزمق ززمٝمد ايمْم٣مئل : ضمر َمٙم٥م زمـ َمٛمذر )فم٣ًمىمر 

 ( 605ٔمٝمد احلذري ) ٓ أفمرهمف وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( ) ذيؾ أزمق ززمٝمد فمـ أيب ؽم

 (22/684أزمق ززمغم ايمدَمُمٗمل )فم٣ًمىمر 

 (9/473أزمق ززمغم فمـ فمٚمر )ضم٣مسمؿ 

 (22/635أزمق زرفم٥م اجلٌٛمل )فم٣ًمىمر 

 أزمق زرفم٥م اجلرصم٣مين: أمحد زمـ محٝمد احل٣مهمظ.

 أزمق زرفم٥م ايمِمٕمغم : أمحد زمـ ضمًكم 

 أزمق زرفم٥م زمـ راؾمد : وه٤م 

 (9/473ريس )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ()ضم٣مسمؿ أزمق زرفم٥م فمـ أيب إد

 (541/ 8أزمق زهمز )ٓ رء ()يم٣ًمن 

 أزمق زىمري٣م ايمٌخ٣مري : فمٌد ايمرضمٝمؿ زمـ أمحد 

 أزمق زىمري٣م ايمٔمٛمػمي : حيٝمك زمـ حمٚمد 
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 أزمق زىمري٣م زمـ أيب إؽمح٣مق اظمزىمل: حيٝمك زمـ إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ حيٝمك.

 (367/ 03أزمق زىمري٣م نمالم ازمـ ايب طمٝمثٚم٥م )طمط 

 (9/476ٔم٥م ايمٌٙمقي )ضم٣مسمؿ أزمق زَم

 : ص٣مدق زمـ فمٌد اهلل  -آطمر  –أزمق زهغم 

 أزمق زهغم : اؽمٚمف شم٣مزم٦م 

 أزمق زهغم : حمٚمد زمـ إؽمح٣مق 

 (473/ 9أزمق زهغم إٞمامري )صح٣ميب ( )ضم٣مسمؿ 

 (9/473أزمق زهغم فمٛمف َمقؽمك )ضم٣مسمؿ 

 (.0363أزمق زوي٥م فمـ أيب ؽمٔمٝمد اخلدري )جمٜمقل وم٣ميمف احل٣مهمظ( )حتٖم٥م/

 (9/474)جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ()ضم٣مسمؿ  أزمق زي٣مد ايمتٝمٚمل

 (9/474أزمق زي٣مد ايمْمح٣من )شمٗمف وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم ووم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ : ص٣ميما احلدي٧م ()ضم٣مسمؿ 

 (9/474أزمق زي٣مد ايمٖمٗمٝمٚمل )ؾمٝمخ ٓ زمٟمس زمف وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ()ضم٣مسمؿ 

 (03/498أزمق زي٣مد ايم٘ماليب )طمط 

 (8/53أزمق زي٣مد فمـ ازمـ ؽمالم ) ٕ أفمرهمف وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ()يم٣ًمن 

 أزمق زي٣مد فمـ فم٣مئُم٥م : َمدرىمف 

 (8/53أزمق زي٣مد َمقلم آل دراج فمـ أيب زم٘مر )َمؼموك وم٣ميمف ايمدار ومْمٛمل ()يم٣ًمن 

 (22/653أزمق زيد إؽمدي : )فم٣ًمىمر 

 أزمق زيد ايمٌٙمخل : أمحد زمـ ؽمٜمؾ 

 أزمق زيد احلقؿمل : أمحد زمـ فمٌد ايمرضمٝمؿ 

 (8/53أزمق زيد اخلٙمٝمقم : هق وايمد طمٙمٝمؾ )يم٣ًمن 

 (22/652ٗمل )فم٣ًمىمر أزمق زيد ايمدَمُم

 (22/657أزمق زيد ايمٕم٣ًمين )فم٣ًمىمر 

 (9/476أزمق زيد ايمٖمزاري )ضم٣مسمؿ 
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 أزمق زيد ايمٗمْم٣من : صٙم٥م زمـ ؽمٙمٝمامن 

 أزمق زيد زمـ ؿمريػ : أمحد زمـ حمٚمد زمـ ؿمريػ 

 (9/474أزمق زيد فمـ أيب َمٕمغمة )ضم٣مسمؿ 

 (9/476أزمق زيد فمـ أيب هريرة )ضم٣مسمؿ 

 (9/476)ضم٣مسمؿ  رزيؼ )جمٜمقٓن وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿفمـ أزمق زيد 

 (9/474أزمق زيد َمقلم فمٚمر زمـ ضم٣مرث )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( )ضم٣مسمؿ 

 (55/ 8أزمق ؽم٣مئ٤م اظمخزوَمل فمـ صمدسمف )جمٜمقل ( )يم٣ًمن 

 (9/487أزمق ؽم٣مري٥م ؽمٚمع أٞم٣ًمً )ضم٣مسمؿ 

 (55/ 8أزمق ؽم٣ٌمع فمـ واشمٙم٥م )جمٜمقل ()يم٣ًمن 

 (9/485أزمق ؽمػمة ايمٛمخٔمل )ضم٣مسمؿ 

 (0831( )ك 22/620فم٣ًمىمر أزمق ؽمػمة اهلذرم : ؽم٣ممل زمـ ؽمٙمٚم٥م )

 (52/ 8أزمق ؽمػمة زمـ حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ )جمٜمقل ضم٣مل ()يم٣ًمن 

 (9/483أزمق ؽمػمة فمـ ذي٨م )ضم٣مسمؿ 

 (9/483أزمق ؽمػمة فمـ حمٚمد زمـ ىمٔم٤م )ٓ أفمرهمف وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم ()ضم٣مسمؿ 

 (8/52أزمق هاج فمـ صمرير زمـ فمٌد اهلل )ٓ ئمرف وم٣ميمف ايمذهٌل ()يم٣ًمن 

 (9/488أزمق هار ايمٕمٛمقي )ضم٣مسمؿ 

 (9/479أزمق ؽمٔمد آزدي )ضم٣مسمؿ 

 أزمق ؽمٔمد إؽمدي : حمٚمد زمـ فمٌد اظمٙمؽ 

 أزمق ؽمٔمد اإلؽم٘م٣مدم : حمٚمد زمـ ضمًكم 

 أزمق ؽمٔمد ايمًٌتٝمٕمل : ؾمٌٝم٤م 

 أزمق ؽمٔمد احلراين : هق أزمق ؽمٔمٝمد )سمٗمري٤م (

 (22/622أزمق ؽمٔمد احلٚميص )فم٣ًمىمر 

 (9/478أزمق ؽمٔمد اخلزافمل )ضم٣مسمؿ 
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 أيب فمثامن ايمقافمظ.أزمق ؽمٔمد ايمزاهد: فمٌد اظمٙمؽ زمـ 

 أزمق ؽمٔمد ايمًٝمْمل : ضمًكم زمـ يٛم٣مر 

 أزمق ؽمٔمد ايمِمقدم: هق أمحد زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ فمٌد اهلل.

 (5/6290()ضم٣ٌمن9/479أزمق ؽمٔمد ايمٕمٖم٣مري )جمٜمقل ضم٣مل( )ضم٣مسمؿ 

 (9/478أزمق ؽمٔمد زمـ ضمٖمص آٞمِم٣مري )َم٣م أرى زمحدي٧م زمٟمؽم٣مً وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ()ضم٣مسمؿ 

 أزمق ؽمٔمد زمـ حمٖمقظ : هٝمثؿ 

 (.8/57ؽمٔمد ضمًـ ايمٌٌمي )ٓيدري َمـ ذا وم٣ميمف ايمذهٌل ()يم٣ًمن أزمق 

 (.8/57أزمق ؽمٔمد فمـ ازمـ فمٚمر )ٓئمرف وم٣ميمف ايمذهٌل ()يم٣ًمن 

 (.57/ 8أزمق ؽمٔمد فمـ زيد زمـ أرومؿ )يمٝمس زمذيمؽ وم٣ميمف ايمٌخ٣مري ()يم٣ًمن 

 (9/479أزمق ؽمٔمد فمٛمف ؽمٝمػ )ضم٣مسمؿ 

 أزمق ؽمٔمٝمد إهبري : زمرد زمـ فمقم

 ـ حمٚمد زمـ حيٝمك.أزمق ؽمٔمٝمد اإلؽمٖمرايٝمٛمل: حيٝمك زم

 أزمق ؽمٔمٝمد إفمرايب: أمجد زمـ حمٚمد زمـ زي٣مد.

 (.9/472أزمق ؽمٔمٝمد إفمًؿ )ضم٣مسمؿ 

 (.9/477أزمق ؽمٔمٝمد إَمقي )ضم٣مسمؿ 

 (.9/478أزمق ؽمٔمٝمد إٞمِم٣مري )ضم٣مسمؿ 

 أزمق ؽمٔمٝمد ايمٌجقم : فمٚمرو زمـ صمرير.

 أزمق ؽمٔمٝمد ايمػمذفمل: أمحد زمـ ضمًكم .

 (.0467أزمق ؽمٔمٝمد ايمٌٙمقي )ومط 

 (.9/472)ضم٣مسمؿ  أزمق ؽمٔمٝمد ايمتامر

 أزمق ؽمٔمٝمد ايمتٚمٝمٚمل آطمر: ضمًـ زمـ ديٛم٣مر.

 (.8/58أزمق ؽمٔمٝمد ايمتٚمٝمٚمل فمٗمٝمِم٣م )نمغم شمٗم٥م وم٣ميمف اجلقزصم٣مين وسمرىمف ايمدارومْمٛمل ووشمٗمف احل٣مىمؿ( )يم٣ًمن 

 أزمق ؽمٔمٝمد اجلٛم٣مب : حمٚمد زمـ فمقم ايمٛمٝم٣ًمزمقري.



2161 
 

 أزمق ؽمٔمٝمد احلراس : أمحد زمـ فمٝمًك.

 (.03/363أزمق ؽمٔمٝمد اخلٝم٣مط )طمط 

 زمٔمل : فمٌد اهلل زمـ ؾمٌٝم٤م.أزمق ؽمٔمٝمد ايمر

 أزمق ؽمٔمٝمد ايمرفمٝمٛمل : صمٔمثؾ زمـ ه٣مفم٣من.

 أزمق ؽمٔمٝمد ايمروم٣مر : زمٝم٣من زمـ صمٛمدب.

 (.22/629أزمق ؽمٔمٝمد ايم٣ًمضمقم اجلٌٝمقم )فم٣ًمىمر 

 أزمق ؽمٔمٝمد ايم٣ًمضمقم: أطمْمؾ زمـ َم٠مَمؾ.

 أزمق ؽمٔمٝمد ايمًٚم٣ًمر : ضمًـ زمـ صمٔمٖمر.

 أزمق ؽمٔمٝمد ايمًغمادم : ضمًـ .

 أمحد زمـ صمٔمٖمر ايم٘مرازمٝمز.أزمق ؽمٔمٝمد ايمُمٔمٝمٌل: ؽمٔمٝمد زمـ حمٚمد زمـ 

 (.22/670أزمق ؽمٔمٝمد ايمِمقدم )فم٣ًمىمر 

 أزمق ؽمٔمٝمد ايمِمغمدم: هق حمٚمد زمـ َمقؽمك زمـ همّمؾ زمـ ؾم٣مذان.

 أزمق ؽمٔمٝمد ايمٔمذري : ضمًـ زمـ فمقم )ىمذاب(.

 (.0833أزمق ؽمٔمٝمد ايمٕمٖم٣مري )جمٜمقل ضم٣مل( )ك 

 أزمق ؽمٔمٝمد ايمٗمزويٛمل: أمحد زمـ حمٚمد )جمٜمقل(.

 ضمٌٝم٤م. أزمق ؽمٔمٝمد ايم٘مالفمل: فمٌد ايمٗمدوس زمـ 

 أزمق ؽمٔمٝمد ايمٙمٝمثل: ىمثغم زمـ ضمٌٝم٤م.

 أزمق ؽمٔمٝمد اظم٣ميمٝمٛمل: هق أمحد زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ فمٌد اهلل.

 (.9/472أزمق ؽمٔمٝمد اظمديٛمل )ضم٣مسمؿ 

 (.9/477أزمق ؽمٔمٝمد اظمٜمري )ضم٣مسمؿ 

 أزمق ؽمٔمٝمد ايمقضم٣مؿمل : فمٌد ايمٗمدوس زمـ ضمٌٝم٤م.

 أزمق ؽمٔمٝمد زمـ أيب زم٘مر: أمحد زمـ حمٚمد ؽمٔمٝمد زمـ إؽمامفمٝمؾ.

 أيب فمٚمرو ايمِمغمدم: هق حمٚمد زمـ َمقؽمك زمـ همّمؾ زمـ ؾم٣مذان. أزمق ؽمٔمٝمد زمـ
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 (.0836أزمق ؽمٔمٝمد زمـ أيب حمذورة )ك 

 أزمق ؽمٔمٝمد زمـ إفمرايب: أمحد زمـ حمٚمد زمـ زي٣مد.

 أزمق ؽمٔمٝمد زمـ زم٘مرويف ايم٣ٌميمز: أمحد زمـ أيب زم٘مر.

 (.8/58أزمق ؽمٔمٝمد زمـ صمٔمٖمر: إي٣مس )ىمذزمف ازمـ ضمٝم٣من()يم٣ًمن

 حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ زمٛمدار اهلٚمذاين. أزمق ؽمٔمٝمد زمـ ؾم٣ٌمٞم٥م: فمٌد ايمرمحـ زمـ

 أزمق ؽمٔمٝمد زمـ فمقد ايم٘م٣مسم٤م: رصم٣مء زمـ ضم٣مرث.

 ويٗم٣مل أزمق ؽمٔمد. –أزمق ؽمٔمٝمد زمـ حمٖمقظ: هٝمثؿ 

 (.9/472أزمق ؽمٔمٝمد فمـ ازمـ فم٣ٌمس )ضم٣مسمؿ 

 (.9/477أزمق ؽمٔمٝمد فمـ ازمـ فمٚمر )ضم٣مسمؿ 

 أزمق ؽمٔمٝمد فمـ أيب طمٙمػ : ؽم٣مزمؼ.

 (.9/477ؿ( )ضم٣مسمؿ أزمق ؽمٔمٝمد فمـ أيب نم٣ميم٤م )ٓ أفمرهمف وم٣ميمف أزمق ضم٣مسم

 (.9/475أزمق ؽمٔمٝمد فمـ أيب هريرة )ؾمٝمخ وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.477/  9أزمق ؽمٔمٝمد فمـ طم٣ميمد زمـ يزيد )ضم٣مسمؿ 

 (.9/472أزمق ؽمٔمٝمد فمـ ؽمٔمٝمد زمـ صمٌغم )ضم٣مسمؿ 

 (.9/477أزمق ؽمٔمٝمد فمـ فمقم )ضم٣مسمؿ 

 (.9/477أزمق ؽمٔمٝمد َمقلم زمٛمل متٝمؿ )َم٣م أرى زمحديثف زمٟمؽم٣م وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.9/472زمق ؽمٔمٝمد َمقلم ؽمٜمٝمؾ )ضم٣مسمؿ أ

 (.9/472أزمق ؽمٔمٝمد َمقلم فمٌد ايمٔمزيز زمـ فم٣مَمر )ضم٣مسمؿ 

 (.9/472أزمق ؽمٔمٝمد َمقلم فمٌد اهلل زمـ َمًٔمقد )ضم٣مسمؿ 

 (.9/480أزمق ؽمٖمٝم٣من إٞمامري فمـ ضمٌٝم٤م )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ 

 أزمق ؽمٖمٝم٣من اخلزافمل : َمٔم٣موي٥م زمـ ص٣ميما.

 (.9/480أزمق ؽمٖمٝم٣من ايمُم٣ميب )ضم٣مسمؿ 

 (.9/486ق ؽمٖمٝم٣من ايمِمقاف )ىمذاب وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم( )ضم٣مسمؿ أزم



2162 
 

 (. ىمٟمٞمف إول.8/21أزمق ؽمٖمٝم٣من ايمِمغمدم )ىمذزمف ازمـ َمٔمكم ونمغمه( )يم٣ًمن 

 (.22/674أزمق ؽمٖمٝم٣من ايمٔمتٝمٌل )فم٣ًمىمر 

 (.9/480أزمق ؽمٖمٝم٣من اظمديٛمل )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ  

 (.0835/()ك 9/480أزمق ؽمٖمٝم٣من زمـ صم٣مزمر زمـ فمتٝمؽ آٞمِم٣مري )ضم٣مسمؿ 

 (9/480أزمق ؽمٖمٝم٣من زمـ فمٌد ايمرمحـ )ضم٣مسمؿ

 (.5/6292()ضم٣ٌمن9/480أزمق ؽمٖمٝم٣من زمـ فمالء ايمٝمُم٘مري ايمٌٌمي )فمٛمف ؾمٔمٌف ووىمٝمع ونمغممه٣م()ضم٣مسمؿ 

 أزمق ؽمٖمٝم٣من زمـ َمٛمٜم٣مل : ومْم٤م زمـ فمالء.

 (.9/480أزمق ؽمٖمٝم٣من ؽمٚمع فمٙمٝم٣م )ضم٣مسمؿ  

 (.9/480أزمق ؽمٖمٝم٣من فمـ ؽم٣ممل اخلٝم٣مط )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()

 (.9/486ؽمٖمٝم٣من فمـ فمٌد اهلل زمـ ديٛم٣مر )ضم٣مسمؿ أزمق 

 (.9/486أزمق ؽمٖمٝم٣من فمـ َمًٙمؿ زمـ ىمثغم )شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم( )ضم٣مسمؿ 

 (.9/480أزمق ؽمٖمٝم٣من َمقلم ازمـ أيب أمحد )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )

 (.9/488()ضم٣مسمؿ 8/21أزمق ؽم٘مـ اهلجري )ذىمر ايمٌخ٣مري دم ايمّمٔمٖم٣مء()يم٣ًمن 

 (.8/21( )يم٣ًمن أزمق ؽم٘مـ فمـ ايمُمٔمٌل )ىمذزمف ازمـ َمٔمكم

 أزمق ؽم٘مٝمٛم٥م : زي٣مد زمـ َمٙمٝمؽ.

 (.9/487أزمق ؽماليم٥م إؽمٙمٚمل )ضم٣مسمؿ 

 أزمق ؽمالم : ؽمالم.

 (.9/485أزمق ؽمالم فمـ أيب حمذورة )ضم٣مسمؿ 

 (.9/485أزمق ؽمالم َمقلم ايمٖمٜمريكم )ضم٣مسمؿ 

 أزمق ؽمالَم٥م : فمٌد اهلل زمـ حمٚمد .

 (.9/487أزمق ؽمالَم٥م ايمُمٝم٣ٌمين )ضم٣مسمؿ 

 ٙمامن.أزمق ؽمٙمامن ايمرَمقم : ضم٣مرث زمـ ؽم

 أزمق ؽمٙمامن َمقلم أم ؽمٙمٚم٥م: يٟميت دم ؽمٙمٝمامن.
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 أزمق ؽمٙمٚم٥م ايمتجٝمٌل : أؽم٣مَم٥م زمـ أمحد.

 (.0837أزمق ؽمٙمٚم٥م ايمتٚمٝمٚمل : صقازمف : أزمق ؽمٜمؾ )ك 

 (.8/20روى يمف ازمـ ضم٣ٌمن )جمٜمقل ضم٣مل وم٣ميمف احل٣مهمظ( )يم٣ًمن -آطمر –أزمق ؽمٙمٚم٥م اجلٜمٛمل 

 أزمق ؽمٙمٚم٥م اجلٜمٛمل : طم٣ميمد زمـ ؽمٙمٚم٥م.

 (.8/20)ضمديثف يمٝمس زم٣ميمٗم٣مئؿ وم٣ميمف أمحد(. )يم٣ًمن أزمق ؽمٙمٚم٥م اخلقاص فمـ أيقب 

 (.541)صف/ -أزمق ؽمٙمٚم٥م ايمزاهدي ايمٗمرؿمٌل/ همٝمف ٞمٓمر

 أزمق ؽمٙمٚم٥م ايمًٚمرومٛمدي: أمحد زمـ ضم٣مَمد.

 (.9/484أزمق ؽمٙمٚم٥م ايمُم٣مَمل )ضم٣مسمؿ 

 (.9/483أزمق ؽمٙمٚم٥م ايمِم٣مئغ )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ )

 (.22/673أزمق ؽمٙمٚم٥م ايمِمٛمٔم٣مين )فم٣ًمىمر 

 (.9/484أزمق ؽمٙمٚم٥م ايم٘مالفمل )ضم٣مسمؿ 

 أزمق ؽمٙمٚم٥م ايم٘مٛمدي : فمثامن زمـ َمٗمًؿ.

 (.9/483أزمق ؽمٙمٚم٥م ايمٙمقذاين )ضم٣مسمؿ 

 (.9/483أزمق ؽمٙمٚم٥م ايمقاؽمْمل )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 أزمق ؽمٙمٚم٥م زمـ فمٌد ايمرمحـ ؾمٝمخ ايمٖمالس : فمٌٝمد .

 (.9/484أزمق ؽمٙمٚم٥م زمـ فمٌد اهلل )ضم٣مسمؿ 

 (.0832أزمق ؽمٙمٚم٥م زمـ فمٌٝمد اهلل ايمٔمٚمري فمٛمف اشمٛم٣من )ك 

 (.9/484ؽمٙمٚم٥م فمـ أزمٝمف )ضم٣مسمؿ  أزمق

 (8/26أزمق ؽمٙمٚم٥م فمـ أٞمس )ٓ ئمرف وم٣ميمف ايمذهٌل( )يم٣ًمن 

 (.9/483أزمق ؽمٙمٚم٥م فمـ ؾمٜمر )ؤمٝمػ احلدي٧م وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ() ضم٣مسمؿ 

 (.9/484أزمق ؽمٙمٚم٥م فمـ وه٤م )ضم٣مسمؿ 

 (.2/484أزمق ؽمٙمٚم٥م َمقلم آل رزمٝمٔم٥م. )ضم٣مسمؿ 

 أزمق ؽمٙمٝمامن : أيقب زمـ واصؾ .
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 امن.أزمق ؽمٙمٝمامن : رزمٝمع زمـ ؽمٙمٝم

 (.9/481أزمق ؽمٙمٝمامن إزدي )ضم٣مسمؿ 

 أزمق ؽمٙمٝمامن إصٌٜم٣مين : داود زمـ فمقم.

 أزمق ؽمٙمٝمامن اإلهمريٗمل : داود.

 (.9/481أزمق ؽمٙمٝمامن احلدائل )ضم٣مسمؿ 

 (.22/678أزمق ؽمٙمٝمامن احلرؽمت٣مين )فم٣ًمىمر 

 أزمق ؽمٙمٝمامن احلٛمٌقم : اؽمامفمٝمؾ زمـ ضمِمكم.

 أزمق ؽمٙمٝمامن ايمرزمٔمل : ه٣مينء.

 يمٔمالء.أزمق ؽمٙمٝمامن ايمرومل : ا

 أزمق ؽمٙمٝمامن ايمًٔمدي : حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ ؽمٙمٝمامن.

 (.22/681أزمق ؽمٙمٝمامن ايمٔمٛمز )فم٣ًمىمر 

 (.24/ 8أزمق ؽمٙمٝمامن ايمٖمٙمًْمٝمٛمل فمـ وم٣مؽمؿ زمـ حمٚمد )يم٣ًمن 

 (.22/679أزمق ؽمٙمٝمامن ايمٗمرر ايمٔم٣مَمري )فم٣ًمىمر 

 أزمق ؽمٙمٝمامن ايمٗمِم٣مب : صمٔمٖمر زمـ ضمًـ

 أزمق ؽمٙمٝمامن ايم٘مقشمري : داود زمـ ؽمٙمٝمامن.

 (.9/489()ضم٣مسمؿ 8/23ديٛمل : جمٜمقل( )يم٣ًمن اظمأزمق ؽمٙمٝمامن ايمٙمٝمثل فمـ أيب ؽمٔمٝمد )ٓ ئمرف وم٣ميمف ايمذهٌل ووم٣مل ازمـ 

 (.03/366أزمق ؽمٙمٝمامن اظم٠مدب )طمط 

 (.03/423()طمط 9/481أزمق ؽمٙمٝمامن اظمرفمًم )ضم٣مسمؿ 

 (.8/24أزمق ؽمٙمٝمامن اهلٚمداين فمـ أزمٝمف )ٓ يدري َمـ هق ىمٟمزمٝمف وم٣ميمف ايمذهٌل( )يم٣ًمن 

 (.9/481ؽمٙمٝمامن زمـ صمٌغم زمـ َمْمٔمؿ )شمٗم٥م وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم( )ضم٣مسمؿ أزمق 

 ( .8/24أزمق ؽمٙمٝمامن فمـ أيب حمػم )ٓ يدري َمـ هق وم٣ميمف ايمذهٌل( )يم٣ًمن 

 (.9/479أزمق ؽمٙمٝمامن فمـ أيب هريرة )ضم٣مسمؿ 

 (.8/26أزمق ؽمٙمٝمامن فمـ أزمٝمف )جمٜمقل وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل( )يم٣ًمن 



2165 
 

 (.9/481أزمق ؽمٙمٝمامن فمـ زيد زمـ صقضم٣من )ضم٣مسمؿ 

 (.9/480أزمق ؽمٙمٝمامن فمـ حمٚمد زمـ إؽمح٣مق )ٓ أفمرهمف وم٣ميمف أزمق زرفم٥م( )ضم٣مسمؿ 

 (.8/24أزمق ؽمٙمٝمامن َمقلم أم ؽمٙمٚم٥م فمـ أيب ايمرزمداء )يم٣ًمن 

 أزمق ؽمٚمرة : أمحد زمـ ؽم٣ممل

 أزمق ؽمٚمٝم٥م : صم٣مزمر زمـ فمٌد اهلل.

 أزمق ؽمٛم٣من ايمٌٌمي : َمًٚمع زمـ فم٣مصؿ.

 (.9/488أزمق ؽمٛم٣من ايمٌ٘مري )ٓ أفمرهمف وم٣ميمف أزمق زرفم٥م( )ضم٣مسمؿ 

 (.22/680أزمق ؽمٛم٣من ايمدَمُمٗمل )فم٣ًمىمر 

 (.8/23أزمق ؽمٛم٣من ايمٔمجقم فمـ أٞمس )جمٜمقل( )يم٣ًمن 

 زيغ.زمأزمق ؽمٜمؾ : مت٣مم زمـ 

 أزمق ؽمٜمؾ إزرق : ضم٣ًمن زمـ ؽمٝم٣مر.

 أزمق ؽمٜمؾ ايمٌٌمي : همّمؾ زمـ خمت٣مر.

 (.0837أزمق ؽمٜمؾ ايمتٚمٝمٚمل )ك 

 : اؽمٚمف ٞمٌم. –آطمر  –أزمق ؽمٜمؾ اخلراؽم٣مين 

 (.8/25هُم٣مم )يم٣ًمن أزمق ؽمٜمؾ اخلراؽم٣مين فمـ 

 أزمق ؽمٜمؾ ايمًجزي : أمحد زمـ حمٚمد زمـ ؾمٔمٝم٤م.

 أزمق ؽمٜمؾ ايمٔمٛمػمي : احلر زمـ َم٣ميمؽ.

 (.8/25أزمق ؽمٜمؾ ايمٖمزاري فمـ صمٛمدب زمـ فمٌد اهلل )جمٜمقل( )يم٣ًمن 

 (.03/312أزمق ؽمٜمؾ اظمدائٛمل )طمط 

 أزمق ؽمٜمؾ اظمِمٝميص : زمدر.

 أزمق ؽمٜمؾ اظمٜمراين: هق أمحد زمـ حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ ايمٔمدل.

 ٜمؾ اهلٛم٣مئل : صدومف زمـ همّمؾ (.أزمق ؽم

 : أيقب زمـ حمٚمد. –آطمر  –أزمق ؽمٜمؾ ايمٝمامَمل 
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 أزمق ؽمٜمؾ ايمٝمامَمل : أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمٚمر زمـ يقٞمس.

 أزمق ؽمٜمؾ زمـ زي٣مد: أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل.

 (.540( )وىم٣من هم٣مواًل ٞمٌٝماًل. وم٣ميمف ازمـ زمُم٘مقال( )صف/375أزمق ؽمٜمؾ زمـ ؽمٙمٝمؿ زمـ ٞمجدة ايمٖمٜمري اظمٗمرئ )ت زمٔمد/

 أزمق ؽمٜمؾ زمـ َمٔمتٚمر: زممم.

 أزمق ؽمٜمؾ زمـ ٞمٌمويف: حمٚمد زمـ أمحد زمـ فمٌٝمد اهلل زمـ فمٚمر احلٖميص.

 أزمق ؽمٜمؾ: ضمٖمص زمـ ومٝمس.

 أزمق ؽمٜمٝمؾ : فمٌد ايمٔمزيز زمـ ؽمٝمٜمؾ.

 (.9/488أزمق ؽمٜمٝمؾ زمـ َمًٙمؿ )ضم٣مسمؿ 

 أزمق ؽمٜمٝمؾ: محد.

 (.9/487أزمق ؽمقد زمـ أيب وىمٝمع )ضم٣مسمؿ 

 (.9/488أزمق ؽمقرة فمـ أيب أيقب )ضم٣مسمؿ 

 (607ؽمقيد ايمٔمٌد ي فمـ ازمـ فمٚمر ) جمٜمقل وم٣ميمف ايمدار ومْمٛمل ( ) ذيؾ أزمق 

 (.9/485أزمق ؽمقيد زمـ َمٕمغمة )ضم٣مسمؿ 

 أزمق ؽمقيد: فمٌد ايمرمحـ زمـ إزمراهٝمؿ .

 (.22/686أزمق ؽمٝم٣مر )فم٣ًمىمر 

 أزمق ؽمٝم٣مر ايمٌٕمدادي : حمٚمدزمـ فمٌد اهلل زمـ َمًتقرد.

 أزمق ؽمغم : ؽمامك زمـ ومًٚم٥م 

 (.8/22وم٣ميمف ايمذهٌل(.)يم٣ًمن أزمق ؽمٝمػ اظمخزوَمل سم٣مزمٔمل )ٓئمرف 

 (.9/485أزمق ؽمٝمػ فمـ إفمُمك )ٓ أفمرهمف وم٣ميمف ازمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.9/485أزمق ؽمٝمػ فمـ ضمًـ )ضم٣مسمؿ 

 (.9/485أزمق ؽمٝمػ َمقلم فمٌد ايمرمحـ )ضم٣مسمؿ 

 أزمق ؾم٣مهمع : َمٔمٌد زمـ مجٔم٥م.

 أزمق ؾمٌٝم٤م فمـ ضمًـ : ؽمٝمػ زمـ فمٌد اهلل.
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 (.8/22(.)يم٣ًمنأزمق ؾمج٣مع فمـ أيب ؿمٝم٥ٌم )ٞم٘مرة ٓ ئمرف وم٣ميمف ايمذهٌل

 (.9/489أزمق ؾمداد رصمؾ َمـ أهؾ دَم٣م )ضم٣مسمؿ 

 (.0362أزمق ؾمداد فمـ صم٣مزمر: ) وم٣مل احل٣مهمظ: ٓ ئمرف اؽمٚمف وٓ ضم٣ميمف( )حتٖم٥م/

 (.9/489أزمق ؾمداد فمـ جم٣مهد )ضم٣مسمؿ 

 (.22/683أزمق ذاضمٝمؾ )فم٣ًمىمر 

 (.8/28أزمق ذافم٥م فمـ ازمـ فم٣ٌمس )ٓ ئمرف وم٣ميمف ايمذهٌل()يم٣ًمن 

 (.9/490)ضم٣مسمؿ  أزمق ذومل فمـ أيب فمثامن

 (.9/490أزمق ذيا فمـ أيب َمًٙمؿ )ضم٣مسمؿ 

 (.9/491أزمق ؾمٔم٥ٌم إؾمجٔمل )ضم٣مسمؿ 

 (.8/29أزمق ؾمٔم٥ٌم ايمْمح٣من ىم٣من صم٣مر إفمٚمش )َمؼموك وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل()يم٣ًمن 

 (.9/491أزمق ؾمٔم٥ٌم فمـ ازمـ هم٣مرس )ضم٣مسمؿ 

 (.9/489أزمق ؾمٔم٥ٌم َمقلم ؽمقيد )ضم٣مسمؿ 

 (.03/308أزمق ؾمٔمٝم٤م ايمػمائل ايمٔم٣مزمد )طمط 

 (.8/29ؾمٔمٝم٤م ايمٌالل )يم٣ًمن أزمق 

 أزمق ؾمٔمٝم٤م احلراين : فمٌد اهلل زمـ حمًـ.

 (.9/489أزمق ؾمٔمٝم٤م احليَمل )ضم٣مسمؿ 

 أزمق ؾمٔمٝم٤م ايمدفم٣مء : ص٣ميما زمـ فمٚمران.

 (.8/29أزمق ؾمٔمٝم٤م ايمِمغمدم )يم٣ًمن 

 أزمق ؾمٔمٝم٤م ايم٘مروي : فم٣مصؿ ايم٘مقزي.

 (.9/489أزمق ؾمٔمٝم٤م ؽمٚمع ضمًـ )ضم٣مسمؿ 

 (.9/489أزمق ؾمٔمٝم٤م ؽمٚمع ؿم٣مووس )ضم٣مسمؿ 

 (.03/309ؾمٔمٝم٤م ص٣مضم٤م َمٔمروف ايم٘مرطمل )طمط أزمق 

 (.489/ 9أزمق ؾمٔمٝم٤م فمـ صمده )ضم٣مسمؿ 
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 أزمق ؾمٜم٣مب ايمٌجقم : َمٔمتٚمر.

 أزمق ؾمٜم٣مب ايم٘مٛم٣مين : حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ.

 (.9/490ؾمٜم٣مب فمـ زيد زمـ أؽمٙمؿ )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ() أزمق

 (.9/490أزمق ؾمٜمدة )ضم٣مسمؿ 

 (.8/29أزمق ؾمٜمرة فمـ فمٚمر )يم٣ًمن 

 (.22/689ر أزمق ؾمٝم٣ٌمن ايمٔمٌز )فم٣ًمىم

 (.8/71أزمق ؾمٝم٣ٌمن فمـ أيب هريرة )يم٣ًمن 

 (.22/691أزمق ؾمٝم٥ٌم اخلدري )صح٣ميب( )فم٣ًمىمر 

 أزمق ؾمٝم٥ٌم ايم٘مالفمل: ؽمٔمٝمد زمـ نمٛمٝمؿ.

 (.9/491أزمق ؾمٝم٥ٌم فمـ فم٘مرَم٥م )ضم٣مسمؿ 

 (.9/491()ضم٣مسمؿ 22/691أزمق ؾمٝمٌف اخلراؽم٣مين )صح٣ميب()فم٣ًمىمر 

 (.8/71أزمق ؾمٝمٌف اخلراؽم٣مين )يم٣ًمن 

 (.8/71آدم زمـ فمقم )يم٣ًمن أزمق ؾمٝمٌف ايمٗم٣م  فمـ 

 (.8/71()يم٣ًمن 9/491أزمق ؾمٝمٌف اظمٜمري )ضم٣مسمؿ 

 أزمق ؾمٝمخ ايمػمصمالين : حمٚمد زمـ ضمًـ .

 (.03/424أزمق ص٣مدق إزدي )طمط 

 أزمق ص٣مدق ايمٔمْم٣مر ايمِمٝمدٓين: حمٚمد زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ أمحد ايمٛمٝم٣ًمزمقري.

 ايمٛمٝم٣ًمزمقري. أزمق ص٣مدق زمـ أيب ايمٖمقارس ايمٔمْم٣مر: حمٚمد زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ أمحد

 (.9/493أزمق ص٣ميما آمحس )ضم٣مسمؿ 

 أزمق ص٣ميما إصٌٜم٣مين :فمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ ؽمٔمٝمد زمـ ه٣مرون.

 (.9/496أزمق ص٣ميما إٞمِم٣مري )ضم٣مسمؿ 

 (.9/494أزمق ص٣ميما ايمٌزار )ضم٣مسمؿ 

 (608) ذيؾ  -يٛمٓمر –أزمق ص٣ميما ايمٌزاز فمـ ضمًـ وضمًكم 
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 (.22/411أزمق ص٣ميما اجلنيٛمل )فم٣ًمىمر 

 (.9/496ي )ضم٣مسمؿ أزمق ص٣ميما احل٣مد

 (.0367أزمق ص٣ميما احلامدي فمـ أزمٝمف فمـ صمده رواهمض )حتٖم٥م/

 أزمق ص٣ميما اخلراؽم٣مين :أمحد زمـ إزمراهٝمؿ. 

 (.9/496أزمق ص٣ميما اخلقٓين )ٓ زمٟمس زمف وم٣ميمف ازمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ 

 أزمق ص٣ميما اخلٝم٣مم : طمٙمػ زمـ حمٚمد.

 (.8/70أزمق ص٣ميما ايمراؽمٌل فمـ َمقؽمك زمـ َمروان )يم٣ًمن 

 (.9/494)ضم٣مسمؿ أزمق ص٣ميما ايمٔمْم٣مر 

 (.9/493أزمق ص٣ميما ايمٔمٗمٝمقم )ضم٣مسمؿ 

 (.22/410أزمق ص٣ميما اظمتٔمٌد )فم٣ًمىمر 

 أزمق ص٣ميما زمـ ضمٙمٝمػ : فمٚمرو.

 أزمق ص٣ميما زمـ طمداش : زم٘مغم.

 أزمق ص٣ميما زمـ دارم :اظمًٝم٤م.

 (.4/093( )أصٌٜم٣من 0908أزمق ص٣ميما زمـ َمٜمدي )ذىمر 

 أزمق ص٣ميما زمـ َمٝمنة : أمحد.

 (.9/496أزمق ص٣ميما َمقلم ايم٣ًمفمديكم )ضم٣مسمؿ 

 (.9/493أزمق ص٣ميما َمقلم زمراء )ضم٣مسمؿ 

 (.9/494أزمق ص٣ميما َمقلم صمٌغم )ضم٣مسمؿ 

 ( 609أزمق ص٣ميما َمقلم فمٚمر زمـ طمْم٣مب ) ٓ أفمرهمف وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم () ذيؾ 

 (.8/76)يم٣ًمن  َمـ اظمٌتدفم٥م أزمق ص٣ٌمح ايمًٚمرومٛمدي

 (.8/76أزمق ص٣ٌمح ايمٛمخٔمل فمـ مه٣مم زمـ ضم٣مرث )يم٣ًمن 

 (.9/494أزمق ص٣ٌمح َمقلم فمٚمر )ضم٣مسمؿ 

 (.9/495أزمق صح٣مر فمـ أزمٝمف فمـ فمقم )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()
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 أزمق صخر : فمٌد ايمقاضمد زمـ صخر.

 (.9/492أزمق صخرة ؽمٚمع فمٚمر زمـ فمٌد ايمٔمزيز )ضم٣مسمؿ 

 أزمق صٔمِمٔم٥م: حيٝمك زمـ صخر.

 (.22/413أزمق صٖمقان زمـ فمٙمٗمٚم٥م ايمرفمٝمٛمل )فم٣ًمىمر 

 (.9/495أزمق صٖمقان فمـ ازمـ َمًٔمقد )ضم٣مسمؿ 

 (.9/495ٝمد )ؤمٝمػ احلدي٧م وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ صٖمقان فمـ حمٚمد زمـ فمٌ أزمق

 (.9/495أزمق صٖمٝم٥م رصمؾ َمـ َمٜم٣مصمريـ )ضم٣مسمؿ 

 أزمق صالح: سمٗمل زمـ فمٚمر زمـ فمٌٝمد اهلل.

 (.9/493أزمق صٙم٦م ايمناج )ضم٣مسمؿ 

 ( 661أزمق صٙم٦م زمٝم٣مع اظمزاد ايم٘مقدم)جمٜمقل وم٣ميمف ازمـ فمٌد ايمػم ( ) ذيؾ 

 (.8/74أزمق صٙم٦م ؾمٝمخ ٕيب إؽمح٣مق )يم٣ًمن 

 (.9/493فمـ أيب فمٗمرب )ضم٣مسمؿ أزمق صٙم٦م 

 (.9/493أزمق صٙم٦م فمـ ىمٔم٤م )ضم٣مسمؿ 

 أزمق صٙم٥م: ؽمٙمٝمامن.

 (.9/493أزمق صٜم٣ٌمء ايمٌٌمي )ضم٣مسمؿ 

 (.9/493أزمق صٜم٣ٌمء ايمٌ٘مري )ضم٣مسمؿ 

 أزمق صٜمٝم٤م : ٞمي زمـ ؽمٔمٝمد.

 (.8/74أزمق صٝمٖمل فمـ جم٣مهد )يم٣ًمن 

 (.0838ازمق وح٣مك اجلرَمل )ك 

 (.9/495)ضم٣مسمؿ  ٣مً َمِمٔمٌ ىأزمق وح٣مك رأ

 (.9/495وح٣مك فمـ أيب ضم٘مٝمٚم٥م. )ضم٣مسمؿ أزمق 

 (.9/492) (أزمق رضنم٣مَم٥م فمـ فمقم )ٓ ئمرف وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ

 (.9/492أزمق وٚمرة زمـ فمٝمص )ضم٣مسمؿ 
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 (.9/498أزمق ؿم٣مرق ايمناج )ضم٣مسمؿ 

 (.9/497أزمق ؿم٣ميم٤م ايمّمٌٔمل احلج٣مم )وشمٗمف أزمق زرفم٥م( )ضم٣مسمؿ 

 أزمق ؿم٣ميم٤م ايمٔمُم٣ميب : حمٚمد زمـ فمقم زمـ همتا.

 ٚمد زمـ حمٚمد زمـ فمقم.أزمق ؿم٣ميم٤م ايمٔمٙمقي : حم

 أزمق ؿم٣ميم٤م ايمٗم٣م : حيٝمك زمـ ئمٗمقب.

 أزمق ؿم٣ميم٤م ايم٘مٛمدٓين : أمحد زمـ حمٚمد زمـ حمٚمد.

 أزمق ؿم٣ميم٤م اظم٘مل: حمٚمد زمـ فمقم زمـ فمْمٝم٥م.

 (.4/693ؿم٣ميم٤م زمـ ؽمقدة )أصٌٜم٣من  أزمق

 أزمق ؿم٣ميم٤م زمـ نمٝمالن: حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ.

 (.9/497أزمق ؿم٣ميم٤م فمـ أيب ذر )ضم٣مسمؿ 

 (.9/497ؿم٣ميمقت )ضم٣مسمؿ أزمق ؿم٣ميم٤م فمـ 

 أزمق ؿم٣ميم٤م: حيٝمك زمـ ئمٗمقب.

 (.9/499أزمق ؿم٣ميمقب فمـ أٞمس )ضم٣مسمؿ 

 (.8/73أزمق ؿم٣ميمقت فمـ ايب اظمٙمٝما )يم٣ًمن 

 أزمق ؿم٣مهر إؽمٛمقي : حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ.

 أزمق ؿم٣مهر اإلَم٣مم: حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ حَمِْٚمش.

 أزمق ؿم٣مهر ايمٌٙمٗم٣موي: َمقؽمك زمـ حمٚمد زمـ فمْم٣مء.

 امفمٝمؾ زمـ حمٚمد.أزمق ؿم٣مهر ايمرَم٣مين : اؽم

 (.0839أزمق ؿم٣مهر ايمززمغمي )ك 

 أزمق ؿم٣مهر ايمزي٣مدي ايمٖمٗمٝمف: حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ حَمِْٚمش.

 أزمق ؿم٣مهر ايمًٙمٖمل :أمحد زمـ حمٚمد.

 أزمق ؿم٣مهر ايمًقاري : ه٥ٌم اهلل زمـ ضمًكم .

 أزمق ؿم٣مهر اظم٠مدب : فمٌد ايمٕمٖم٣مر زمـ حمٚمد.
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 أزمق ؿم٣مهر اظمديٛمل ايمٌٌمي : حمٚمد زمـ أمحد زمـ فمثامن.

 ايمٛمٌٝمؾ: إزمراهٝمؿ زمـ ؽمٖمٝم٣من. أزمق ؿم٣مهر

 أزمق ؿم٣مهر زمـ ؽمٙمٚم٥م: هق ضمًكم زمـ فمقم زمـ ضمًـ زمـ حمٚمد زمـ ؽمٙمٚم٥م اهلٚمذاين.

 أزمق ؿم٣مهر زمـ فمٌد ايمرضمٝمؿ: حمٚمد زمـ أمحد زمـ حمٚمد.

 أزمق ؿم٣مهر زمـ ٞمٌم: حمٚمد زمـ أمحد ايمذهقم.

 (.9/498أزمق ؿم٣مهر فمـ أيب يزيد )ضم٣مسمؿ 

 (.9/498أزمق ؿم٣مهر فمـ فمٌد اهلل )ضم٣مسمؿ 

 (.9/497َمقلم ضمًكم )ضم٣مسمؿ أزمق ؿم٣مهر 

 (.9/498أزمق ؿمريػ فمـ ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ )ضم٣مسمؿ 

 (.9/498أزمق ؿمٔمٚم٥م ؽمٚمع ازمـ فمٚمر )ضم٣مسمؿ 

 (.8/75أزمق ؿمالزم٥م زمـ فمٌد اجل٣ٌمر اظمٛم٣موي فمـ أزمٝمف )يم٣ًمن 

 أزمق ؿمٙمح٥م آطمر : َمٝمٚمقن.

 أزمق ؿمٙمح٥م اظمروزي : َمٛمِمقر زمـ حمٚمد.

 د ايم٘مريؿ .أزمق ؿمٙمح٥م ايمقؽمقاس : أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمٌ

 (.0369أزمق ؿمٙمح٥م زمـ َمًٙمؿ زمـ ايمٔمالء احليَمل )جمٜمقل( )حتٖم٥م/

 (.9/497أزمق ؿمٙمح٥م ؽمٚمع َم٣مه٣من )ضم٣مسمؿ 

 (. 9/497أزمق ؿمٙمح٥م فمـ ذيا )ضم٣مسمؿ 

 (.9/497أزمق ؿمٙمح٥م فمـ َمٔمـ )ضم٣مسمؿ 

 (.9/498أزمق ؿمٙمؼ )ضم٣مسمؿ 

 (.9/498أزمق ؿمٙمٝم٤م َمقلم أٞمس )ضم٣مسمؿ 

 أزمق ؿمٝم٤م إيقم: ؿم٣مهر زمـ طم٣ميمد زمـ ٞمزار.

 أزمق ؿمٝم٤م ايمٌٕمدادي: حمٚمد زمـ أمحد زمـ إزمراهٝمؿ.

 أزمق ؿمٝم٤م ايمٌٗم٣مل: حمٚمد زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ صمٔمٖمر.
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 (.03/312أزمق ؿمٝم٤م احلريب : هق حمٚمد زمـ فمٌد اهلل ايمُمٔمغمي )ىمذاب طمٌٝم٧م وم٣ميمف اخلْمٝم٤م()طمط 

 أزمق ؿمٝم٤م ايمرؽمٔمٛمل : حمٚمد زمـ أمحد زمـ محدان.

 أزمق ؿمٝم٤م ايمرومل: زمُمغم زمـ َمقؽمك.

 ون زمـ حمٚمد.أزمق ؿمٝم٤م ايمنطمز : ه٣مر

 أزمق ؿمٝم٤م اظمتٛمٌل ايمُم٣مفمر : أمحد زمـ ضمًكم .

 أزمق ؿمٝم٤م زمـ فمرصم٣من: حمٚمد 

 (.9/498ؿمٝم٤م فمـ فم٘مرَم٥م )وشمٗمف أزمق ضم٣مسمؿ( ) أزمق

 : رصم٣مء زمـ ضم٣مرث. –آطمر  –أزمق ؿمٝم٥ٌم 

 أزمق ؿمٝم٥ٌم ايمدارَمل اجلرصم٣مين : فمٝمًك زمـ ؽمٙمٝمامن.

 (.8/72أزمق ؿمٝم٥ٌم فمـ ازمـ َمًٔمقد )يم٣ًمن 

 (.9/498ضمج٣مج )ضم٣مسمؿ  :أزمق ؿمٝم٥ٌم

 (.9/498أزمق ـمٌٝم٣من إزدي )ضم٣مسمؿ 

 (.9/499أزمق ـمٌٝم٥م ايم٘مالفمل )وشمٗمف ازمـ َمٔمكم( )ضم٣مسمؿ 

 أزمق ـمٜمغمة : فمٌد اهلل زمـ هم٣مرس

 أزمق فم٣مئذ : أمحد.

 (.9/307أزمق فم٣مئُم٥م صمد أيب فم٣مصؿ ايم٘مٙمٌل )ضم٣مسمؿ 

 (.9/303أزمق فم٣مصؿ ايمتامر )ضم٣مسمؿ 

 أزمق فم٣مصؿ ايم٘م٣مهقم :راهمع.

 (.03/308أزمق فم٣مصؿ اظمتْمٝم٤م )طمط 

 أزمق فم٣مصؿ زمـ مت٣مم : فمٌٝمد اهلل.

 أزمق فم٣مصؿ زمـ زي٣مد: ؽمٔمد.

 أزمق فم٣مصؿ زمـ ؽمٜمؾ: ايمني

 (.8/77أزمق فم٣مصؿ زمـ فم٣ٌمد زمـ فمٌد ايمِمٚمد. )يم٣ًمن 
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 (.8/77أزمق فم٣ميمٝم٥م فمـ ضمًـ ايمٌٌمي )يم٣ًمن 

 (.0805أزمق فم٣مَمر آٞمِم٣مر )ك 

 (.8/77أزمق فم٣مَمر ايمِم٣مئغ )يم٣ًمن 

 أزمق فم٣مَمر زمـ فمٌد ايمرمحـ : حيٝمك.

 (.9/300ازمـ فم٣ٌمس )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()أزمق فم٣مَمر فمـ 

 (.9/300أزمق فم٣مَمر فمـ ايمزهري )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()

 (.9/300أزمق فم٣مَمر فمٛمف همرات )ضم٣مسمؿ 

 أزمق فم٣ٌمد ايمٌٌمي: فمٌد اهلل زمـ فم٣ٌمد.

 أزمق فم٣ٌمد ايمذراع: اؽمامفمٝمؾ زمـ أيب .

 (.8/77أزمق فم٣ٌمد ايمزاهد فمـ خمٙمد زمـ ضمًكم )يم٣ًمن 

 زمـ َمٜمران. أزمق فم٣ٌمد اظمدين : فمٌٝمد

 أزمق فم٣ٌمد: فمٌٝمد زمـ َمٝمٚمقن.

 أزمق فم٣ٌمد:فمٌد اهلل زمـ حمٚمد ايمناج.

 (.03/361أزمق فم٣ٌمس إرصمؾ )طمط 

 أزمق فم٣ٌمس إزهري : أمحد زمـ حمٚمد زمـ أزهر.

 (.0854أزمق فم٣ٌمس إصٌٜم٣مين )ك 

 (.03/309أزمق فم٣ٌمس ايمٌٕمدادي )طمط 

 (.03/361أزمق فم٣ٌمس اخلريٚمل )طمط 

 أزمق فم٣ٌمس اخلِمٝم٤م: همّمؾ .

 (.03/361فم٣ٌمس ايمرييض )طمط  أزمق

 أزمق فم٣ٌمس ايمً٘مري ايمًٚمرومٛمدي : أمحد زمـ ضمًكم زمـ فمٌٝمد اهلل.

 (.8/78أزمق فم٣ٌمس ايمًٛمدي )يم٣ًمن 

 أزمق فم٣ٌمس اظمػمد : حمٚمد زمـ يزيد زمـ فمٌد إىمػم.
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 أزمق فم٣ٌمس اظمٛمِمقري : أمحد زمـ حمٚمد زمـ ص٣ميما زمـ فمٌد رزمف.

 أزمق فم٣ٌمس ايمٛمٜم٣موٞمدي : أمحد زمـ ضمًكم .

 اهل٣مؾمٚمل: فمٌد اهلل زمـ َمقؽمك.أزمق فم٣ٌمس 

 (.8/78أزمق فم٣ٌمس زمـ أفمكم )يم٣ًمن 

 أزمق فم٣ٌمس زمـ ايمناج: حمٚمد زمـ إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ.

 أزمق فم٣ٌمس زمـ زمدران اظمٗمري: أمحد .

 أزمق فم٣ٌمس زمـ صم٣مٞمج٣من: هق أمحد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ أمحد سمرىم٣من.

 زرومقيف ايمقزان: أمحد . ـأزمق فم٣ٌمس زم

 زمـ ؽمٔمٝمد.أزمق فم٣ٌمس زمـ فمٗمدة : أمحد زمـ حمٚمد 

 أزمق فم٣ٌمس زمـ َمنوق : أمحد زمـ حمٚمد زمـ َمنوق.

 أزمق فم٣ٌمس زمـ ٞم٣مهم٣م: أمحد زمـ إزمراهٝمؿ ايمٔمْم٣مر.

 (.9/360أزمق فم٣ٌمس فمـ إزمراهٝمؿ )ضم٣مسمؿ 

 (.9/309أزمق فم٣ٌمس فمـ ؽمٔمٝمد )ضم٣مسمؿ 

 (.8/79أزمق فم٣ٌمس فمـ ؽمٔمٝمد زمـ َمًٝم٤م . )يم٣ًمن 

 (.9/312أزمق فمٌد اجل٣ٌمر اظمٌمي )ضم٣مسمؿ 

 (.9/312ئُم٥م )ضم٣مسمؿ أزمق فمٌد اجل٣ٌمر ؽمٚمع فم٣م

 (.8/83أزمق فمٌد اجلٙمٝمؾ )يم٣ًمن 

 أزمق فمٌد ايمرمحـ : حمٚمد .

 أزمق فمٌد ايمرمحـ إطم٣ٌمري : هٝمثؿ زمـ فمدي ايمْم٣مئل .

 (.27/20أزمق فمٌد ايمرمحـ إؽمدي )فم٣ًمىمر 

 (.9/314أزمق فمٌد ايمرمحـ اجلٌالين )ضم٣مسمؿ 

 (.27/21أزمق فمٌد ايمرمحـ اجلٌٝمقم )فم٣ًمىمر 

 (.9/316ؿ أزمق فمٌد ايمرمحـ اجلٜمٛمل )ضم٣مسم
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 (.27/59أزمق فمٌد ايمرمحـ ايمدَمُمٗمل )فم٣ًمىمر 

 أزمق فمٌد ايمرمحـ ايمده٣من: حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ حمٚمد زمـ حمٌقر.

 أزمق فمٌد ايمرمحـ ايمًٔمقدي: فمٌد اهلل زمـ فمٌد اظمٙمؽ .

 أزمق فمٌد ايمرمحـ ايمًٙمٚمل: حمٚمد زمـ ضمًكم زمـ حمٚمد زمـ َمقؽمك احل٣مهمظ.

 (.8/85)يم٣ًمن أزمق فمٌد ايمرمحـ ايمًٚمرومٛمدي فمـ ازمـ هلٝمٔم٥م 

 (.8/83أزمق فمٌد ايمرمحـ ايمُم٣مَمل )يم٣ًمن 

 أزمق فمٌد ايمرمحـ ايمٔمْم٣مر: فمٌٝمد زمـ اؽمح٣مق.

 (.03/314أزمق فمٌد ايمرمحـ ايمٕمٖم٣مري )طمط 

 (.9/314أزمق فمٌد ايمرمحـ ايم٘مٛمدي )ضم٣مسمؿ 

 (.03/316أزمق فمٌد ايمرمحـ اظمدائٛمل )طمط 

 زمـ أيب حمٚمد. إؽمح٣مقأزمق فمٌد ايمرمحـ اظمدين : 

 روزي : أمحد زمـ َمِمٔم٤م .أزمق فمٌد ايمرمحـ اظم

 (.9/316أزمق فمٌد ايمرمحـ اظمقصقم )ضم٣مسمؿ 

 أزمق فمٌد ايمرمحـ ايمٛمحقي : فمٌٝمد اهلل زمـ ه٣مٞمئ.

 أزمق فمٌد ايمرمحـ زمـ حمٌقر ايمده٣من: حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ حمٚمد زمـ حمٌقر.

 (.8/83أزمق فمٌد ايمرمحـ زمـ َمٜمران: اؽمٚمف ىمٛمٝمتف )يم٣ًمن 

 (.9/316أزمق فمٌد ايمرمحـ ضم٣موـ فم٣مئُم٥م )ضم٣مسمؿ 

 (.27/57أزمق فمٌد ايمرمحـ ذو ايمُم٘مقة ايمٗمٝمٛمل )فم٣ًمىمر 

 (.9/314أزمق فمٌد ايمرمحـ فمـ ازمـ َمًٔمقد )ضم٣مسمؿ 

 (.9/316أزمق فمٌد ايمرمحـ فمـ أيب زم٘مر )ضم٣مسمؿ 

 (.8/83أزمق فمٌد ايمرمحـ فمـ إفمٚمش)يم٣ًمن 

 (.9/314أزمق فمٌد ايمرمحـ فمـ ايمُمٔمٌل )ضم٣مسمؿ 

 (.9/316أزمق فمٌد ايمرمحـ فمـ زمالل )ضم٣مسمؿ 
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 (.0341ايمرضمٝمؿ ايمزَمـ: )ٓ أفمرهمف وم٣ميمف احل٣مهمظ( )حتٖم٥م/أزمق فمٌد 

 (.8/85( )يم٣ًمن0340أزمق فمٌد ايمرضمٝمؿ ايم٘مقدم )ىمذاب( )حتٖم٥م/

 (.27/26أزمق فمٌد ايمرضمٝمؿ فمـ َم٘محقل )فم٣ًمىمر 

 أزمق فمٌد ايمًالم : أيقب زمـ فمٌد ايمًالم .

 (.8/85أزمق فمٌد ايمًالم ايمقضم٣مـمل )يم٣ًمن 

 أزمق فمٌد ايمًالم زمـ ؽمقيد: ص٣ميما.

 (.9/312ًالم فمـ ازمـ فمٚمر )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ أزمق فمٌد ايم

 (.9/312أزمق فمٌد ايمِمٚمد فمـ أم ايمدرداء )ضم٣مسمؿ 

 (.9/312أزمق فمٌد ايمٕمٖم٣مر إزدي )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()

 أزمق فمٌد ايم٘مريؿ : فمٌد ايمرمحـ زمـ اؽمح٣مق.

 (.9/311أزمق فمٌد اهلل إٞمِم٣مري )ضم٣مسمؿ 

 اهلل زمـ ؽمٔمد.أزمق فمٌد اهلل إيقم : ضم٘مؿ زمـ فمٌد 

 أزمق فمٌد اهلل إيقم : حمٚمد زمـ فمقم زمـ إؽمامفمٝمؾ.

 (.8/79أزمق فمٌد اهلل ايمٌ٘م٣مء فمـ فمـ أيب طمٙمػ إفمٚمك )يم٣ًمن 

 (.9/310أزمق فمٌد اهلل ايمٌ٘مري )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ 

 (.8/81أزمق فمٌد اهلل ايمؼمَمذي )يم٣ًمن 

 (.8/80أزمق فمٌد اهلل اجلِم٣مص )يم٣ًمن 

 فمٚمر زمـ ؾمٚمر. أزمق فمٌد اهلل اجلٔمٖمل :

 (.535)إحت٣مف/ص وهق احل٣مىمؿ أزمق فمٌد اهلل احل٣مدم ؾمٝمخ يمٙمٌٝمٜمٗمل: صقازمف: أزمق فمٌد اهلل احل٣مهمظ

 أزمق فمٌد اهلل احل٣مىمؿ : حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ وٌل.

 (.9/311أزمق فمٌد اهلل احلج٣مم )ضم٣مسمؿ

 (8/86أزمق فمٌد اهلل احلٚمراين )يم٣ًمن 

 (.9/311أزمق فمٌد اهلل احلٛم٣مط )ضم٣مسمؿ 
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  ايمديٛمقري: ضمًكم زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل.أزمق فمٌد اهلل

 (.8/81أزمق فمٌد اهلل ايمزاهد فمـ ازمـ هلٝمٔم٥م )يم٣ًمن 

 (.03/313أزمق فمٌد اهلل ايمًٙمٚمل )طمط 

 ( 660أزمق فمٌد اهلل ايمُم٣مَمل ) أو أزمق فمٌٝمد ( فمـ ؿم٣مووس ) جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ٞمٔمٝمؿ ( ) ذيؾ 

 .(9/499أزمق فمٌد اهلل ايمُم٣مَمل ؽمٚمع َمٔم٣موي٥م )ؾمٝمخ وم٣ميمف أزمقضم٣مسمؿ( )

 (.9/310أزمق فمٌد اهلل ايمُم٣مَمل فمـ متٝمؿ )ضم٣مسمؿ 

 (.9/310أزمق فمٌد اهلل ايمممفمٌل )ضم٣مسمؿ 

 (.9/311أزمق فمٌد اهلل ايمُمٝم٣ٌمين )ضم٣مسمؿ 

 أزمق فمٌد اهلل ايمِم٣ميما : فمٌد ايمِمٚمد زمـ يزيد.

 (.8/81أزمق فمٌد اهلل ايمٔمذري )يم٣ًمن 

 أزمق فمٌد اهلل ايمٕمرٞم٣مؿمل: حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ فمقم ايمٛمٚمغمي.

 اهلل ايمٕمّم٣مئري: ضمًكم زمـ ضمًـ زمـ حمٚمد زمـ وم٣مؽمؿ اظمخزوَمل.أزمق فمٌد 

 أزمق فمٌد اهلل ايمٖم٣مرد : حمٚمد زمـ اؽمامفمٝمؾ.

 أؽمامفمٝمؾ زمـ ضمِمكم. –آطمر  –أزمق فمٌد اهلل ايمٗمرر 

 (.8/80أزمق فمٌد اهلل ايمٗمرر فمـ ؽم٣ممل زمـ فمٌد اهلل )يم٣ًمن 

 (.9/310أزمق فمٌد اهلل ايمٗمزاز )جمٜمقل( )ضم٣مسمؿ 

 (.8/79ـ أيب أؽمح٣مق )يم٣ًمن أزمق فمٌد اهلل ايمٗمٔم٣ًمين فم

 (.9/316أزمق فمٌد اهلل اظمدائٛمل )ضم٣مسمؿ 

 (.03/422أزمق فمٌد اهلل اظمدائٛمل )طمط 

 أزمق فمٌد اهلل اظمروزي : إهائٝمؾ زمـ فمثامن.

 (.8/86أزمق فمٌد اهلل اظمممطمل فمـ ضم٣مرث )يم٣ًمن 

 أزمق فمٌد اهلل اظمٔم٣مر  : داود زمـ يقؽمػ ايمٖم٣مرد.

 (.8/81أزمق فمٌد اهلل اظم٘مل )يم٣ًمن 
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 أزمق فمٌد اهلل اظمٛمجٌل : وح٣مك زمـ ضمجرة.

 (.9/310أزمق فمٌد اهلل ايمٛمجراين )ص٣ميما احلدي٧م ٓ زمٟمس زمف وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()

 (.03/313أزمق فمٌد اهلل زمـ أيب أمحد )طمط 

 (.03/314أزمق فمٌد اهلل زمـ أيب صمٔمٖمر ايمزاهد )طمط 

 (.533أزمق فمٌد اهلل زمـ أيب فمٚمرو ؾمٝمخ يمٙمٌٝمٜمٗمل: صقازمف: أزمق ؽمٔمٝمد... )إحت٣مف/ص

 أزمق فمٌد اهلل زمـ أمحر: أزم٣من زمـ فمثامن.

 أزمق فمٌد اهلل زمـ اؽمح٣مق : أمحد.

 أزمق فمٌد اهلل زمـ زمره٣من: ضمًكم زمـ فمٚمر زمـ زمره٣من.

 أزمق فمٌد اهلل زمـ زمْم٥م : فمٌد اهلل زمـ حمٚمد ايمٔم٘مػمي.

 أزمق فمٌد اهلل زمـ ضمذاء: أمحد زمـ فمٌٝمد اهلل زمـ فمٚمر.

 ـ حمٚمد ايمتٚمٝمٚمل.أزمق فمٌد اهلل زمـ ضمذاء: حمٚمد زمـ حيٝمك زمـ أمحد زم

 (.8/84أزمق فمٌد اهلل زمـ محدون زمـ أمحد زمـ اؽمامفمٝمؾ )يم٣ًمن 

 (.03/313أزمق فمٌد اهلل زمـ طمٙمٛمجل )طمط 

 أزمق فمٌد اهلل زمـ فمٌد ايمًالم: حمٚمد زمـ فمٌد ايمًالم احل٣مهمظ أٞمديمز.

 أزمق فمٌد اهلل زمـ فمٌد اهلل ايمًديري ايمٌٝمٜمٗمل: هق ضمًكم زمـ فمٌد اهلل زمـ حمٚمد.

 فمت٣مب: حمٚمد زمـ فمت٣مب زمـ حمًـ ايمٗمرؿمٌل.أزمق فمٌد اهلل زمـ 

 أزمق فمٌد اهلل زمـ همٛمجقي٥م: ضمًكم زمـ حمٚمد زمـ ضمًكم زمـ فمٌد اهلل ايمديٛمقري.

 أزمق فمٌد اهلل زمـ ىمرام: حمٚمد.

 أزمق فمٌد اهلل زمـ َمٔمٙمؿ: راهميض: حمٚمد زمـ حمٚمد ازمـ ٞمٔمامن.

 أزمق فمٌد اهلل زمـ َمٛمٓمقر: حمٚمد زمـ أمحد زمـ فمٝمًك زمـ حمٚمد ايمٗمٝمز.

 زمـ حمٚمد. زمـ ٞمديؿ: حمٚمد زمـ أمحد أزمق فمٌد اهلل

 أزمق فمٌد اهلل زمـ ٞمٓمٝمػ: حمٚمد زمـ همّمؾ زمـ ٞمٓمٝمػ.

 أزمق فمٌد اهلل زمـ يقؽمػ ؾمٝمخ يمٙمٌٝمٜمٗمل: صقازمف: أزمق حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ يقؽمػ زمـ أمحد زمـ زم٣مَمقيف.
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 (.9/499أزمق فمٌد اهلل ؽمٚمع زمالًٓ )ضم٣مسمؿ 

 (.8/81أزمق فمٌد اهلل ؾمٝمخ َمدين )يم٣ًمن 

 (.9/311ؽمٔمٝمد )ضم٣مسمؿ  أزمق فمٌد اهلل فمـ أيب

 (.9/311أزمق فمٌد اهلل فمـ أيب هريرة )ضم٣مسمؿ 

 (.9/310أزمق فمٌد اهلل فمـ فمٌٝمد )ضم٣مسمؿ 

 أزمق فمٌد اهلل نمالم طمٙمٝمؾ : أمحد زمـ حمٚمد زمـ نم٣ميم٤م.

 (.535أزمق فمٌد اهلل حمٚمد زمـ ضمًـ اظمٜمرصم٣مين: صقازمف: أزمق أمحد فمٌد اهلل... )إحت٣مف/ص

 (.9/310أزمق فمٌد اهلل َمقلم أيب َمقؽمك )ضم٣مسمؿ 

 (.9/311أزمق فمٌد اهلل َمقلم اجلٛمدفمٝمكم )ضم٣مسمؿ 

 أزمق فمٌد اظم٠مَمـ ايمرَمقم : أمحد زمـ ؽمٛم٣من .

 أزمق فمٌد اظمٙمؽ : حمٚمد زمـ دارم .

 (.0445أزمق فمٌد اظمٙمؽ ايمٔمٚمل اظم٘مل )ومط 

 (.9/360فمٌد ه فمـ أٞمس )ضم٣مسمؿ  أزمق

 (.8/82فمٌس ايمًٙمٚمل فمـ أيب ؽمٔمٝمد إؾم٨م )يم٣ًمن  أزمق

 (.9/361أزمق فمٌس زمـ حمٚمد )ضم٣مسمؿ 

 أزمق فمٌٝمد : طم٣ميمد ايمٛمٚمري.

 أزمق فمٌٝمد : فمٌد اهلل زمـ وم٣مؽمؿ.

 أزمق فمٌٝمد ايم٘مقدم: ئمٙمقل زمـ فمٌٝمد .

 فمٌٝمد اهلل ايمزهري : أمحد زمـ حمٚمد. أزمق

 (.8/82أزمق فمٌٝمد اهلل ايمًدود فمـ يقٞمس زمـ فمٌٝمد )يم٣ًمن 

 أزمق فمٌٝمد اهلل ايمٖم٣مرد : أمحد زمـ حمٚمد زمـ همراس.

 فمٌد اهلل. أزمق فمٌٝمد اهلل اظمروزي : ضمٝم٣من زمـ

 .أؽمقدأزمق فمٌٝمد ايمٛم٣مصمل : زم٘مر زمـ 
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 (.9/315أزمق فمٌٝمد ايمٛمح٣مم )ضم٣مسمؿ 

 . –ويٗم٣مل: زمحر  –أزمق فمٌٝمد زمـ ؽمٙمؿ:زمحغم 

 (.9/313أزمق فمٌٝمد ة زمـ فمٌد اهلل زمـ زَمٔم٥م. )ضم٣مسمؿ 

 (.27/24أزمق فمٌٝمد ة زمـ فمامرة )فم٣ًمىمر 

فمٌٝمد ة ضمدشمقا  زمـ همّمٝمؾ زمـ فمٝم٣مض ايمتٚمٝمٚمل اظم٘مل )وم٣مل ايمدارومْمٛمل : أوٓد ايمٖمّمٝمؾ شمالشم٥م حمٚمد وفمقم وأزمق ةأزمق فمٌٝمد 

يٙمتٖم٦م إلم  وم٣مل احل٣مهمظ : ٓو واجلقزوم٣مين، ووم٣مل ايمذهٌل: همٝمف يمكم، قزياجلن زه٣مد ، وؤمٖمف ازمـ ٞمقمجٝمٔم٣ًم وهؿ شمٗم٣مت َمٟمَمق

 (.8/87()يم٣ًمن 642سمّمٔمٝمٖمف()ت

 (.9/313قل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )أزمق فمٌٝمد ة فمـ أيب صخر )جمٜم

 (.9/313أزمق فمٌٝمد ة فمـ ؽمٙمامن )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )

 (.9/313أزمق فمٌٝمد ة فمٛمف فمٌد اهلل زمـ فمقن )ضم٣مسمؿ 

 أزمق فمٌٝمد فمـ أيب : ضمجر.

 (.8/87أزمق فمٌٝمد فمـ أٞمس زمـ َم٣ميمؽ )يم٣ًمن 

 (.8/87أزمق فمٌٝمد فمـ ضمًـ ايمٌٌمي )يم٣ًمن 

 .(8/87أزمق فمٌٝمد فمـ ؽمٙمامن ايمٖم٣مرد )يم٣ًمن 

 (.9/315أزمق فمٌٝمد َمقلم ازمـ فم٣ٌمس )ضم٣مسمؿ 

 (.9/315أزمق فمٌٝمد َمقلم ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ )ضم٣مسمؿ 

 (.9/315أزمق فمٌٝمد َمقلم رهم٣مفم٥م )ضم٣مسمؿ 

 (.8/88أزمق فمت٣مب )يم٣ًمن 

 أزمق فمت٥ٌم إفمكم : ؽم٘مر.

 (.27/74أزمق فمت٥ٌم ايمٌٙمٗم٣موي )فم٣ًمىمر 

 أزمق فمت٥ٌم احلج٣مزي: أمحد زمـ همرج.

 (.9/306 أزمق فمت٥ٌم ايم٘مٛمدي )ضم٣مسمؿ

 (.9/306أزمق فمت٥ٌم فمـ فم٣مئُم٥م )ضم٣مسمؿ 
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 (. 9/306أزمق فمت٥ٌم َمقلم َمروان )ٓ ئمرف ضم٣ميمف وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( )ضم٣مسمؿ 

 (.9/361أزمق فمتٝمؼ ايمٌٌمي )ضم٣مسمؿ 

 أزمق فمثامن أدَمل : ضم٣مسمؿ زمـ فمثامن.

 (.8/88أزمق فمثامن آزدي فمـ ؽمٔمٝمد زمـ أيب فمروزم٥م )يم٣ًمن 

 (.0820أزمق فمثامن إصٌحل )ك 

 فمثامن اإلهمريٗمل : ضم٣مسمؿ .أزمق 

 (.27/78أزمق فمثامن إوومص )فم٣ًمىمر 

 (.03/317أزمق فمثامن ايمٌٕمدادي )وشمٗمف ايمٔمجقم( )طمط 

 أزمق فمثامن ايمٌ٘مراوي: فمٚمر زمـ طمٙمػ.

 أزمق فمثامن ايمٌٙمخل : ؾمداد زمـ ضم٘مٝمؿ.

 أزمق فمثامن احلٚميص : ؽمٙمٝمؿ زمـ فمثامن.

 أزمق فمثامن اخلراز: ؽمٔمٝمد زمـ فمثامن.

 (.27/79)فم٣ًمىمر أزمق فمثامن ايمناج 

 . –أيّم٣م  –أزمق فمثامن ايمًٙمٚمل: ؽمٙمٝمؿ 

 أزمق فمثامن ايمِم٣مزمقين: إؽمامفمٝمؾ زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ أمحد ايمٛمٝم٣ًمزمقري.

 (.27/77أزمق فمثامن ايمِمٛمٔم٣مين )فم٣ًمىمر 

 (.8/88أزمق فمثامن ايمِمغمدم: )يم٣ًمن 

 أزمق فمثامن ايمّمٌل: ؽمٔمٝمد زمـ ؽمٙمٝمؿ.

 (.9/318أزمق فمثامن ايمٔمدوي )ٓ أفمرهمف وم٣ميمف أزمق زرفم٥م( )ضم٣مسمؿ 

 أزمق فمثامن ايمٔمٝم٣مر: ؽمٔمد زمـ أمحد .

 أزمق فمثامن ايمٗمٝمز : ؽمٔمٝمد زمـ محدان.

 أزمق فمثامن اظمدائٛمل: هُم٣مم زمـ ضم٘مٝمؿ.

 أزمق فمثامن اظمِمٖمر : زي٣مد.
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 (.27/81أزمق فمثامن ايمٛمِمٝمٌل )فم٣ًمىمر 

 أزمق فمثامن ايمقراق : ؽمٔمٝمد زمـ فمٌٝمد اهلل زمـ همْمٝمس.

 يمرمحـ زمـ أمحد ايمِم٣مزمقين.أزمق فمثامن زمـ أيب ٞمٌم: اؽمٚمف: إؽمامفمٝمؾ زمـ فمٌد ا

 أزمق فمثامن زمـ فمٌد ان: هق ؽمٔمٝمد زمـ حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ فمٌد ان ايمٛمٝم٣ًمزمقري.

 أزمق فمثامن زمـ َمْمر : ؽم٣ممل .

 أزمق فمثامن زمـ َمْمكم: فمامر.

 (.9/319أزمق فمثامن ؽمٚمع أزم٣م هريرة )ضم٣مسمؿ 

 (.9/318أزمق فمثامن فمـ أزمٝمف )ضم٣مسمؿ 

 (.27/80أزمق فمذزمف )فم٣ًمىمر 

 حمٚمد زمـ أيب َمٔممم.أزمق فمروزم٥م : ضمًكم زمـ 

 (.8/89أزمق فمروة فمـ زي٣مد زمـ همالن )يم٣ًمن 

 أزمق فمري٥م : حمٚمد زمـ َمقؽمك إٞمِم٣مري.

 (.9/304أزمق فمزرة زمـ ؾمٜم٣مب )ضم٣مسمؿ 

 (.9/308أزمق فمزيز زمـ فمٚمر )ضم٣مسمؿ 

 ضم٘مؿ زمـ ؿمٜمامن. –آطمر  –أزمق فمنة 

 أزمق فمنة إٞمِم٣مري : إزمراهٝمؿ زمـ فمٌٝمد .

 (.9/308أزمق فمًٝم٤م )صح٣ميب()ضم٣مسمؿ 

 (.9/306فمِم٣مم إزدي )ضم٣مسمؿ أزمق 

 (.8/77أزمق فمِم٣مم ايميير ايمٌٌمي )يم٣ًمن 

 (.9/306فمِم٣مم ؽمٚمع أٞم٣ًم )ضم٣مسمؿ  أزمق

 (.9/306أزمق فمِم٣مم فمـ ضمًـ )ضم٣مسمؿ 

 أزمق فمِمٚم٥م ايمٖمرنم٣مين: ٞمقح زمـ ٞمٌم.

 (.9/304أزمق فمْم٣مء ايمٝمحٌقري )ضم٣مسمؿ 
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 أزمق فمْم٣مء زمـ ديٛم٣مر ٞمجؿ.

 (.9/307أزمق فمْم٣مء ؽمٚمع فمٙمٝم٣م )ضم٣مسمؿ 

 (.9/361زمـ َمًٔمقد )ضم٣مسمؿ أزمق فمْم٣مرد فمـ ا

 أزمق فمْمٝم٥م إؾمجٔمل: زم٘مغم إؾمجٔمل.

 (.9/303أزمق فمْمٝم٥م ايمُم٣مَمل )ضم٣مسمؿ 

 : فمثامن زمـ طم٣ميمد. –آطمر  –أزمق فمٖم٣من 

 (.9/302أزمق فمٖمغم )ضم٣مسمؿ 

 أزمق فمٗم٥ٌم إٞمِم٣مري : أمحد زمـ حمٚمد .

 (.9/308أزمق فمٗمرب إؽمد )ضم٣مسمؿ 

 (.9/307أزمق فمٗمرب وايمد أيب ٞمقهمؾ )ضم٣مسمؿ 

 (.8/91احلامل فمـ صمٔمٖمر زمـ فمقن )يم٣ًمن أزمق فمٗمٝمؾ 

 (.9/302أزمق فمٗمٝمؾ فمـ أزمٝمف )ضم٣مسمؿ 

 (.9/302أزمق فمٗمٝمؾ َمقلم يمٌٛمل زريؼ )ضم٣مسمؿ 

 (.9/361أزمق فم٘م٣مؾم٥م فمـ أيب رهم٣مفم٥م )ضم٣مسمؿ 

 (.9/360أزمق فم٘مرَم٥م فمـ وم٣مؽمؿ )ضم٣مسمؿ 

 أزمق فمالء : ص٣مفمد .

 (.8/90أزمق فمالء ايمٔمٛمزي )يم٣ًمن 

 أزمق فمالء ايمٖمروي: فمٌد اهلل زمـ فمٝمًك.

 زمق فمالء ايمٗم٣م : ص٣مفمد زمـ حمٚمد زمـ أمحد ايمٛمٝم٣ًمزمقري.أ

 أزمق فمالء ايمٙمٕمقي : ص٣مفمد زمـ خمٙمد.

 أزمق فمالء ايمقاؽمْمل : حمٚمد زمـ فمقم .

 أزمق فمالء ايمقاؽمْمل: حمٚمد زمـ فمقم.

 أزمق فمالء زمـ طمٙمٝمٖم٥م : ضم٣مرث .



2185 
 

 (.9/305أزمق فمالء فمـ أَمرأة )ضم٣مسمؿ 

 أزمق فمالء فمـ أٞمس : ؽمغم زمـ درهؿ.

 (.8/90فمامر )يم٣ًمن أزمق فمالء فمـ فم٘مرَم٥م زمـ 

 (.8/90أزمق فمالء فمـ فمٚمر زمـ فمٌد ايمٔمزيز )يم٣ًمن 

 (.8/90أزمق فمالء فمـ ٞم٣مهمع. )يم٣ًمن 

 (.9/305أزمق فمالء وم٣ميم٦م رأي٦م فمٙمٝم٣م. )ضم٣مسمؿ 

 أزمق فمالَم٥م : حمٚمد زمـ أمحد زمـ فمٝم٣مض.

 (.0344أزمق فمٙمٗمٚم٥م َمقلم ازمـ فم٣ٌمس )همٝمف ؤمػ وم٣ميمف احل٣مهمظ( )حتٖم٥م/

 (.9/309أزمق فمٙمٗمٚم٥م َمقلم زمٛمل ه٣مؾمؿ )ضم٣مسمؿ 

 أزمق فمقم : ؽمٝمح٣من.

 أزمق فمقم إزدي: ضمديد زمـ ضم٘مٝمؿ.

 أزمق فمقم ايمٌٌمي ايمُم٣مفمر: همّمؾ زمـ صمٔمٖمر ايمٛمخٔمل.

 (.03/365أزمق فمقم ايمٌٌمي: )طمط 

 أزمق فمقم ايمٌٙمخل : ضمًـ زمـ داود .

 (.27/90أزمق فمقم ايمٌغمويت )فم٣ًمىمر 

 أزمق فمقم اجل٣ٌمئل اظمٔمتزرم: حمٚمد زمـ فمٌد ايمقه٣مب زمـ ؽمالم.

 اجلرصم٣مين : فمٌد اهلل زمـ َمروان.أزمق فمقم 

 أزمق فمقم اجلقزمٝم٣مري: أمحد زمـ فمٌد اهلل زمـ طم٣ميمد.

 أزمق فمقم احل٣مهمظ: ضمًـ زمـ فمقم ايمْمقد.

 (.03/362أزمق فمقم احلرومل )طمط 

 أزمق فمقم اخلزافمل: همّمؾ زمـ نم٣مٞمؿ.

 أزمق فمقم ايمدوم٣مق: ضمًـ زمـ فمقم زمـ حمٚمد زمـ إؽمح٣مق زمـ فمٌد ايمرضمٝمؿ.

 .(27/93أزمق فمقم ايمدَمُمٗمل )فم٣ًمىمر 
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 أزمق فمقم ايمرومل: ضمًـ زمـ فمقم زمـ ؾمٜمري٣م.

 أزمق فمقم ايمروذزم٣مدي ايمزاهد : أمحد زمـ فمْم٣مء.

 أزمق فمقم ايمروذزم٣مري: ضمًكم زمـ حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ فمقم ايمْمقد.

 أزمق فمقم ايمزفمٖمراين : ضمًـ زمـ همّمؾ .

 أزمق فمقم ايمًتٚمل : زيد زمـ واومد.

 أزمق فمقم ايمُم٣مهمٔمل: ضمًـ زمـ ؽمٙمٝمامن.

 (.27/95أزمق فمقم ايممميػ )فم٣ًمىمر 

 .(0345)حتٖم٥م/ (8/96( )يم٣ًمن ، ووم٣مل احل٣مهمظ: أضمد ايمّمٔمٖم٣مءً٘مـايمأزمق فمقم ايمِمٝمٗمؾ َمقلم زمـ أؽمد )جمٜمقل وم٣ميمف ازمـ 

 أزمق فمقم ايمْمقاس احل٣مهمظ : ضمًـ زمـ فمقم.

 أزمق فمقم ايمْمقَم٣مري: فمٝمًك زمـ حمٚمد.

 أزمق فمقم ايمٔم٣مَمري ايمٛمٝم٣ًمزمقري : صم٣مرود زمـ زيد.

 أزمق فمقم ايمٔمجؾ : همِمٝما.

 فمٌد اهلل . زمـ ضمًكمأزمق فمقم ايمٔمجقم : 

 أزمق فمقم ايمٔمٙمقي: ذف زمـ فمٌد اظمْمٙم٤م.

 زمـ فمقم. إؽمامفمٝمؾأزمق فمقم ايمٔمٚمل: 

 أزمق فمقم ايمٕم٣ًمين: ضمًكم زمـ حمٚمد زمـ أمحد ايمٕم٣ًمين اجلٝم٣مين.

 : حمٚمد زمـ أمحد زمـ فمقم. –آطمر  –أزمق فمقم ايمٖم٣مرد 

 أزمق فمقم ايمٖم٣مرد ايمٛمحقي : ضمًـ زمـ أمحد.

 أزمق فمقم ايمٖمراوي: َمٛمِمقر زمـ صمػم.

 أزمق فمقم ايمٗمْم٣من: ذيؽ زمـ زي٣مد.

 أزمق فمقم ايمٗمٚمل : أمحد زمـ أدريس.

 (.27/93أزمق فمقم ايمٗمٝمناين )فم٣ًمىمر 

 (.9/319أزمق فمقم ايم٘م٣مهقم )ضم٣مسمؿ 
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 أزمق فمقم ايم٘مرَم٣مين : ضمًـ زمـ فمقم همرات .

 أزمق فمقم ايم٘مٛمدي: أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل.

 (.8/96أزمق فمقم ايم٘مقدم فمـ إفمٚمش )يم٣ًمن 

 : حمٚمد زمـ ؽمٙمٝمامن. أزمق فمقم اظم٣ميم٘مل

 (.03/365أزمق فمقم اظمٖمٙمقج )طمط 

 أزمق فمقم اظمقصقم :ؽمٙمٝمامن زمـ حمٚمد.

 أزمق فمقم ايمٛمخٔمل : ضمًـ زمـ فمقم.

 أزمق فمقم ايمقؾم٣مء: ضمًـ زمـ حمٚمد فمٛمػم زمٕمدادي.

 (.27/90أزمق فمقم زمـ أيب ايمت٣مئ٤م )فم٣ًمىمر 

 أزمق فمقم زمـ أيب صمٔمٖمر: ضمًـ زمـ حمٚمد زمـ ضمًـ.

 (.27/96)فم٣ًمىمر أزمق فمقم زمـ أيب َمقؽمك اظمٔمدل 

 (0343أزمق فمقم زمـ أؾمٔم٧م )ىمذزمف مج٣مفم٥م وم٣ميمف احل٣مهمظ( )حتٖم٥م/

 أزمق فمقم زمـ ايمقزير: ضمًـ زمـ َمًٔمقد.

 أزمق فمقم زمـ زمٛم٣مء احلٛمٌقم : ضمًـ زمـ زريؼ.

 (.03/365أزمق فمقم زمـ زمٝم٣من )طمط 

 أزمق فمقم زمـ ؽمٝمٛم٣مء: ضمًكم فمٌد اهلل .

 أزمق فمقم زمـ ؾم٣مذان: هق ضمًـ زمـ أمحد زمـ إزمراهٝمؿ ايمٌٕمدادي.

 (.03/365أزمق فمقم زمـ فم٣مصؿ ؿمٝم٤م )طمط 

 (.03/362أزمق فمقم زمـ فمالن )طمط 

 أزمق فمقم زمـ فمٙمٝمؽ: أمحد زمـ ضمًـ زمـ فمقم ايمِمقدم.

 (.03/362أزمق فمقم زمـ همٝم٣مض )طمط 

 أزمق فمقم زمـ َمذىمر ايمٛمٝم٣ًمزمقري: حمٚمد زمـ فمقم زمـ َمٔمٚمر.

 أزمق فمقم زمـ َمذه٤م: ضمًـ زمـ فمقم.
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 وم٣مؽمؿ.أزمق فمقم زمـ َمٔمروف ايمدَمُمٗمل: حمٚمد زمـ فمقم زمـ 

 أزمق فمقم زمـ ٞمٌٜم٣من: حمٚمد زمـ ؽمٔمٝمد.

 أزمق فمقم زمـ ٞمُمٝمط ايمٔم٣مَمري: إؽمامفمٝمؾ.

 أزمق فمقم زمـ ه٣مرون: حمٚمد زمـ ه٣مرون زمـ ؾمٔمٝم٤م.

 (.9/319أزمق فمقم زمـ يزيد )ضم٣مسمؿ 

 (.3/601( )أصٌٜم٣من 0902أزمق فمقم فمٙم٘مقي٥م )ذىمر 

 أزمق فمقم نمالم َمٜمران اظمٗمري : ضمًـ زمـ وم٣مؽمؿ.

 (.9/304ق ضم٣مسمؿ( )أزمق فمامر إؽمدي )جمٜمقل وم٣ميمف أزم

 (.8/95أزمق فمامر ايمثٗمٖمل فمـ أٞمس )يم٣ًمن 

 (.9/304أزمق فمامر احلداد )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ( )

 (.9/304أزمق فمامر ؽمٚمع فمٌد اهلل زمـ هداج )ضم٣مسمؿ 

 (.9/304أزمق فمامر ص٣مضم٤م اظمراوزة )ضم٣مسمؿ 

 (.8/95فمامر فمـ أٞمس )جمٜمقل( )يم٣ًمن  أزمق

 (.9/304) أزمق فمامر فمـ فمقم )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ(

 أزمق فمامرة : حمٚمد زمـ أمحد.

 (.27/95أزمق فمامرة ايمِمقري )فم٣ًمىمر 

 أزمق فمٚمر : ضمٖمص زمـ ؽمٙمٝمامن.

 (.9/317أزمق فمٚمر ايمٌزار )وشمٗمف أمحد( )ضم٣مسمؿ 

 (.9/318أزمق فمٚمر اجلدرم )ٓ أفمرهمف وم٣ميمف أزمق زرفم٥م( )ضم٣مسمؿ 

٣مر )ت  (.829) صف/(: اإلَم٣مم ايمزاهد...وم٣مل أشمٛمك فمٙمٝمف ازمـ زمُم٘مقال)( 369أزمق فمٚمر احلِمَّ

 (.9/318أزمق فمٚمر ايمدَمُمٗمل )ضم٣مسمؿ 

 أزمق فمٚمر ايمدَمُمٗمل : حمٚمد زمـ َمقؽمك زمـ همّم٣ميم٥م.

 (.9/318أزمق فمٚمر ايمديقم )ضم٣مسمؿ 
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 أزمق فمٚمر ايمرزصم٣مهل إدي٤م: حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ أمحد زمـ حمٚمد.

 (.9/319أزمق فمٚمر ايمًٝم٣ٌمين )ضم٣مسمؿ 

 (.9/317أزمق فمٚمر ايمُم٣مَمل )ضم٣مسمؿ 

 حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ أيب فمٝمًك يم٤م زمـ حيٝمك اظمٔم٣مهمري.أزمق فمٚمر ايمْمٙمٚمٛم٘مل: أمحد زمـ 

 (.9/319أزمق فمٚمر ايمٔمٌد ي )ضم٣مسمؿ 

 (.9/317أزمق فمٚمر ايمٕمداين )ضم٣مسمؿ 

 أزمق فمٚمر ايمٖمرنم٣مين : حمٚمد زمـ ئمٗمقب.

 أزمق فمٚمر ايمٗمت٣مت : حمٚمد زمـ صمٖمٔمر.

 أزمق فمٚمر اظمٗمرئ: إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ زمـ إؽمامفمٝمؾ.

 (.9/317أزمق فمٚمر ايمٛمخٔمل )ضم٣مسمؿ 

 (.9/318اهلزاين )ضم٣مسمؿ  أزمق فمٚمر

 (0342أزمق فمٚمر زمـ ضمٝمقي٥م ) وم٣مل احل٣مهمظ دم ؽمٛمد هذا همٝمف: إؽمٛم٣مده صحٝما( )حتٖم٥م/

 أزمق فمٚمر زمـ طمٙمػ اظمٌمي: زيد زمـ حمٚمد.

 أزمق فمٚمر زمـ ص٣مزمر: حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ ص٣مزمر.

 أزمق فمٚمر زمـ فمٌد ايمػم: يقؽمػ زمـ فمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ فمٌد ايمػم.

 (.0347حل٣مهمظ: شمٗم٥م( )حتٖم٥م/أزمق فمٚمر زمـ فمٌد ايمقه٣مب )وم٣مل ا

 أزمق فمٚمر زمـ همّم٣ميم٥م : هق: حمٚمد زمـ َمقؽمك زمـ همّم٣ميم٥م.

 (.8/95أزمق فمٚمر فمـ ايمزهري )جمٜمقل( )يم٣ًمن 

 (.9/318أزمق فمٚمر فمـ ضمًـ )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )

 (.9/318أزمق فمٚمر فمـ فم٣مصؿ )ضم٣مسمؿ 

 (.27/92أزمق فمٚمر فمـ َمٔم٣مذ زمـ صمٌؾ )فم٣ًمىمر 

 (.9/318أزمق فمٚمر َمقلم زمـ طمزيٚم٥م )ضم٣مسمؿ 

 أزمق فمٚمر: محزة زمـ وم٣مؽمؿ.
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 أزمق فمٚمران : ؽمٔمٝمد زمـ َمٝمنة ايم٘مري.

 يقؽمػ زمـ ئمٗمقب. –آطمر  –أزمق فمٚمران احلراين 

 (.8/92أزمق فمٚمران احلراين )يمٝمس زمًمء وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم()يم٣ًمن 

 (.27/95أزمق فمٚمران ايمدارين أطمق ؽمٙمٝمامن )ضم٣مسمؿ فم٣ًمىمر 

 (.4/081( أصٌٜم٣من 0909أزمق فمٚمران ايمْمرؽمقي )ذىمر 

 (.9/305ان ايمٖمٙمًْمٝمٛمل )ضم٣مسمؿ أزمق فمٚمر

 (.03/422أزمق فمٚمران اظمدائٛمل )طمط 

 (.9/301أزمق فمٚمرو إزدي )ضم٣مسمؿ 

 أزمق فمٚمرو ايمٌجقم : فمٌٝمد ة زمـ فمٌد ايمرمحـ .

 (.9/301()ضم٣مسمؿ8/97أزمق فمٚمرو اجلٚمقم فمـ زاذن )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()يم٣ًمن 

 (.9/301( )ضم٣مسمؿ 8/97أزمق فمٚمرو ايمداري فمـ ازمـ فمجالن )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )يم٣ًمن 

 أزمق فمٚمرو ايمدوم٣مئؼ : فمثامن زمـ أمحد ايمزاهد.

 (.27/014أزمق فمٚمرو ايمدَمُمٗمل )فم٣ًمىمر 

 أزمق فمٚمرو ايمرفمٝمٛمل: َمٗمدام زمـ داود.

 (.9/319أزمق فمٚمرو ايمٔمٌد ي إصمدع )ضم٣مسمؿ 

 أزمق فمٚمرو ايمٔمجقم : فمٌٝمد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ فمٚمر ايمٌجقم.

 أزمق فمٚمرو ايمٔمٙمقم : ي٣ًمر.

 : زم٘مر زمـ زم٘م٣مر. أزمق فمٚمرو ايمٗمٝمز

 أزمق فمٚمرو اظمذىمر : أمحد زمـ حمٚمد.

 (.9/301أزمق فمٚمرو اظمقصقم )ضم٣مسمؿ 

 أزمق فمٚمرو اهلجٚمل: أمحد زمـ فمْم٣مء.

 أزمق فمٚمرو زمـ أيب صمٔمٖمر اظمٗمريء : فمثامن زمـ حمٚمد زمـ وم٣مؽمؿ زمـ حيٝمك.

 أزمق فمٚمرو زمـ أيب ؽمٔمٝمد ايمٛمحقي: حمٚمد زمـ أمحد زمـ محدان زمـ فمقم.
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 (.8/97حلٚمٝمد زمـ أٞمس. )يم٣ًمن أزمق فمٚمرو زمـ محٝمد فمـ فمٌد ا

 أزمق فمٚمرو زمـ دضمٝم٥م: فمثامن زمٛمحًـ.

 أزمق فمٚمرو زمـ ؽمامك: فمثامن زمـ أمحد ايمزاهد.

 أزمق فمٚمرو زمـ ه٣مٞمئ: فمٌد اهلل زمـ ه٣مٞمئ زمـ أيب فمٌٙم٥م.

 (9/300أزمق فمٚمرو ص٣مضم٤م ايمٗمٚمص )وشمٗمف ازمـ َمٔمكم( )ضم٣مسمؿ 

 (.8/97أزمق فمٚمرو فمـ ايمٙمٝم٧م: )جمٜمقل وم٣ميمف ازمـ َمٛمدة()يم٣ًمن 

 (.8/97فمـ أٞمس. )يم٣ًمن  أزمق فمٚمرو

 (.9/300أزمق فمٚمرو فمـ ومٝمس )ٓ أفمرهمف وم٣ميمف أزمق زرفم٥م( )ضم٣مسمؿ 

 (.8/92أزمق فمٚمرو فمٛمف اظمًٔمقدي )َمؼموك وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل()يم٣ًمن 

 (.9/301أزمق فمٚمرو َمقلم أٞمس )ضم٣مسمؿ 

 (.9/301أزمق فمٚمرو َمقلم زمٛمل أَمٝم٥م )ضم٣مسمؿ 

 (.9/301أزمق فمٚمرو َمقلم َمْمٙم٤م )ضم٣مسمؿ 

 (.8/98)يم٣ًمن أزمق فمٚمغم آٞمديمز 

 أزمق فمٚمغم زمـ حمٚمد: فمٌد ايم٘مٌغم

 أزمق فمٚمغمة اإلؽم٘م٣مف : ضمٌٝم٤م ايم٘مقدم.

 أزمق فمقام احلذاء :أمحد زمـ ئمٗمقب.

 (.9/305أزمق فمقام ايمدود )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )

 أزمق فمقاٞم٥م ايم٣ٌمهقم : حمٚمد زمـ ضمًـ.

 (.9/303أزمق فمقن زمـ أيب ضم٣مزم )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.9/303 فمٌد اهلل )ضم٣مسمؿ أزمق فمقن زمـ أيب

 (.9/303()ضم٣مسمؿ 8/98أزمق فمقٞم٥م زمـ أيب رىم٥ٌم )جمٜمقل وضمديثف َمٛم٘مر وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()يم٣ًمن 

 (.27/063أزمق فمٝم٣مش ايمدَمُمٗمل )فم٣ًمىمر 

 (.0348أزمق فمٝم٣مش زمـ ؽمٔمد )جمٜمقل ضم٣مل( )حتٖم٥م/
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 أزمق فمٝم٣مض : زيد زمـ فمٝم٣مض.

 (.27/062أزمق فمٝمًك ايمدَمُمٗمل )فم٣ًمىمر 

 (.9/306زمٚمٔمروف وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )أزمق فمٝمًك ايمٛم٣مصمل )يمٝمس 

 فمٝمًك ايمقراق: حمٚمد زمـ ه٣مرون. أزمق

 (.9/306أزمق فمٝمًك فمـ ازمـ َمًٔمقد )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()

 (.9/306أزمق فمٝمًك فمـ أٞمس )ضم٣مسمؿ 

 (.9/309أزمق فمٝمًك فمٛمف َمٔم٣موي٥م )ضم٣مسمؿ 

 (.9/306أزمق فمٝمش فمـ ه٣مرون )ضم٣مسمؿ 

 (.0/38أزمق نم٣ميم٤م إصٌٜم٣مين )اصٌٜم٣من 

 (.9/366اظم٘مل )ضم٣مسمؿ أزمق نم٣ميم٤م 

 (.9/360أزمق نم٣ميم٤م ؽمٚمع ازمـ فمٚمر )ضم٣مسمؿ 

 (.8/99أزمق نم٣ميم٤م فمـ رزم٣مح )يم٣ًمن 

 (.8/99أزمق نم٣مٞمؿ ايم٘م٣مسم٤م ايم٘م٣مسم٤م )ٓ ئمرف وم٣ميمف ازمـ ومْم٣من()يم٣ًمن 

 (.9/364ٓ أفمرهمف وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ )أزمق نم٣مٞمؿ فمـ أيب نم٣ميم٤م ص٣مضم٤م أيب أَم٣مَم٥م 

 أزمق نمزي٥م : حمٚمد زمـ َمقؽمك.

 (.9/360إٞمِم٣مري )ضم٣مسمؿ أزمق نمزي٥م 

 أزمق نم٣ًمن : أمحد زمـ فمٝم٣مض .

 (.0907أزمق نم٣ًمن اظم٠مدب )ذىمر 

 (.9/366أزمق نم٣ًمن فمـ ضمًـ )ضم٣مسمؿ 

 (.9/366أزمق نم٣ًمن فمـ وح٣مك )ضم٣مسمؿ 

 (.9/366أزمق نم٣ًمن فمـ فمْم٣مء )ضم٣مسمؿ 

 (.9/366أزمق نمْمٖم٣من زمـ ؿمريػ اظمري )وشمٗمف ازمـ َمٔمكم( )ضم٣مسمؿ 

 (.8/99()يم٣ًمن ، ووم٣مل ايمذهٌل: ٓ يدرى َمـ هقف ايمدارومْمٛملأزمق نمْمٖم٣من فمـ أيب هريرة )جمٜمقل وم٣ميم
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 (666أزمق نمٕمٝم٥م ايم٘مقدم ) ؾمٝمٔمل ( )

 (.91/ 8أزمق نمٖم٣من إزمرص فمـ فمٌد اهلل زمـ أيب زائدة )يم٣ًمن 

 أزمق نمٛم٣مئؿ زمـ ايمدصم٣مصمل: حمٚمد زمـ فمقم زمـ فمقم.

 (.8/011( )يم٣ًمن 9/364أزمق نمٝم٣مث ايمٌٌمي )جمٜمقل وم٣ميمف ازمـ ؽم٘مـ()ضم٣مسمؿ 

 (.8/011زافمل )جمٜمقل( )يم٣ًمن أزمق هم٣مرة اخل

 (.9/363أزمق هم٣مؿمٚم٥م ايمٌٌمي )ضم٣مسمؿ 

 (.9/363أزمق هم٣مؿمٚم٥م ايمٙمٝمثل )ضم٣مسمؿ 

 (.8/011أزمق هم٣مؿمٚم٥م ايمٛمخٔمل )ٓ ئمرف وم٣ميمف ايمذهٌل()يم٣ًمن 

 (.9/363أزمق هم٣مؿمٚم٥م فمـ ازمـ ؽمغميـ )ضم٣مسمؿ 

 (.9/363أزمق هم٣مؿمٚم٥م فمـ أيب َمٔممم )ضم٣مسمؿ 

 (.8/011أزمق هم٣مؿمٚم٥م فمـ أٞمس )جمٜمقل()يم٣ًمن 

 همتا إزدي : حمٚمد زمـ ضمًكم .أزمق 

 أزمق همتا ايمٔمٚمري ايمٖمٗمٝمف ايممميػ: ٞم٣مس زمـ ضمًـ .

 أزمق همتا ايمٗمرر : ه٥ٌم اهلل زمـ فمقم.

 أزمق همتا زمـ أيب ايمٖمقارس: حمٚمد زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ أمحد ايمٌٕمدادي.

 أزمق همتا زمـ مجٜمقر : إزمراهٝمؿ زمـ ضمًـ .

 أزمق همتا زمـ صمقهري: أمحد زمـ زم٣مؾم٣مذ.

 (.9/362ٞمقح )ضم٣مسمؿ  زمـ أزمق همتا

 (.9/364أزمق همراس إؽمٙمٚمل )يمف صح٥ٌم( )ضم٣مسمؿ 

 (.03/369ازمق همرج ايمرؽمتٚمل )طمط 

 أزمق همرج ايمٔم٘مػمي: أمحد زمـ حمٚمد زمـ إؽمح٣مق.

 (.0330( )حتٖم٥م/799أزمق همرج ايمٕمزي )وم٣مل احل٣مهمظ: أضمد ايمثٗم٣مت ايمٛمٌالء اظم٘مثريـ ايمِمٙمح٣مء( )ت

 أزمق همرج ايمٛم٣ًمئل : أمحد زمـ صمٔمٖمر.
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 ضم٣مرث : ٞمٌم زمـ فمقم.أزمق همرج زمـ 

 (.8/010( )يم٣ًمن 9/365)ي٘مذب وم٣ميمف أزمق زرفم٥م( )ضم٣مسمؿ  زمـ فمٌد ايمٔمزيز أزمق همرج َمقلم فمٚمر

 أزمق همرح ص٣مضم٤م إنم٣مين : فمقم زمـ ضمًكم .

 (.9/365أزم٣م َمقؽمك )ضم٣مسمؿ  رأىأزمق همرومد 

 (.9/365أزمق همروة فمـ فم٣مئُم٥م )ضم٣مسمؿ 

 أزمق همروة: يزيد زمـ حمٚمد زمـ يزيد .

 (.9/365سمؿ أزمق همزارة ايمٔمٛمزي )ضم٣م

 (.9/364أزمق همزارة ؽمٟمل ازمـ فم٣ٌمس )ضم٣مسمؿ

 (.9/364أزمق همزارة ؽمٚمع أٞمس )ضم٣مسمؿ 

 أزمق همّمؾ :فمٌد ايمِمٚمد زمـ صم٣مزمر.

 أزمق همّمؾ :فمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ ضمجر.

 أزمق همّمؾ ايمٌقؾمٛمجل: أمحد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ َمٜمران.

 همّمؾ اخلزافمل : حمٚمد زمـ صمٔمٖمر. أزمق

 (.0336ٖم٥م/أزمق همّمؾ ايمُمٝم٣ٌمين: )وم٣مل احل٣مهمظ: ؤمٝمػ( )حت

 أزمق همّمؾ ايم٘مًم: ه٥ٌم اهلل زمـ أيب زم٘مر.

 (.8/016أزمق همّمؾ اظمديٛمل )ٓ أفمرهمف وم٣ميمف ايمذهٌل()يم٣ًمن 

 (.03/364أزمق همّمؾ اظمٗمرئ )

 (.03/366أزمق همّمؾ اهل٣مؾمٚمل )طمط 

 أزمق همّمؾ زمـ أيب ايمرضمٛم٣م ايمدَمُمٗمل: حمٚمد زمـ ضمًكم.

 رواضم٥م: ؽمٔمد. أيبأزمق همّمؾ زمـ 

 زمـ إزمراهٝمؿ زمـ إؽمامفمٝمؾ.أزمق همّمؾ زمـ أيب ؽمٔمد اهلروي: فمٚمر 

 أزمق همّمؾ زمـ طمغمون: أمحد زمـ ضمًكم .

 أزمق همّمؾ زمـ ؿم٣مهر: فمٌد ايمٗم٣مدر.
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 أزمق همّمؾ زمـ فمِمٚم٥م: أمحد.

 (.03/366أزمق همّمؾ زمـ َم٣ميمؽ ايمِمقدم )طمط 

 أزمق همّمؾ زمـ َمقاهمؼ ايمقافمظ: اؽمٖمٛمدي٣مر.

 (.9/363أزمق همّمؾ زمٝم٣مع احلٚمر )ضم٣مسمؿ 

 (.9/362أزمق همّمؾ ؽمٚمع أٞمس )ضم٣مسمؿ 

 (.8/016َمًٔمقد )يم٣ًمن  أزمق همّمؾ فمـ ازمـ

 (.8/016أزمق همّمؾ فمـ أيب اجلقزاء )َمؼموك وم٣ميمف إزدي()يم٣ًمن 

 (.8/016أزمق همّمؾ فمـ راؾمد زمـ ؽمٔمد )يم٣ًمن 

 (.9/363أزمق همّمؾ فمـ ؽمٛم٣من )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.9/365أزمق همّمؾ فمـ حم٘مقل )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.8/016أزمق همّمؾ فمـ ٞم٣مهمع )جمٜمقل( )يم٣ًمن 

 (.9/363أزمق همّمؾ فمٛمف فمٛمًٌف )ضم٣مسمؿ 

 (.9/365أزمق همٜمر )ضم٣مسمؿ 

 (.8/014أزمق همٜمر فمـ ايمزهري )يم٣ًمن 

 فمٌٝمد اهلل زمـ فمٚمر ايمٖمٗمٝمف. –آطمر  –أزمق وم٣مؽمؿ ايمٌٕمدادي 

 أزمق وم٣مؽمؿ ايمٌٕمدادي: إؽمامفمٝمؾ زمـ ؽمٔمٝمد زمـ ؽمقيد.

 أزمق وم٣مؽمؿ ايمٌٕمقي: فمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ فمٌد ايمٔمزيز.

 أمحد زمـ ؿم٣مهر.أزمق وم٣مؽمؿ ايمٌٙمخل : فمقم زمـ 

 أزمق وم٣مؽمؿ ايمت٣مصمر: همّمؾ زمـ حمٚمد.

 أزمق وم٣مؽمؿ ايمت٣مصمر: هق فمٌد ايمٔمزيز زمـ فمٌد اهلل زمـ فمٌد ايمرمحـ إصٌٜم٣مين.

 أزمق وم٣مؽمؿ ايمؼمَمذي احلراين: فمقم زمـ حمٚمد زمـ فمقم.

 : فمقم زمـ حمًـ زمـ فمقم. –آطمر  –أزمق وم٣مؽمؿ ايمتٛمقطمل 

 أزمق وم٣مؽمؿ ايمتٛمقطمل: فمقم زمـ حمٚمد زمـ أيب ايمٖمٜمؿ.
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 ؿ اجلراح: فمٝمًك زمـ فمقم زمـ فمٝمًك.أزمق وم٣مؽم

 (.8/05أزمق وم٣مؽمؿ اجلٔمٖمل )يم٣ًمن 

 أزمق وم٣مؽمؿ اجلٜمّمٚمل: ـمٙمٝمؿ زمـ ضمْمٝمط..

 (.8/017أزمق وم٣مؽمؿ اجلٜمٛمل ايمٗم٣م : )ىُمذب( )يم٣ًمن 

 أزمق وم٣مؽمؿ احلردم: فمٌد ايمرمحـ زمـ فمٌٝمد اهلل زمـ فمٌد اهلل ايمًٚم٣ًمر.

 أزمق وم٣مؽمؿ احلقم: فمٌد اهلل زمـ مت٣مم.

 (.9/362أزمق وم٣مؽمؿ احلٚميص )ضم٣مسمؿ 

 أزمق وم٣مؽمؿ اخلزافمل: إؽمامفمٝمؾ زمـ فمقم.

 أزمق وم٣مؽمؿ ايمذىمقاين: فمٌد ايمرمحـ زمـ أيب زم٘مر.

 أزمق وم٣مؽمؿ ايمرزمٔمل : فمقم زمـ ضمًكم .

 (.8/013أزمق وم٣مؽمؿ ايمردادي فمـ َم٣ميمؽ )يم٣ًمن 

 أزمق وم٣مؽمؿ ايمناج: فمٌد ايمرمحـ زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ حمٚمد ايم٘مريزي.

 أزمق وم٣مؽمؿ ايمً٘مري : صم٣مَمع زمـ إزمراهٝمؿ.

 أزمق وم٣مؽمؿ ايمً٘مري: حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ.

 (.03/310أزمق وم٣مؽمؿ ايمًالل )طمط 

 أزمق وم٣مؽمؿ ايمًٙمٚمل : صمٔمٖمر زمـ حمٚمد.

 أزمق وم٣مؽمؿ ايمُمح٣مَمل اظمًتٚمقم: زاهر زمـ ؿم٣مهر.

 أزمق وم٣مؽمؿ ايمِم٣مئـ: ٞمٌم زمـ صمري.

 أزمق وم٣مؽمؿ ايمِمقدم: أمحد زمـ ضمًكم اظمٗمرئ.

 (.9/367أزمق وم٣مؽمؿ ايميير )َمٛم٘مر احلدي٧م وم٣ميمف أزمق زرفم٥م()ضم٣مسمؿ 

 (.0333أزمق وم٣مؽمؿ ايمْم٣مئل: )ؽم٣مومط وم٣ميمف احل٣مهمظ( )حتٖم٥م/

 أزمق وم٣مؽمؿ ايمْمػماين: ؽمٙمٝمامن زمـ أمحد زمـ أيقب.

 (.03/499أزمق وم٣مؽمؿ ايمْمقد )طمط 



2197 
 

 أزمق وم٣مؽمؿ ايمٔمْم٣مف: ه٣مرون زمـ أمحد.

 أزمق وم٣مؽمؿ ايمٖم٣مؿمٚمل: َمٛمِمقر زمـ حمٚمد.

 أزمق وم٣مؽمؿ ايمٖمٗمٝمف: فمٌٝمد اهلل زمـ فمٚمر زمـ فمقم ايمٖم٣مَمل.

 (.03/311طمط أزمق وم٣مؽمؿ ايمٗم٣م  )

 أزمق وم٣مؽمؿ ايمٗمزويٛمل: فمٌد اهلل زمـ حمٚمد.

 أزمق وم٣مؽمؿ ايم٘مٔمٌل: فمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ حمٚمقد.

 : فمٌد اهلل زمـ فمٌد اظمٙمؽ اظم٠مدب. –آطمر  –أزمق وم٣مؽمؿ ايمٙمخٚمل 

 .-ؽمٌؼ ومري٣ٌمً  – أزمق وم٣مؽمؿ ايمٙمخٚمل: هق ايمْمػماين

 أزمق وم٣مؽمؿ اظمرسم٢م: فمقم زمـ ضمًكم زمـ َمقؽمك.

 ايمرمحـ زمـ حمٚمد .أزمق وم٣مؽمؿ اظمروزي : فمٌد 

 أزمق وم٣مؽمؿ اظمٌمي: فمزيز زمـ أمحد زمـ حمٚمد.

 أزمق وم٣مؽمؿ اظمٖمن: ضمًـ زمـ حمٚمد زمـ ضمٌٝم٤م ايمٛمٝم٣ًمزمقري.

 أزمق وم٣مؽمؿ اظمقاز إؽم٘مٛمدراين: زم٘مر زمـ حمٚمد.

 (.03/311أزمق وم٣مؽمؿ ايمٛمٗم٣مش )طمط 

 (.03/311أزمق وم٣مؽمؿ اهل٣مؾمٚمل )طمط 

 أزمق وم٣مؽمؿ اهلجٝمٚمل: اهلجٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ ص٣ميما.

 اهلذرم: يقؽمػ زمـ فمقم. أزمق وم٣مؽمؿ

 أزمق وم٣مؽمؿ اهلروي: فمٌد اهلل.

 (.27/042أزمق وم٣مؽمؿ ايمقاؽمْمل )فم٣ًمىمر 

 (.0160أزمق وم٣مؽمؿ ايمٝمًغمي فمٛمف ازمـ فمٌد ايمػم )صف/

 أزمق وم٣مؽمؿ زمـ ايب ذيؽ : ه٥ٌم اهلل زمـ ضمًكم ايم٘م٣مسم٤م.

 أزمق وم٣مؽمؿ زمـ أيب َمٛمٝمع : هق أزمق وم٣مؽمؿ ايمٌٕمقي.

 صمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ فمقم. أزمق وم٣مؽمؿ زمـ أيب ه٣مؾمؿ ايمٔمٙمقي: هق زيد زمـ
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 أزمق وم٣مؽمؿ زمـ أزهر: فمٝمًك.

 أزمق وم٣مؽمؿ زمـ شمالج /آطمر/ : فمٚمر زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ َمٗمٌؾ.

 أزمق وم٣مؽمؿ زمـ شمالج: فمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ.

 أزمق وم٣مؽمؿ زمـ ضمٌٝم٤م: ضمًـ زمـ حمٚمد زمـ ضمٌٝم٤م ايمٛمٝم٣ًمزمقري.

 أزمق وم٣مؽمؿ زمـ طمق دادزمف: فمٌد اهلل.

 زمـ ضمًكم . اهلل أزمق وم٣مؽمؿ زمـ رواضم٥م: فمٌد

 أزمق وم٣مؽمؿ زمـ ؽمٔمٝمد: فمٌٝمد اهلل.

 أزمق وم٣مؽمؿ زمـ ؾم٣ٌمن: هق فمٌد ايمٔمزيز زمـ حمٚمد زمـ صمٔمٖمر زمـ َم٠مَمـ ايمٌٕمدادي.

 أزمق وم٣مؽمؿ زمـ فم٣ٌمد: إؽمامفمٝمؾ.

 (.0334أزمق وم٣مؽمؿ زمـ فمقم زمـ ئمٗمقب ) وم٣مل احل٣مهمظ دم ؽمٛمد هذا همٝمف: رواسمف شمٗم٣مت( )حتٖم٥م/

 أزمق وم٣مؽمؿ زمـ نم٣ميم٤م: ضم٣ًمن.

  زمـ صمٔمٖمر.أزمق وم٣مؽمؿ زمـ ومْم٣مع: فمقم

 (.03/311أزمق وم٣مؽمؿ زمـ َمروان ايمٛمٜم٣موٞمدي )طمط 

 أزمق وم٣مؽمؿ زمـ ٞمج٣مر اظمٗمرئ: هق فمٌد ايمقاضمد زمـ حمٚمد زمـ إؽمح٣مق ايمٗمرر.

 (.27/030أزمق وم٣مؽمؿ زمـ وزيؼ ايمٌٕمدادي )فم٣ًمىمر 

 (.27/031أزمق وم٣مؽمؿ زمـ حيٝمك )فم٣ًمىمر 

 (.9/362أزمق وم٣مؽمؿ فمـ ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ )ضم٣مسمؿ 

 (.9/013فمٌد ايمرمحـ زمـ أيب أؽمقد )يم٣ًمن أزمق وم٣مؽمؿ فمـ 

 (.9/362أزمق وم٣مؽمؿ َمقلم زيٛم٦م )ضم٣مسمؿ 

 (.9/362أزمق وم٣مؽمؿ َمقلم ٕيب زم٘مر )ضم٣مسمؿ 

 (.9/368أزمق وم٣مهمٙم٥م اظمٔم٣مهمري )ضم٣مسمؿ 

 (.9/368أزمق ومٌٝمِم٥م ايمٔمٛمزي )َمـ ايمثٗم٣مت وم٣ميمف ايمٖمالس( )ضم٣مسمؿ 

 (.9/368أزمق ومٌٝمِم٥م فمـ ضمج٣مج )ضم٣مسمؿ 
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 .(9/368أزمق ومٌٝمِم٥م فمـ ضمًـ )ضم٣مسمؿ 

 (.9/368أزمق ومٌٝمِم٥م فمـ ؿم٣مرق )ضم٣مسمؿ 

 (.03/310أزمق ومت٣مدة )َمؼموك(  )طمط 

 (.8/018أزمق ومت٣مدة ايمُم٣مَمل )يمٝمس زمًمء/وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم()يم٣ًمن 

 (.27/054أزمق ومح٣مهم٥م زمـ فمٖمٝمػ اظمري )فم٣ًمىمر 

 (.9/369أزمق ومحذم )ضم٣مسمؿ 

 (.9/368أزمق ومداَم٥م ايمٔمٚمري )ضم٣مسمؿ 

 (.27/053أزمق ومداَم٥م فمـ أيب فمٌٝمد ة وَمٔم٣مذ )فم٣ًمىمر 

 (.9/367أزمق ومرة ايمٌٌمي )ضم٣مسمؿ 

 (.9/367أزمق ومرة ايمٔمٌز )ضم٣مسمؿ 

 (.9/367أزمق ومرة ؽمٚمع فمْم٣مء )ضم٣مسمؿ 

 (.9/368أزمق ومرة َمقلم ازمـ أيب صمٜمؾ )ضم٣مسمؿ 

 (.9/367أزمق ومرة َمقلم فمٌد ايمرمحـ زمـ ضم٣مرث )صح٣ميب( )ضم٣مسمؿ 

 (.0335أزمق ومالزم٥م فمـ اجلريري )جمٜمقل( )حتٖم٥م/

 .أزمق ومٛم٣من : ؿمٙمح٥م زمـ ومٛم٣من

 ( 663أزمق ومٝمس فمـ صم٣مزمر ) ٓ ئمرف وم٣ميمف ايمدار ومْمٛمل ( )ذيؾ 

 (.9/369أزمق ومٝمس فمـ جم٣مهد )ضم٣مسمؿ 

 (.9/340أزمق ىم٣ٌمش فمـ أيب هريرة )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمق( )

 (.9/341أزمق ىمٌُم٥م ايمً٘مً٘مل )ضم٣مسمؿ 

 (8/019أزمق ىمٌغم فمـ أيب ايمُمٔمث٣مء )يم٣ًمن 

 (.9/319()ضم٣مسمؿ03/426أزمق ىمثغم إٞمِم٣مري )طمط

 (.27/058ىمثغم ايمداراين احل٣مرشمل )فم٣ًمىمر أزمق 

 (.9/341أزمق ىمثغم اظمح٣مريب )ضم٣مسمؿ
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 (.0332أزمق ىمثغم فمـ زيد زمـ أرومؿ )جمٜمقل وم٣ميمف اخلْمٝم٤م( )حتٖم٥م/

 (.9/369أزمق ىمثغم َمقلم زمٛمل ه٣مؾمؿ )ضم٣مسمؿ

 (.9/369أزمق ىمثغم َمقلم حمٚمد )ضم٣مسمؿ

 أزمق ىمراَم٥م : ضمًكم

 أزمق ىمرز ايمٗمرر : فمٌد اهلل زمـ فمٌد اظمٙمؽ.

 رز: فمٌد اهلل زمـ ىمرز ايمٗمررأزمق ىم

 (.9/340أزمق ىمرَم٥م ايم٘مٛمدي )ضم٣مسمؿ 

 (.8/019أزمق ىمريؿ زمـ يمٖم٣مق زمـ ىمدن )يم٣ًمن

 (.9/341أزمق ىمٔم٤م احل٣مرشمل )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ()ضم٣مسمؿ

 (.9/341أزمق ىمٔم٤م فمـ فمٌد اهلل )ضم٣مسمؿ

 (.9/341أزمق ىمٔم٤م َمقلم فمقم زمـ فمٌد اهلل )ضم٣مسمؿ 

 اظمٙمؽ. أزمق ىمٙمثقم ايمٔمٌد ي: فمٌٝمد اهلل زمـ فمٌد

 (.8/019أزمق ىمٙمٝم٤م )جمٜمقل()يم٣ًمن

 (.03/312أزمق ىمٛم٣مٞم٥م َمًتٚمقم هُمٝمؿ زمـ زمُمغم )طمط

 (9/340أزمق ىمٛمػ )ضم٣مسمؿ 

 (.8/001()يم٣ًمن9/346أزمق يم٠ميم٠مة فمٛمف وىمٝمع )ٓ ئمرف()ضم٣مسمؿ 

 (.8/001أزمق ٓس ايمٛمٜمدي فمـ ضمًـ )ٓئمرف وم٣ميمف ايمذهٌل()يم٣ًمن

 (.27/059أزمق يمٌٝمد إؾمٔمري )فم٣ًمىمر

 (.8/001)يم٣ًمن أزمق يمٌٝمد ايمنطمز

 (.8/001()يم٣ًمن9/346أزمق يمٗمامن احليَمل ايمُم٣مَمل )جمٜمقل()ضم٣مسمؿ

 (.8/001أزمق يمٝم٧م )يم٣ًمن

 (.9/340أزمق يمٝمعم زمـ ؽمٔمٝمد )ضم٣مسمؿ 

 (.9/346أزمق يمٝمعم ؽمٚمع فمٌٝمد اهلل )ضم٣مسمؿ 
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 (.9/346أزمق يمٝمعم فمـ أيب فم٘م٣مؾم٥م )ضم٣مسمؿ 

 (.9/340أزمق يمٝمعم فمـ زمريدة )ضم٣مسمؿ

 (.8/001َمٔمكم()يم٣ًمنأزمق يمٝمعم فمـ زمريدة )ؤمٖمف زمـ 

 (.8/001أزمق يمٝمقم فمـ ٞم٣مهمع )يم٣ًمن

 (.9/337أزمق َم٠مَمؾ )ضم٣مسمؿ 

 (.9/333أزمق َم٠مَمـ ايمقائقم )ضم٣مسمؿ 

 أزمق َم٣مصمد : ضم٣ٌمل زمـ رهمٝمدة.

 (.9/335أزمق َم٣مصمد ايمزي٣مد )ضم٣مسمؿ 

 (.9/333أزمق َم٣مزن إزدي )ضم٣مسمؿ 

 (.27/098أزمق َم٣ميمؽ ايمدَمُمٗمل )فم٣ًمىمر

 (.)ايم٘مٛمك يمٙمدوٓيب(9/343أزمق َم٣ميمؽ ايمدَمُمٗمل )جمٜمقل ضم٣مل( )ضم٣مسمؿ 

 (.8/000أزمق َم٣ميمؽ ايمدَمُمٗمل سم٣مزمٔمل )جمٜمقل( )يم٣ًمن 

 أزمق َم٣ميمؽ ايمرضم٣مل: وم٣مؽمؿ زمـ يزيد.

 (.9/345أزمق َم٣ميمؽ ايمِمٜم٣ٌمين )ضم٣مسمؿ 

 (.9/343أزمق َم٣ميمؽ ايمٗمرـمل )ضم٣مسمؿ 

 أزمق َم٣ميمؽ ايمٗمْم٣من : فم٣مصؿ.

 (.27/099أزمق َم٣ميمؽ ايم٘م٘مل )فم٣ًمىمر

 .(8/000أزمق َم٣ميمؽ زمـ أيب َم٣ميمؽ اخلزافمل )يم٣ًمن 

 (.8/000أزمق َم٣ميمؽ زمـ فمٌد ايمرمحـ فمـ أزمٝمف )يم٣ًمن 

 أزمق َم٣ميمؽ زمـ فمِم٣مم: أؽمامفمٝمؾ زمـ حمٚمد .

 (.9/345أزمق َم٣ميمؽ فمـ ازمـ فم٣ٌمس )ضم٣مسمؿ 

 (.9/345أزمق َم٣ميمؽ فمـ زيد )ضم٣مسمؿ 

 .(0337)حتٖم٥م/ (8/000)يم٣ًمن  )وم٣مل احل٣مهمظ: ٓ يدرى َمـ هق(أزمق َم٣ميمؽ فمـ ؽمٙمٚم٥م زمـ ىمٜمٝمؾ 
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 ٛمك.أزمق َمثٛمك ايمٔمٛمػمي : َمٔم٣مذ زمـ َمث

 (.8/000أزمق َمثٛمك ؾمٝمخ )ؤمٖمف ازمـ ضم٣ٌمن()يم٣ًمن 

 (.9/335أزمق جم٣مؾمع إزدي )ضم٣مسمؿ 

 أزمق جم٣ميمد ايميير : أمحد زمـ ضمًكم.

 أزمق جم٣مهد: فمٌٝمد زمـ ىمٝم٣ًمن.

 (.9/332أزمق حمٌقزم٥م )ضم٣مسمؿ 

 (.0338أزمق حمجؾ فمـ أؽمقد زمـ فمٚمران )جمٜمقل وم٣ميمف احل٣مهمظ( )حتٖم٥م/

 (.27/611أزمق حمجـ )فم٣ًمىمر

 (.9/333ايمٌ٘مري )ضم٣مسمؿ أزمق حمرز 

 فمٝمًك زمـ صدوم٥م. –آطمر  –أزمق حمن 

 أزمق حمن اجلحدري : حمٚمد زمـ أيب فم٣مصؿ.

 أزمق حمٙمؿ ايمٙمٕمقي : حمٚمد زمـ هُم٣مم.

 أزمق حمٚمد : ؽمالَم٥م زمـ ؽمالم.

 أزمق حمٚمد إزدي: اؽمامفمٝمؾ زمـ يقؽمػ.

 أزمق حمٚمد إصٌٜم٣مين: فمٌد اهلل زمـ يقؽمػ زمـ أمحد.

 (.27/084أزمق حمٚمد إؿمرازمٙمز )فم٣ًمىمر

 أزمق حمٚمد آؿمِمخري: فمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ حم٣مرب.

 أزمق حمٚمد إىمٖم٣مين: فمٌد اهلل زمـ حمٚمد إؽمدي.

 (.27/073أزمق حمٚمد ايمٌدري )صح٣ميب()فم٣ًمىمر

 (.9/344أزمق حمٚمد ايمٌٌمي فمـ ضمًـ )ضم٣مسمؿ 

 (.8/004أزمق حمٚمد ايمٌٌمي فمـ ٞمٔمٝمؿ زمـ أيب هٛمد )جمٜمقل()يم٣ًمن 

 ٚمد زمـ إزمراهٝمؿ ايمْمقد.أزمق حمٚمد ايمٌالذري : أمحد زمـ حم

 أزمق حمٚمد ايمتٙمٔم٘مػمي: ه٣مرون زمـ َمقؽمك.



2113 
 

 (.27/086أزمق حمٚمد ايمتٚمٝمٚمل )فم٣ًمىمر

 (.8/004أزمق حمٚمد ايمثٗمٖمل )ؤمٖمف إزدي()يم٣ًمن 

 (.0878أزمق حمٚمد اجلريري )ك 

 (.9/344أزمق حمٚمد اجلزري )ضم٣مسمؿ 

 أزمق حمٚمد احل٣مرشمل: فمدزم٣مهلل زمـ حمٚمد زمـ ئمٗمقب احل٣مهمظ.

 (.0875)ك  أزمق حمٚمد احلذاء

 (.9/344أزمق حمٚمد احلٚميص )ضم٣مسمؿ 

 أزمق حمٚمد احلق : فمٌد اهلل زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ.

 (.9/343أزمق حمٚمد اخلراؽم٣مين )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )ضم٣مسمؿ 

 (.9/343أزمق حمٚمد اخلزافمل )ضم٣مسمؿ 

 (.27/086أزمق حمٚمد ايمدَمُمٗمل )فم٣ًمىمر

 ـ ؽمٜمؾ.أزمق حمٚمد ايمدودي ايمدوم٣مق: صمٔمٖمر زمـ فمقم زم

 (.8/005أزمق حمٚمد ايم٣ًمٞمحل فمـ ؽمقيد زمـ فمٌد اهلل )يم٣ًمن 

 أزمق حمٚمد ايمًٌٝمٔمل: ضمًكم زمـ أمحد زمـ ص٣ميما.

 أزمق حمٚمد ايمً٘مري: فمٌد اهلل زمـ حيٝمك زمـ فمٌد اجل٣ٌمر.

 (.8/003أزمق حمٚمد ايمُم٣مَمل )ىمذزمف إزدي()يم٣ًمن 

 (.03/364أزمق حمٚمد ايمِمٖم٣مر: )طمط 

 أزمق حمٚمد ايمْمقد: ص٣مضم٤م زمـ أمحد.

 (.27/082حمٚمد ايمٔمت٘مل )فم٣ًمىمرأزمق 

 أزمق حمٚمد ايمٔمتٝمٌل : هق ازمـ ومتٝم٥ٌم: فمٌد اهلل زمـ َمًٙمؿ.

 أزمق حمٚمد ايمٔمْم٣مر: إدريس زمـ صمٔمٖمر.

 (.9/344( )ضم٣مسمؿ 8/004أزمق حمٚمد ايمٖمرنم٣مين فمـ صم٣مري٥م زمـ فمٌد اهلل )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()يم٣ًمن 

 أزمق حمٚمد ايمٗم٣مهمالين: ؽمٙمٝمامن زمـ أيب ؽمٙمٝمامن.
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 (.27/086فم٣ًمىمرأزمق حمٚمد ايمٗمرر )

 أزمق حمٚمد ايمٗمالٞمز: آدم زمـ حمٚمد .

 (.27/081أزمق حمٚمد ايم٘مالفمل )فم٣ًمىمر

 (.27/080أزمق حمٚمد ايم٘مٙمٌل )فم٣ًمىمر

 (.8/006أزمق حمٚمد ايم٘مقدم فمـ ازمـ َمٛم٘مدر )يم٣ًمن 

 أزمق حمٚمد اظمدائٛمل : ضم٘مؿ زمـ همّمٝمؾ.

 (.8/004أزمق حمٚمد اظمرانمل )يم٣ًمن 

 أزمق حمٚمد اظمرانمل: صمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ ضم٣مرث.

 أزمق حمٚمد اظمرفمًم: ضم٘مؿ زمـ ئمقم.

 أزمق حمٚمد اظمزىمل: فمٌد ايمرمحـ زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ زم٣ميمقيف.

 أزمق حمٚمد اظمٔمممي: ضمًـ زمـ حمٚمد زمـ أيب َمٔممم.

 أزمق حمٚمد اظمٖمن: َمقؽمك زمـ فمٌد ايمٕمٛمل.

 أزمق حمٚمد اظمٗمرئ: اؽمامفمٝمؾ زمـ فم٣ٌمد.

 أزمق حمٚمد ايمٛم٣ًمج: صمرشمقَم٥م زمـ فمٌد اهلل.

 (.8/005فمقم )ٓ ئمرف وم٣ميمف ايمذهٌل()يم٣ًمن أزمق حمٚمد اهلذرم فمـ 

 (.9/344أزمق حمٚمد زمـ أيب إفمٝمس )ضم٣مسمؿ 

 أزمق حمٚمد زمـ أيب ضم٣مَمد: فمٌد ايمرمحـ زمـ أمحد زمـ إزمراهٝمؿ اظمٗمرئ.

 (.0339أزمق حمٚمد زمـ ضمٝم٣من ) وم٣مل احل٣مهمظ دم ؽمٛمد هذا همٝمف: رصم٣ميمف شمٗم٣مت( )حتٖم٥م/

 د.أزمق حمٚمد زمـ زي٣مد : فمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ فمقم زمـ زي٣م

 أزمق حمٚمد زمـ زي٣مد فمـ صمده: أمحد زمـ إزمراهٝمؿ ايمدورومل. 

 أزمق حمٚمد زمـ ذدم: فمٌد اهلل زمـ حمٚمد.

 أزمق حمٚمد زمـ همراس: هق ضمًـ زمـ أمحد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ همراس ايمٔمْم٣مر.

 أزمق حمٚمد زمـ ومتٝم٥ٌم : فمٌد اهلل زمـ َمًٙمؿ.
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 (.9/344أزمق حمٚمد زمـ َمٔمٌد )ضم٣مسمؿ 

 زمق حمٚمد /ؽمٌؼ/.أزمق حمٚمد زمٝم٣مع إومٖم٣مل: هق ايمٗم٣مهمالين أ

 (.9/343أزمق حمٚمد ؽمٚمع ضمًـ )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )

 (.8/004أزمق حمٚمد ؾمٝمخ زمٌمي: حمٚمد زمـ فمقم )جمٜمقل()يم٣ًمن 

 أزمق حمٚمد ص٣مفمد : حيٝمك زمـ حمٚمد زمـ ص٣مفمد.

 (.8/004أزمق حمٚمد فمـ أيب رىم٣مٞم٥م )جمٜمقل( )يم٣ًمن 

 (.9/343أزمق حمٚمد فمـ أيب ىمٛم٣مٞم٥م )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ 

 .(0351( )حتٖم٥م/8/003)يم٣ًمن (9/344)ضم٣مسمؿ  )جمٜمقل وم٣ميمف احل٣مهمظ( أزمق حمٚمد فمـ أيب هريرة

 (.9/343أزمق حمٚمد فمـ زرارة )ٓ أفمرهمف وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم()ضم٣مسمؿ 

 (.8/003أزمق حمٚمد فمـ فم٣مئُم٥م )ؤمٖمف ازمـ ضم٣ٌمن()يم٣ًمن 

 ( 665أزمق حمٚمد فمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ َمٔمٗمؾ )ذيؾ 

 (.9/346أزمق حمٚمد فمٛمف إزمراهٝمؿ )ضم٣مسمؿ 

 (.9/343أزمق حمٚمد َمقلم ومريش )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )

 أزمق حمٚمد وراق جم٣مهد: ؿمٙمح٥م زمـ حمٚمد .

 (.9/334أزمق خمت٣مر رأى َمٔم٣موي٥م )ضم٣مسمؿ 

 أزمق خمٙمد ايمُمٔمُم٣مع: فمٌد ايمٙمٚمؽ.

 أزمق خمٛمػ : يمقط زمـ حيٝمك.

 (.9/002أزمق خمٝمس )ٓيدري َمـ هق( )يم٣ًمن 

 (.9/333أزمق خمٝمس ايمٝمُم٘مري )ضم٣مسمؿ 

 (.27/614)فم٣ًمىمرأزمق َمدرك 

 (.8/002أزمق َمدرك )َمؼموك وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل()يم٣ًمن 

 (.9/333أزمق َمديم٥م َمقلم فم٣مئُم٥م )ضم٣مسمؿ 

 (.27/613أزمق َمذىمقر اخلقٓين )فم٣ًمىمر
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 (.9/333أزمق َمرة َمقلم فمٗمٝمؾ )ضم٣مسمؿ 

 (.9/333أزمق َمرة َمقلم ومٝمس )ضم٣مسمؿ 

 (.27/615أزمق َمرشمد اخلقٓين )فم٣ًمىمر

 أزمق َمرصم٣مء ايمٗم٣م : رضار زمـ فمقم.

 (.27/612زمق َمرضم٤م احل٣مهمظ )فم٣ًمىمرأ

 (.27/615أزمق َمرضم٤م ايمٗمرر )فم٣ًمىمر

 (.8/002أزمق َمرضمقم احلج٣مم )يم٣ًمن 

 (.27/617أزمق َمرضمقم اظم٘مل )فم٣ًمىمر

 (.9/333أزمق َمرزوق ايمتجٝمٌل )ضم٣مسمؿ 

 (.9/333أزمق َمرزوق فمـ أيب نم٣ميم٤م )ضم٣مسمؿ 

 (.8/002أزمق َمروان )يم٣ًمن 

 (.9/335أزمق َمروان إؽمٙمٚمل )ضم٣مسمؿ

 (.27/618ٕزدي )فم٣ًمىمرأزمق َمريؿ ا

 (.9/342أزمق َمريؿ إٞمِم٣مري )ضم٣مسمؿ 

 أزمق َمريؿ إٞمِم٣مري :فمٌد ايمٕمٖم٣مر.

 (.9/342أزمق َمريؿ ايمً٘مقين )ضم٣مسمؿ 

 (.9/342أزمق َمريؿ ايمٕم٣ًمين )ضم٣مسمؿ 

 (.9/347أزمق َمريؿ طم٣مدم َمًجد يمدَمُمؼ )ضم٣مسمؿ 

 (.9/342أزمق َمريؿ فمـ فمٚمر )ضم٣مسمؿ 

 (.9/347أزمق َمريؿ َم٘م٣مسم٤م فم٣مئُم٥م )ضم٣مسمؿ 

 (.9/347َمريؿ َمقلم أيب هريرة )ضم٣مسمؿ أزمق 

 (.27/601أزمق َمريؿ َمقلم ؽمالَم٥م )فم٣ًمىمر

 (.9/335أزمق َمزاضمؿ )ضم٣مسمؿ 
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 (.9/337أزمق َم٣ًمهمر )ضم٣مسمؿ 

 (.8/002ديٛمل()يم٣ًمن اظمأزمق َم٣ًمٞما: )جمٜمقل وم٣ميمف ازمـ 

 (.9/332أزمق َمًٔمدة ايمُم٣مَمل )ضم٣مسمؿ 

 (.9/332أزمق َمًٔمر )ضم٣مسمؿ 

 (.8/002وم٣ميمف ايمذهٌل()يم٣ًمن  أزمق َمًٔمر ؾمٝمخ يم٣ًممل زمـ نمٝمالن )ٓ ئمرف

 (.8/002أزمق َمًٔمر فمـ حمٚمد زمـ ضمج٣مرة )ٓ ئمرف وم٣ميمف ايمذهٌل()يم٣ًمن 

 أزمق َمًٔمقد : حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ فمٝمًك.

 أزمق َمًٔمقد ايمدَمُمٗمل احل٣مهمظ: إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد.

 أزمق َمًٔمقد ايمدَمُمٗمل: أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ فمٌد ايمٔمزيز.

 (.27/603ت )فم٣ًمىمرأزمق َمًٔمقد ايمرازي: أمحد زمـ همرا

 أزمق َمًٔمقد ايمًٙمٚمل : ه٣مٞمئ زمـ حيٝمك.

 أزمق َمًٔمقد اظمقصقم: فمٌد ايمرمحـ زمـ ضمًـ .

 أزمق َمًٔمقد ؾمٝمخ إلزمراهٝمؿ ايم٘مٛمدي: فمٌد اهلل زمـ فمٝمًك.

 (.9/337أزمق َمً٘مكم اجلزري )ضم٣مسمؿ 

 (.8/007أزمق َمً٘مكم فمـ اؽمامفمٝمؾ زمـ ٞمُمٝمط )جمٜمقل()يم٣ًمن 

  زمـ َمٜمر يزد إدي٤م.حمٚمد زمـ فمقم –آطمر  –أزمق َمًٙمؿ إصٌٜم٣مين 

 (.9/342أزمق َمًٙمؿ ايمٌجقم )ضم٣مسمؿ 

 (.9/342أزمق َمًٙمؿ ايمثٔم٣ميمٌل )ضم٣مسمؿ 

 (.9/345أزمق َمًٙمؿ اجلذَمل )ضم٣مسمؿ 

 (.9/342أزمق َمًٙمؿ اجلٙمٝمقم )ضم٣مسمؿ 

 (.27/663أزمق َمًٙمؿ اجلٙمٝمقم )فم٣ًمىمر

 (.27/663أزمق َمًٙمؿ احلج٣مم )فم٣ًمىمر

 أزمق َمًٙمؿ اخلراؽم٣مين: فمٌد ايمرمحـ زمـ َمًٙمؿ.
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 ايمياب: فمٌد ايمرمحـ زمـ ذهٌل.أزمق َمًٙمؿ 

 أزمق َمًٙمؿ ايم٘م٣مسم٤م: حمٚمد زمـ أمحد زمـ فمقم.

 (.0884أزمق َمًٙمؿ فمٛمف ازمٛمف حمٚمد )ك 

 (.9/345أزمق َمًٙمؿ َمـ أصح٣مب ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ )ضم٣مسمؿ 

 (.9/345أزمق َمًٙمؿ َمقلم زيد )ضم٣مسمؿ 

 (.8/007أزمق َمًٚمع احلجٌل )يم٣ًمن 

 (.27/665أزمق َمًقر اخلقٓين )فم٣ًمىمر

 َمًقر: فمٚمر زمـ َم٣ًمهمر.أزمق 

 (.8/008أزمق َمممس )يم٣ًمن 

 أزمق َمُمٜمقر: َمٔمروف زمـ حمٚمد.

 (.9/335أزمق َمِمٌا إوزافمل )ضم٣مسمؿ 

 اؽمامفمٝمؾ زمـ ومٝمس. –آطمر  –أزمق َمِمٔم٤م آٞمِم٣مري 

 (.9/330أزمق َمِمٔم٤م آٞمِم٣مري )ضم٣مسمؿ 

 (.9/330( )ضم٣مسمؿ 8/008أزمق َمِمٔم٤م اظم٘مل: )جمٜمقل وم٣ميمف ايمٔمٗمٝمقم()يم٣ًمن 

 (.9/330)ضم٣مسمؿ  صم٣مزمراً  ىأزمق َمِمٔم٤م رأ

 (.27/649أزمق َمِمٔم٤م َمقلم زمٛمل يزيد )فم٣ًمىمر 

 (.8/008أزمق َمِمٖمك َمدين )يم٣ًمن 

 (.9/337أزمق َمي )ضم٣مسمؿ 

 أزمق َمي: فمقم زمـ أمحد إؽم٘مٛمدري ايمٔمٙمقي.

 (.9/735أزمق َمْمر ايمٌٌمي اجلٜمٛمل )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ ()

 .(8/008أزمق َمْمر اجلٜمٛمل فمـ فمقم )جمٜمقل سمرىمف ضمٖمص زمـ نمٝم٣مث( )يم٣ًمن 

 أزمق َمْمر ايمٔمًٗمالين: أمحد زمـ فمٌد اهلل.

 أزمق َمْمر: َمٛمٝمع.
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 أزمق َمْمرف زمـ فمٚمغمة: أمحد زمـ فمٌد اهلل.

 أزمق َمْمٝمع ايمٌٙمخل: ضم٘مؿ زمـ فمٌد اهلل.

 أزمق َمْمٝمع اخلراؽم٣مين : ضم٘مؿ زمـ فمٌد اهلل زمـ َمًٙمؿ.

 أزمق َمٓمٖمر ايمًٚمٔم٣مين ايمِمٕمغم: فمٌد اهلل زمـ أيب ؽمٔمد احل٣مهمظ فمٌد ايم٘مريؿ.

 حمٚمد زمـ أؽمٔمد.أزمق َمٓمٖمر ايمٔمراومل: 

 أزمق َمٓمٖمر اظمرطمٝمت٣مين: صمٜمرام زمـ ضمزام زمـ َم٣ٌمرك.

 أزمق َمٓمٖمر ايمٛمٖمل: هٛم٣مد.

 َمٔمروف زمـ ضم٣ًمن. –آطمر  –أزمق َمٔم٣مذ 

 (.9/347أزمق َمٔم٣مذ إمحقس )ضم٣مسمؿ 

 (.8/009أزمق َمٔم٣مذ ايمٌجقم )يم٣ًمن 

 أزمق َمٔم٣مذ اجلرصم٣مين: أمحد زمـ إزمراهٝمؿ.

 (.9/348أزمق َمٔم٣مذ ايمداَمٕم٣مين )ضم٣مسمؿ 

 (.9/347ايمٌمودم )ضم٣مسمؿ أزمق َمٔم٣مذ 

 (.9/347أزمق َمٔم٣مذ ايمقاؽمْمل )ضم٣مسمؿ

 (.8/009أزمق َمٔم٣مذ فمـ أيب ىم٣مَمؾ. )يم٣ًمن 

 (.9/348أزمق َمٔم٣مذ فمـ يزيد )ضم٣مسمؿ 

 (.9/347أزمق َمٔم٣مذ َمقلم زمراء )ضم٣مسمؿ 

 (.27/631أزمق َمٔم٣مذم ايمٔم٘مل )فم٣ًمىمر 

 أزمق َمٔم٣مرم: أمحد زمـ َم٣ٌمرك ايمٌٕمدادي.

 (.9/337أزمق َمٔم٣من )ضم٣مسمؿ 

 (.8/061رء وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل()يم٣ًمن أزمق َمٔم٣مٞمؼ )ٓ 

 ضم٣مَمد زمـ فمٚمغم. –آطمر  –أزمق َمٔمتٚمر 

 أزمق َمٔمتٚمر ايمتٚمٝمٚمل : ضمٖمص.
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 أزمق َمٔمتٚمر زمـ زرَمل: فمامر.

 (.9/334أزمق َمٔمتٚمر زمـ فمٚمرو )ضم٣مسمؿ 

 (.9/334أزمق َمٔمتٚمر فمـ رصمؾ )ضم٣مسمؿ 

 (.9/332أزمق َمٔمدان )ضم٣مسمؿ 

 (.8/008أزمق َمٔمِم٤م إٞمِم٣مري )جمٜمقل()يم٣ًمن 

 (.8/061َمريؿ )يم٣ًمن  أزمق َمٔمْمؾ فمـ أيب

 (.27/642أزمق َمٔمْمؾ َمقلم زمٛمل ىمالب )فم٣ًمىمر 

 (.9/338أزمق َمٔمٗمؾ زمـ أيب َمًٙمؿ )ضم٣مسمؿ 

 (.9/338أزمق َمٔمٗمؾ فمـ أٞمس )ضم٣مسمؿ 

 أزمق َمٔمعم إمحري: هالل زمـ ؽمقيد.

 (.9/334أزمق َمٔمعم إٞمِم٣مري )يمف صح٥ٌم( )ضم٣مسمؿ 

 (.8/061أزمق َمٔمعم زمـ َمٜم٣مصمر )يم٣ًمن 

 ايمِمٚمد.أزمق َمٔمٚمر : فم٣ٌمد زمـ فمٌد 

 (.8/061أزمق َمٔمٚمر فمـ أٞمس )ٓ حيؾ ذىمره إٓ فمعم ؽمٌٝمؾ ايمٗمدح وم٣ميمف ازمـ ضم٣ٌمن( )يم٣ًمن 

 (.8/060أزمق َمٔمـ إيقم: )ٓ يدري َمـ هق()يم٣ًمن 

 (.9/331أزمق َمٔمـ ؽمٚمع ازمـ فمٚمر )ضم٣مسمؿ 

 (.9/330أزمق َمٔمـ فمـ ازمـ ؽمغميـ )ضم٣مسمؿ 

 أزمق َمٔمكم ايمرازي : ضمًكم زمـ ضمًـ .

 اظمٔمتزرم.أزمق َمٔمكم: شمامَم٥م زمـ أذس 

 (.03/301أزمق َمٕمغمة أضمد ايمٕمرزم٣مء )طمط 

 (.9/349أزمق َمٕمغمة اخلِم٣مف )ضم٣مسمؿ 

 (.27/656أزمق َمٕمغمة ايمِمقدم )فم٣ًمىمر 

 (.8/060أزمق َمٕمغمة ايمٗمقاس )وشمٗمف ازمـ َمٔمكم( )يم٣ًمن 
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 (.0883أزمق َمٕمغمة ايمٗمقاد )يمٝمٛم٥م ايمتٝمٚمل وَم٣م روه فمٛمف نمغمواضمد( )ك 

 (.9/349)ضم٣مسمؿ اً فمٚمر ىأزمق َمٕمغمة رأ

 (.9/349ٕمغمة فمـ ازمـ فم٣ٌمس )ضم٣مسمؿ أزمق َم

 (.9/331أزمق َمٕمغمة فمـ أيب هريرة )ضم٣مسمؿ 

 (.9/331أزمق َمٕمغمة فمـ أزمٝمف )ضم٣مسمؿ 

 (.9/331أزمق َمٕمغمة فمـ ؽمٙمٝمامن )ضم٣مسمؿ 

 (.9/331أزمق َمٕمغمة وم٣مل ىمٛم٦م َم٠مذٞم٣م )ضم٣مسمؿ 

 (.9/349أزمق َمٕمغمة وم٣مل: وم٣مل ىمٔم٤م ٕيب َمًٙمؿ )ضم٣مَم٦م 

 (.9/337أزمق َمٖمرج )ضم٣مسمؿ 

 ٣ٌمين : حمٚمد زمـ فمٌد اهلل.أزمق َمٖمّمؾ ايمُمٝم 

 أزمق َمٖمّمؾ زمـ فمالء: ؾمٌؾ.

 أزمق َمٗم٣مسمؾ ايمًٚمرومٛمدي: ضمٖمص زمـ ؽمٙمٝمؿ.

 (.03/366أزمق َمٗم٣مسمؾ ايم٘مًم )طمْمؽ 

 أزمق َمٗمدام زمـ ذوس: اؽمامفمٝمؾ زمـ صٛمٔم٣مين.

 أزمق َمٗمدام زمـ فمٚمرو: اؽمامفمٝمؾ.

 أزمق َم٘مٝمس: ديٛم٣مر.

 أزمق َمٙمٝما إول : ضمًـ زمـ يقؽمػ اظمٌمي.

 (.0350رزم٣مح )جمٜمقل وم٣ميمف احل٣مهمظ( )حتٖم٥م/أزمق َمٙمٝما فمـ فمٌد اهلل زمـ 

 أزمق َمٛمذر : أؽمد زمـ فمٚمرو ايمٖمٗمٝمف.

 أزمق َمٛمذر : هُم٣مم زمـ حمٚمد زمـ ؽم٣مئ٤م ايم٘مٙمٌل.

 أزمق َمٛمذر زمـ أيب ايمِمٜم٣ٌمء: ؽمالم ايمٌٌمي.

 (.8/066أزمق َمٛمذر سم٣مزمٔمل )ٓ يدري َمٛمف هق()يم٣ًمن 

 أزمق َمٛمذر ؾمٝمخ َمٔمتٚمر :ضمًكم.
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 (.9/336أزمق َمٛمذر فمـ أيب أؽمٝمد )ضم٣مسمؿ 

 (.27/653َمٛمذر فمـ ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ )فم٣ًمىمر  أزمق

 (.9/336أزمق َمٛمذر َمقلم أيب ذر )ضم٣مسمؿ

 أزمق َمٛمٌم ايمرازي: إزمراهٝمؿ زمـ فمقم زمـ حمٚمد.

 (.8/064أزمق َمٛمِمقر )يم٣ًمن 

 أزمق َمٛمِمقر إؾمٔمري: حمٚمد زمـ ضمًكم زمـ أيب أيقب.

 أزمق َمٛمِمقر ايمٌٛمدجيل: ٞم٣مؾم٤م زمـ هالل زمـ ٞمٌم احلراين.

 ريب: أمحدزمـ ضمًكم زمـ فمقم زمـ فمٚمر.أزمق َمٛمِمقر احل

 أزمق َمٛمِمقر ايمروَمل : زمذنمش زمـ فمٌد اهلل.

 أزمق َمٛمِمقر ايمٔم٣ٌمداين: حمٚمد زمـ ضمًكم إزدي.

 (.9/330أزمق َمٛمِمقر ايمٖم٣مرد )ضم٣مسمؿ 

 أزمق َمٛمِمقر ايمٖمٗمٝمف ايمٌٕمدادي: فمٌد ايمٗم٣مهر زمـ ؿم٣مهر ايمٛمٝم٣ًمزمقري.

 أزمق َمٛمِمقر ايمٙمٕمقي : حمٚمدزمـ فمقم زمـ فمٚمر.

 حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ ٞمقح. أزمق َمٛمِمقر ايمٛمخٔمل:

 أزمق َمٛمِمقر ايمٛمٜمرواين: ؽمٙمٝمامن زمـ حمٚمد.

 (.0356أزمق َمٛمِمقر ايمٛمقوم٣مين ) وم٣مل احل٣مهمظ دم ؽمٛمد هذا همٝمف: رصم٣ميمف شمٗم٣مت( )حتٖم٥م/

 أزمق َمٛمِمقر زمـ أيب أيقب: حمٚمد زمـ ضمًكم زمـ أيب أيقب.

 أزمق َمٛمِمقر زمـ ؽم٘مرويف: حمٚمد ازمـ أمحد ايمٗم٣م  إصٌٜم٣مين.

 (.3/091زمـ ٞمٌم )أصٌٜم٣من أزمق َمٛمِمقر 

 (.9/330أزمق َمٛمِمقر فمـ أٞمس )ضم٣مسمؿ 

 (.9/330َمٛمِمقر وم٣م  أهمريٗمٝم٥م )ضم٣مسمؿ  أزمق

 (.9/330أزمق َمٛمِمقر َمقلم ازمـ فم٣ٌمس )ضم٣مسمؿ 

 (.9/330أزمق َمٛمِمقر َمقلم ؽمٙمٝمؿ )ضم٣مسمؿ 
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 (.9/337أزمق َمٛمٓمقر )ضم٣مسمؿ

 (.9/335أزمق َمٛمٜم٣مل فمـ أيب هريرة )ضم٣مسمؿ 

 (.27/621أزمق َمٜم٣مصمر فمـ أيب ذر )فم٣ًمىمر 

 أزمق َمٜم٣مصمر: ؽم٣مزمؼ زمـ فمٌد اهلل ايمروَمل.

 (.8/063أزمق َمٜمدي إفمرايب ؾمٝمخ يمألصٚمٔمل )يم٣ًمن 

 (.9/332أزمق َمٜمديف )ضم٣مسمؿ 

 (.8/063أزمق َمٜمري٥م فمـ أيب أَم٣مَم٥م )ٓ ئمرف وم٣ميمف ايمذهٌل()يم٣ًمن 

 (.8/063أزمق َمٜمٙم٤م )يم٣ًمن 

 (.9/348أزمق َمقؽمك إؽمدي )ضم٣مسمؿ 

 (.03/307أزمق َمقؽمك ايمٌٕمدادي )طمط 

 (.9/348ك احلذاء )ضم٣مسمؿ أزمق َمقؽم

 (.9/348أزمق َمقؽمك احل٘مٚمل )ضم٣مسمؿ 

 (.8/065( )يم٣ًمن 9/348أزمق َمقؽمك ايمِمٖم٣مر )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()

 أزمق َمقؽمك ايمِمغمدم: فمٚمران 

 أزمق َمقؽمك ايمْم٣مئل: فمٌد اهلل زمـ همّمؾ إٞم٣ٌمري.

 أزمق َمقؽمك اظمِمٝميص : ه٣مرون زمـ زي٣مد.

 أزمق َمقؽمك اهلروي: اؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ.

 (.9/348َمقؽمك اهلالرم )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()أزمق 

 (8/065( )يم٣ًمن 9/349أزمق َمقؽمك اهلٚمداين )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ

 أزمق َمقؽمك زمـ هٝمثؿ : فمٝمًك.

 (.8/065أزمق َمقؽمك فمـ فمقم )جمٜمقل( )يم٣ًمن 

 (.9/348أزمق َمقؽمك فمـ ويمٝمد )ضم٣مسمؿ 

 (.9/348أزمق َمقؽمك فمـ وه٤م )ضم٣مسمؿ 
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 أزمق َمقهقب: رؾمٝمد .

 (.9/333َمقهي٥ٌم )ضم٣مسمؿ أزمق 

 (.9/332أزمق َمٝمنة )ضم٣مسمؿ 

 أزمق َمٝمنة ايمٛمٜم٣موٞمدي: أمحد زمـ فمٌد اهلل.

 أزمق َمٝمٚمقن ايمرزمٝمٔمل: ؽم٣ممل.

 أزمق َمٝمٚمقن ايمِمقري: أيقب زمـ حمٚمد.

 (.9/337أزمق َمٝمٚمقٞم٥م )ضم٣مسمؿ 

 (.8/062أزمق ٞم٣مذة )ٓ ئمرف وم٣ميمف ايمذهٌل()يم٣ًمن 

 (.9/339أزمق ٞمٌٝمف ؽمٚمع فم٣مئُم٥م )ضم٣مسمؿ 

 (.٣9/339مسمؿ أزمق ٞمجٝمٙم٥م )ضم

 أزمق ٞمٌم : َمٔمٚمر زمـ حمٚمد.

 (.9/338أزمق ٞمٌم آؽمدي )ضم٣مسمؿ 

 أزمق ٞمٌم إٞمِم٣مري : أمحد زمـ فمٌد اهلل.

 أزمق ٞمٌم ايم٣ٌمر: إزمراهٝمؿ زمـ همّمؾ .

 أزمق ٞمٌم ايمٌجقم: همّمؾ زمـ ضمًـ .

 أزمق ٞمٌم اخل٣ٌمز: أمحد زمـ َمنور.

 أزمق ٞمٌم ايمً٘مري ايمت٣مصمر: حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ صمٔمٖمر.

 أمحد زمـ فمقم زمـ أمحد زمـ حمٚمد ايمٖم٣مَمل. أزمق ٞمٌم ايمٖم٣مَمل: هق

 (.03/360أزمق ٞمٌم ايمٖمالس )طمط 

 (.03/361أزمق ٞمٌم اظمح٤م ايمِمقدم )طمط 

 أزمق ٞمٌم اهلٚمداين ايمِمقدم : فمٌد ايمرمحـ زمـ حمٚمد.

 أزمق ٞمٌم ايمقزم٣مر: أمحد زمـ حمٚمد زمـ أمحد ايمٕمزارم.

 أزمق ٞمٌم ايمقزير: حمٚمد زمـ ؿم٣مهر.
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 احلٚمٝمد.أزمق ٞمٌم زمـ زم٣موردي: َمٛمِمقر زمـ فمٌد 

 أزمق ٞمٌم زمـ فمٌد ايمٔمزيز ايمٛمٝم٣ًمزمقري: فمٚمر زمـ فمٌد ايمٔمزيز زمـ فمٚمر زمـ ومت٣مدة.

 أزمق ٞمٌم زمـ فم٣ًمىمر:فمٌد ايمرضمٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ ضمًـ .

 (.9/338أزمق ٞمٌم زمـ فمٚمرو )ضم٣مسمؿ 

 أزمق ٞمٌم زمـ ودفم٣من: حمٚمد زمـ فمقم اظمقصقم.

 أزمق ٞمٌم محدويف ايمٌٕمدادي: أمحد زمـ فمٌد اهلل زمـ حمٚمد.

 امد زمـ ؽمٙمٚم٥م: زيد.أزمق ٞمٌم ؾمٝمخ حل

 (.8/067أزمق ٞمٌم فمـ فمقم )يم٣ًمن 

 أزمق ٞمٌم فمـ ه٣مٞمئ: َم٘مدوح زمـ حمٚمد زمـ ؽم٣مىمـ.

 ( 662أزمق ٞمِمغم ايم٘مقدم فمـ أيب ؽمٔمٝمد اخلدري ) جمٜمقل وم٣ميمف ايمدار ومْمٛمل ( ) ذيؾ 

 (.9/339أزمق ٞمِمغم فمـ ايمزهغمي )ٓ ئمرف وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ 

 (.9/351أزمق ٞمي ؽمٚمع أٞم٣ًمً )ضم٣مسمؿ 

 (.9/339ٞمٔم٣مَم٥م إؽمدي )ضم٣مسمؿ أزمق 

 (.8/067أزمق ٞمٔم٣مَم٥م إؽمدي )ٓ ئمرف()يم٣ًمن 

 أزمق ٞمٔم٣مَم٥م ايمّمٌل :ؾمٝمٌف.

 (.8/067أزمق ٞمٔم٣مَم٥م ؾمٝمخ ٕيب صمٜمّمؿ )ٓ ئمرف وم٣ميمف ايمذهٌل()يم٣ًمن 

 (.9/339أزمق ٞمٔم٣مَم٥م ؾمٝمخ َمـ احلل )ضم٣مسمؿ 

 (.8/067أزمق ٞمٔمامن إٞمِم٣مري : ؾمٝمٌف)يم٣ًمن 

 (.9/339ف أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ أزمق ٞمٔمامن فمـ أيب ووم٣مص )جمٜمقل وم٣ميم

 (.8/067أزمق ٞمٔمامن فمـ فمٌد اهلل زمـ ىمٔم٤م )ٓ أفمرهمف وم٣ميمف ايمٔمالئل()يم٣ًمن 

 أزمق ٞمٔمٝمؿ اإلؽمٖمرايٝمٛمل: فمٌد اظمٙمؽ زمـ ضمًـ زمـ حمٚمد إزهري.

 أزمق ٞمٔمٝمؿ إصٌٜم٣مين: أمحد زمـ فمٌد اهلل زمـ أمحد ص٣مضم٤م أطم٣ٌمر أصٌٜم٣من.

 (.8/068أزمق ٞمٔمٝمؿ ايمٌٙمخل )وه٣مه أمحد وازمـ َمٔمكم()يم٣ًمن 
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 أزمق ٞمٔمٝمؿ اجلرصم٣مين : فمٌد اظمٙمؽ زمـ حمٚمد زمـ فمدي.

 أزمق ٞمٔمٝمؿ احل٣مهمظ إصٌٜم٣مين: أمحد زمـ فمٌد اهلل زمـ إؽمح٣مق.

 (.8/068أزمق ٞمٔمٝمؿ زمـ ومريط )يم٣ًمن 

 (.9/351ضم٣مسمؿ() أزمقأزمق ٞمٔمٝمؿ فمـ حمٚمد زمـ زي٣مد )جمٜمقل وم٣ميمف 

 (.8/068أزمق ٞمٔمٝمؿ فمـ حمٚمد زمـ زي٣مد )جمٜمقل()يم٣ًمن 

 ٞمٔمٝمؿ: فمٚمر زمـ ضمِمكم. أزمق

 (.9/339أزمق هنُمؾ )ضم٣مسمؿ 

 (.8/068أزمق هنُمؾ فمـ أيب وائؾ )ٓ ئمرف وم٣ميمف ايمذهٌل()يم٣ًمن 

 (.9/339أزمق هنٝمؽ )ضم٣مسمؿ 

 (.8/068أزمق ٞمقاش ايمُم٣مفمر اظم٣مصمـ اؽمٚمف ضمًـ زمـ ه٣مٞمئ )يم٣ًمن

 أزمق ٞمقح: وم٣مؽمؿ.

 (.9/353أزمق ه٣مرون احلج٣مم )ضم٣مسمؿ 

 (.8/069أزمق ه٣مرون اخلريٌل )يم٣ًمن 

 ه٣مرون ايمٕمٛمقي : إزمراهٝمؿ زمـ فمالء. أزمق

 (.9/353أزمق ه٣مرون ايمٖمٙمًْمٝمٛمل )ضم٣مسمؿ 

 أزمق ه٣مرون ايمٛمٚمغمي: فمٚمر زمـ فمٌد اهلل.

 (9/353أزمق ه٣مرون ايمقاؽمْمل )ضم٣مسمؿ

 .كأزمق ه٣مرون زمـ َمٙمْم٤م: فمٝمً

 (.27/682أزمق ه٣مرون فمـ أيب وه٤م ايم٘مالفمل )فم٣ًمىمر 

 (.8/069أزمق ه٣مرون فمـ ضم٘مؿ زمـ فمٝمٝمٛم٥م )ؽم٣مومط وم٣ميمف اجلقزصم٣مين()يم٣ًمن 

 أزمق ه٣مؾمؿ آؽم٘مٛمدري : ه٣مٞمئ زمـ َمتقىمؾ.

 (.8/069أزمق ه٣مؾمؿ اجل٣ٌمئل )سم٣ميمػ()يم٣ًمن

 (.03/497أزمق ه٣مؾمؿ ايمزاهد )طمط 



2117 
 

 أزمق ه٣مؾمؿ اظم٣ميم٘مل: ه٣مٞمئ.

 أزمق ه٣مؾمؿ ايمٛمخٔمل: طمي زمـ َمًٙمؿ.

 (.8/041أزمق ه٣مؾمؿ ايمقاؽمْمل )يم٣ًمن 

 أزمق ه٣مؾمؿ زمـ زمٛم٦م داود زمـ أيب هٛمد: إؽمح٣مق زمـ فمٝمًك.

 زمـ حمٚمد. إؽمامفمٝمؾأزمق ه٣مؾمؿ زمـ حمٚمد احلٚمغمي : 

 (.8/041أزمق ه٣مؾمؿ: زي٣مد وصقازمف أزمق هُم٣مم )يم٣ًمن 

 (.9/355أزمق ه٣مٞمئ )ضم٣مسمؿ 

 أزمق ه٣مٞمئ إصٌٜم٣مين: َمًٜمؾ زمـ طمٙمٝمٖم٥م.

 أزمق ه٣مٞمئ زمـ زمن: فمٚمغم.

 (.9/355أزمق هٌغمة ايمّمٌل )ضم٣مسمؿ 

 أزمق هدي٥م: إزمراهٝمؿ زمـ هدزم٥م.

 (.0353احل٣مهمظ: َم٣م فمرهمتف وٓ أـمٛمف ؽمٚمع أزم٣م ايمدرداء( )حتٖم٥م/أزمق هذيؾ فمـ أيب ايمدرداء )وم٣مل 

 أزمق هرَمز : ٞم٣مهمع.

 (.9/352ازمق هرَمز فمـ أٞمس )ؤمٝمػ وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم()ضم٣مسمؿ 

 (.28/4أزمق هريرة إَم٣مم َمًجد فمروم٥م )فم٣ًمىمر 

 أزمق هريرة زمـ أيب طمٙمػ: أيٚمـ.

 (.8/041أزمق هريرة فمـ حم٘مقل )ٓ ئمرف وم٣ميمف ايمذهٌل()يم٣ًمن 

 يد زمـ ؽمٚمرة.أزمق هزان: يز

 (.28/4أزمق هُم٣مم اإلَم٣مم )فم٣ًمىمر 

 (.03/302أزمق هُم٣مم ايم٣ٌمفمٗمقين )طمط 

 (.8/040ازمق هُم٣مم ايمٗمٛم٣مد : )يم٣ًمن 

 (.8/040أزمق هُم٣مم فمـ أيب ضمرة )يم٣ًمن 

 (.9/355أزمق هُم٣مم فمـ أيب ؽمٔمٝمد )ضم٣مسمؿ 
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 (.8/040( )ضم٣مسمؿ 9/355أزمق هُم٣مم فمـ أيب َمٔم٣مذ )جمٜمقٓن وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ

 يمد أيب َمٗمداد : زي٣مد.أزمق هُم٣مم وا

 (.8/040أزمق هٖم٣من اخلرٞمقي )يم٣ًمن 

 (.8/046أزمق هالل ايمثٔمٙمٌل )ٓ ئمرف وم٣ميمف ايمذهٌل()يم٣ًمن 

 (.9/353أزمق هالل ايمٔم٘مل )ضم٣مسمؿ 

 (.9/355أزمق هالل ايمٙمٝمثل )ضم٣مسمؿ 

 (.8/046زرفم٥م( )يم٣ًمن  أزمقأزمق مه٣مم ايمٌٌمي : )ٓ ئمرف وم٣ميمف 

 (.9/355أزمق مه٣مم ايمُمٔم٣ٌمين )ضم٣مسمؿ 

 (.8/046دان : وم٣مؽمؿ زمـ َمٜمران )ىمذزمف ازمـ فمدي()يم٣ًمن مه أزمق

 (.9/352أزمق مهدان زمـ ه٣مرون )ىمذزمف ازمـ َمٔمكم()ضم٣مسمؿ 

 أزمق مهزة ايمٙمٝمثل : صقازمف أزمق محزة زم٣محل٣مء )سمٗمري٤م(.

 (.9/354أزمق هٛمد إٞمِم٣مري )صح٣ميب()ضم٣مسمؿ 

 (.9/354أزمق هٛمد ايمٌجقم )ضم٣مسمؿ 

 (.9/354أزمق هٛمد ايمدآين )ضم٣مسمؿ 

 (.8/046ايمِمديؼ فمـ ٞم٣مهمع )ٓ ئمرف وم٣ميمف ايمذهٌل()يم٣ًمن أزمق هٛمد 

 (.8/046أزمق هٛمد فمـ أٞمس )ٓ ئمرف وم٣ميمف ايمذهٌل())يم٣ًمن 

 (.9/355أزمق هٛمٝمدة فمـ أيب أَم٣مَم٥م )ضم٣مسمؿ 

 (.8/046أزمق هٛمٝمدة فمـ أيب َمٔم٣موي٥م )ٓ ئمرف وم٣ميمف ايمذهٌل()يم٣ًمن 

 (.8/046أزمق هٝمثؿ ايمٌٌمي )ٓ ئمرف وم٣ميمف ايمذهٌل()يم٣ًمن 

 (.9/354ايمّمٚمري )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ() أزمق هٝمثؿ

 (.8/044أزمق هٝمثؿ ايمٔمٌد ي )يم٣ًمن 

 أزمق هٝمثؿ ايمٔمٚمري :طم٣ميمد زمـ زيد.

 (.8/044أزمق هٝمثؿ ايمٖمر  )ىمذزمف إزدي()يم٣ًمن 
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 (.8/044أزمق هٝمثؿ فمـ ازمـ أيب فمروزم٥م )ٓ ئمرف وم٣ميمف ايمذهٌل()يم٣ًمن 

 (.8/046أزمق هٝمثؿ فمـ ايمزهري )ٓ ئمرف وم٣ميمف ايمذهٌل()يم٣ًمن 

 (ز9/356أزمق وائؾ ايمٗم٣مص )وشمٗمف ازمـ َمٔمكم()ضم٣مسمؿ 

 (.27/625أزمق واشمٙم٥م اهلذرم )يمف صح٥ٌم()فم٣ًمىمر 

 (.9/350أزمق واومد ايمًالب )ضم٣مسمؿ 

 (.9/350واومد فمـ ازمـ فمقن ) أزمق

 (.9/356أزمق وضمُمٝم٥م )ضم٣مسمؿ 

 (.27/684أزمق وزيرة ايمٔمٛمز )فم٣ًمىمر 

 (.8/043أزمق وو٣مح فمـ أٞمس )يم٣ًمن 

 (.8/043أزمق وو٣مح فمـ فمقم )يم٣ًمن 

 (.9/356أزمق وفمٙمف ايمقفمالين )جمٜمقل()ضم٣مسمؿ

 أزمق ويمٝمد : فمٌد اهلل زمـ حمٚمد ايم٘م٣مَمقم.

 أزمق ويمٝمد : حمٚمد زمـ ضم٣مرث زمـ ضمِمكم.

 أزمق ويمٝمد ايم٣ٌمصمل: ؽمٙمٝمامن زمـ طمٙمػ.

 أزمق ويمٝمد ايمرومل: ؽمٙمٝمامن زمـ فمٌٝمد اهلل.

 (.0439أزمق ويمٝمد ايمٔمدين: )ومط 

 (.0888ازمق ويمٝمد ايمٔمٛمزي: )ك 

 : طم٣ميمد زمـ اؽمامفمٝمؾ )ىمذاب(. أزمق ويمٝمد اظمخزوَمل

 أزمق ويمٝمد اظمقصقم: ؿمريػ.

 (.8/045)يم٣ًمن هق ايمذي زمٔمده  أزمق ويمٝمد زمـ زمرد إٞمْم٣مىمل )ٓ ئمرف وم٣ميمف ايمذهٌل(

 أزمق ويمٝمد زمـ زمرد: حمٚمد زمـ أمحد زمـ ويمٝمد زمـ زمرد.

 أزمق ويمٝمد زمـ رؾمد: حمٚمد زمـ أمحد زمـ رؾمد اظم٣ميم٘مل.

 (.8/045أزمق ويمٝمد زمـ فمٚمر زمـ مح٣مس )يم٣ًمن 
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 أزمق ويمٝمد زمـ هنُمؾ: أزم٣من.

 (.8/045أزمق ويمٝمد فمـ زمالل زمـ أيب زمردة )يم٣ًمن 

 (8/045أزمق ويمٝمد فمـ ضمٖمص زمـ نمٝم٣مث )ٓ ئمرف وم٣ميمف ايمذهٌل()يم٣ًمن 

 (.9/351أزمق ويمٝمد َمقلم ايمٗمريش )ضم٣مسمؿ 

 (.9/351أزمق ويمٝمد َمقلم رواضم٥م )ضم٣مسمؿ 

 (9/351أزمق ويمٝمد َمقلم فمٚمر زمـ طمراش )ؾمٝمخ َمًتٗمٝمؿ احلدي٧م وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()

 (.9/356أزمق وٞمٗم٥م )ٓ أفمرهمف وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ 

 أزمق وه٤م إؽمدي : حمٚمد زمـ محزة.

 أزمق وه٤م ايمْم٣مئل: احل٣مرث.

 أزمق وه٤م ايم٘مقدم: ويمٝمد زمـ فمٝمًك.

 أزمق حيل ايمرازي: فمٌد ايمرمحـ زمـ حمٚمد زمـ ضمًـ.

 رؽمقدم: زىمري٣م زمـ ٞم٣مهمع.أزمق حيٝمك إ

 (.8/047أزمق حيٝمك إفمقر )ٓ ئمرف( )يم٣ًمن 

 (.9/358ق حيٝمك إٞمِم٣مري )ضم٣مسمؿ أزم

 أزمق حيٝمك إيقم: طم٣ميمد زمـ ٞمزار.

 أزمق حيٝمك ايمًٌْم٣مَمل: ؿمٝمٖمقر.

 أزمق حيٝمك ايمتٝمٚمل: اؽمامفمٝمؾ زمـ حيٝمك.

 أزمق حيٝمك اخلراؽم٣مين: فمٌد ايمِمٚمد زمـ ضم٣ًمن.

 أزمق حيٝمك ايمزفمٖمراين: صمٔمٖمر زمـ حمٚمد.

 أزمق حيٝمك ايم٣ًمصمل: زىمري٣م زمـ حيٝمك.

 همّمؾ ايمٌجٝمقم.أزمق حيٝمك ايمًٙمٚمل: فمٌد ايمِمٚمد زمـ 

 أزمق حيٝمك ايمًٚمرومٛمدي : أمحد زمـ حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ ضم٣مزم.

 (.8/042أزمق حيٝمك ايمْمح٣من )ٓ يدري َمـ هق()يم٣ًمن 
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 أزمق حيٝمك ايمٔمْم٣مر : حمٚمد زمـ ؽمٔمٝمد زمـ نم٣ميم٤م .

 أزمق حيٝمك ايم٘مٛم٣مئل: زىمري٣م زمـ حيٝمك.

 (.8/042أزمق حيٝمك اظمالئل )جمٜمقل()يم٣ًمن 

 (.28/2أزمق حيٝمك اظمقصقم )فم٣ًمىمر 

 زمق حيٝمك ايمٛمٜمُمقم: وو٣مح زمـ حمٚمد.أ

 (.8/042أزمق حيٝمك ايمٛمٝم٣ًمزمقري )يم٣ًمن 

 أزمق حيٝمك ايمقوم٣مر: زىمري٣م زمـ حيٝمك

 أزمق حيٝمك زمـ فمٌد اهلل: ايمززمغم.

 (.9/357أزمق حيٝمك زمـ فمٚمرو )ضم٣مسمؿ 

 (.9/357أزمق حيٝمك فمـ ازمـ فمٚمر )ضم٣مسمؿ 

 (.9/357أزمق حيٝمك فمـ أيب يزيد )ضم٣مسمؿ 

 (.9/358وم٣ميمف أزمق زرفم٥م()ضم٣مسمؿ أزمق حيٝمك فمـ طم٣ميمد )ٓ أفمرهمف 

 (.9/357أزمق حيٝمك فمـ رزمٝمٔم٥م )ضم٣مسمؿ 

 (.8/042أزمق حيٝمك فمـ ؾمٚمر )ٓ ئمرف وم٣ميمف ايمذهٌل()يم٣ًمن

 (.9/358أزمق حيٝمك فمٛمف ؾمٚمر )ٓ أفمرهمف وم٣ميمف أمحد وازمـ َمٔمكم()ضم٣مسمؿ 

 حيٝمك: ايمٗمٔمٗمٔم٣مع زمـ ويمٝمد . أزمق

 (.8/048( )يم٣ًمن0355أزمق يزيد إفمقر: )ٓ ئمرف وم٣ميمف احل٣مهمظ( )حتٖم٥م/

 (.9/359أزمق يزيد ايمْمح٣من )ضم٣مسمؿ 

 (.28/9أزمق يزيد ايمٗم٣م  َمقلم زمٛمل أَمٝم٥م )فم٣ًمىمر 

 أزمق يزيد اظمدين : فمٌد ايمرمحـ زمـ َمرومع . 

 (.9/358أزمق يزيد اظمديٛمل )وشمٗمف ازمـ َمٔمكم ووم٣مل أزمق ضم٣مسمؿ: ي٘مت٤م ضمديثف()ضم٣مسمؿ 

 (.9/359أزمق يزيد سم٣مزمٔمل فمٚمـ ؽمٚمع فمـ ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ )ضم٣مسمؿ  

 (.9/359أزمق يزيد فمـ أيب حيٝمك )ضم٣مسمؿ 
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 (.9/321أزمق ي٣ًمر ايمٗمرر )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()

 (.8/047أزمق ين ايمٗم٣م  )ذاه٤م احلدي٧م زمٚمرة وم٣ميمف احل٣مىمؿ()يم٣ًمن 

 (.9/358أزمق يًع اظم٘مٖمقف ايم٘مقدم )ي٘مت٤م ضمديثف وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ 

 (.9/321أزمق ئمٖمقر ايمثٗمٖمل )ضم٣مسمؿ 

 اإلهائٝمقم: اؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ اجلرصم٣مين.أزمق ئمٗمقب 

 ئمٗمقب إؽمقاري: اؽمح٣مق زمـ إدريس. أزمق

 أزمق ئمٗمقب إهمْمس : يقؽمػ زمـ يقٞمس.

 (.03/318أزمق ئمٗمقب ايمٌٕمدادي )طمط 

 (.01/28أزمق ئمٗمقب ايمتدَمري )فم٣ًمىمر 

 (.9/318أزمق ئمٗمقب ايممميْمل ايمٌٌمي )أشمٛمقا فمٙمٝمف()ضم٣مسمؿ 

 زمـ َمٗم٣مسمؾ.أزمق ئمٗمقب ايم٘م٣مهقم: إؽمح٣مق زمـ زمن 

 ئمٗمقب ايمٛمخٔمل : اؽمح٣مق زمـ حمٚمد إمحر. أزمق

 (.9/301أزمق ئمٗمقب زمـ أيب همّمؾ ايمٔم٘مػمي )ضم٣مسمؿ

 أزمق ئمٗمقب زمـ دريد: اؽمح٣مق.

 (.03/319أزمق ئمٗمقب زمـ ؽمٙمٝمامن اظمٛمِمقر )طمط 

 أزمق ئمٗمقب زمـ ىم٣مَمؾ : اؽمح٣مق.

 أزمق ئمٗمقب زمـ ٞمًْم٣مس: اؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ زمـ فمثامن.

 (.8/047روة )ىمذزمف ازمـ َمٔمكم()يم٣ًمن أزمق ئمٗمقب فمـ هُم٣مم زمـ فم

 ئمٗمقب َمقلم زمٛمل ه٣مؾمؿ : َمقلم اؽمح٣مق زمـ حمٚمد. أزمق

 (.9/318أزمق ئمٗمقب َمقلم َمٜمدي: )ضم٣مسمؿ 

 أزمق ئمٗمقب: أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمٚمران.

 أزمق ئمعم : أمحد زمـ فمقم زمـ َمثٛمك زمـ حيٝمك،

 أزمق ئمقم اجلٔمٖمري: محزة زمـ حمٚمد.
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 أزمق ئمقم ايمْمػمي: محزة.

 َمٜمدي : ئمقم.أزمق ئمقم زمـ 

 (.04/28أزمق يامن اظمٗمرائل )فم٣ًمىمر 

 أزمق يقؽمػ احلٛمٖمل صح٣مب أيب ضمٛمٝمٖم٥م: ئمٗمقب زمـ إزمراهٝمؿ.

 أزمق يقؽمػ ايمٗمزويٛمل : فمٌد ايمًالم زمـ حمٚمد.

 أزمق يقؽمػ ايمٗمٙمقيص : ئمٗمقب زمـ اؽمح٣مق زمـ زي٣مد.

 أزمق يقؽمػ ايمٗمقزيٛمل: فمٌد ايمًالم زمـ زمٛمدار.

 (.9/352أزمق يقؽمػ اظمديٛمل )ضم٣مسمؿ

 (.8/048يقؽمػ اظمديٛمل )يمٝمس زمثٗم٥م وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم()يم٣ًمن أزمق 

 أزمق يقؽمػ اظمروزي : أمحد زمـ مجٝمؾ.

 أزمق يقؽمػ اظمًتٚمقم: جم٣مؾمع.

 (.0853أزمق يقؽمػ اظمٗمدد: )ك 

 (.9/352أزمق يقؽمػ اظم٘مل )ضم٣مسمؿ 

 أزمق يقؽمػ فمـ فمٌد اهلل زمـ دٞمٝم٣م: ئمٗمقب زمـ إزمراهٝمؿ. 

 (.9/352أزمق يقؽمػ َمقلم َمٔم٣موي٥م )ضم٣مسمؿ 

 فمش: ئمٗمقب.قٞمس إأزمق ي

 (.8/048أزمق يقٞمس اخلِم٣مف )يم٣ًمن 

 أزمق يقٞمس ايمٗم٣مهمالين: زم٘م٣مر.

 أزمق يقٞمس اظمديٛمل: حمٚمد زمـ أمحد زمـ يزيد زمـ فمٌد اهلل.

 (.8/048أزمق يقٞمس ؾمٝمخ حلامد زمـ ؽمٙمٚم٥م )جمٜمقل()يم٣ًمن 

 (.9/352أزمق يقٞمس فمـ َمٗمداد )ضم٣مسمؿ

 (.9/357أزمق يقٞمس فمٛمف مح٣مد )ضم٣مسمؿ 
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 اظمٌٜمٚمقن َمـ ايمرصم٣مل

 ؽمٔمد زمـ زيد زمـ شم٣مزم٦م . زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ ومٝمس فمـ أزمٝمف: ومٝمس

 مجٝمع زمـ فمٚمر فمـ رصمؾ: هق أزمق فمٌد اهلل ايمتٚمٝمٚمل يزيد زمـ فمٚمر.

 (.0422احلًـ زمـ صمٔمٖمر فمـ فمٚمف )ومط

 طم٣مدم ايمٖمّمٝمؾ زمـ فمٝم٣مض: إزمراهٝمؿ زمـ إؾمٔم٧م.

 طم٣مل حمٚمد زمـ اخلْم٣مب: أمحد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ زيد.

 زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ ؽمٔمٝمد. ايمدارومْمٛمل: فمـ أطمل ززمغم : هق ؽمٔمٝمد

 ذيؽ فمـ أَمل ايمِمغمدم: أَمل زمـ رزمٝمٔم٥م ايمِمغمدم.

 (.0322ؾمٜمر زمـ ضمقؾم٤م فمـ طم٣ميمف )َم٣م فمرهمتف: وم٣ميمف احل٣مهمظ( )حتٖم٥م/

 ايمٔم٣ٌمس زمـ ايمٔم٣ٌمس فمـ فمٚمف: ايمٗم٣مؽمؿ زمـ فمٌد اهلل زمـ اظمٕمغمة. 

 فمٌد اهلل زمـ إؽمح٣مق فمـ أزمٝمف: هق إؽمح٣مق زمـ ايمٖمّمؾ زمـ فمٌد ايمرمحـ.

 (.0327ضمًـ فمـ زمٔمض أهٙمف )صدوق وم٣ميمف احل٣مهمظ( )حتٖم٥م/فمٌد اهلل زمـ 

 فمٌد اهلل زمـ ؽمٙمٝمامن فمـ فمٚمف: ؽمٔمٝمد زمـ إؾمٔم٧م ايمًجًت٣مين أطمق أيب داود ص٣مضم٤م ايمًٛمـ.

 فمٌٝمد اهلل زمـ ؽمٔمد فمـ فمٚمف: ئمٗمقب زمـ إزمراهٝمؿ زمـ ؽمٔمد.
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 (.9/407فمؿ صم٣مري٥م زمـ ومداَم٥م )يمف صح٥ٌم( )ضم٣مسمؿ

 (.9/463فمؿ فم٣مَمر زمـ ايمْمٖمٝمؾ )ضم٣مسمؿ

 (.8/089ٙمٝمؾ فمـ أيب هريرة)يم٣ًمن فمؿ فمٌد اجل

 فمؿ فمالن: حمٚمد زمـ فمالن.

 شمٛمل فمٚمل: حمٚمد زمـ َمٜمدي إمخٝمٚمل.ضمدايمٗم٣مؽمؿ زمـ فمٌد اهلل زمـ َمٜمدي 

 (.0470حمٚمد زمـ احلًكم فمـ أزمٝمف فمـ صمده فمـ فمقم ) جم٣مهٝمؾ()ومط 

 حمٚمد زمـ صمٔمٖمر فمـ أزمٝمف: صمٔمٖمر زمـ ايمٛمي ايميير.

 زمـ احلًـ زمـ فمْمٝم٥م.حمٚمد زمـ ؽمٔمد ايمٔمق  فمـ أزمٝمف: ؽمٔمد زمـ حمٚمد 

 حمٚمد زمـ ئمٗمقب فمـ أزمٝمف: ئمٗمقب زمـ يقؽمػ زمـ ئمٗمقب ازمـ فمٌد اهلل.

 اظمٛمذر زمـ حمٚمد ايمٙمخٚمل فمـ أزمٝمف: حمٚمد زمـ اظمٛمذر زمـ ؽمٔمٝمد.

 (.0328َمقؽمك زمـ صمٔمٖمر زمـ أيب ىمثغم إٞمِم٣مري فمـ فمٚمف )َم٣م فمرهم٦م ضم٣ميمف وم٣ميمف احل٣مهمظ( )حتٖم٥م/

 (.0329وم٣ميمف احل٣مهمظ( )حتٖم٥م/ ه٣مرون زمـ أيب ومزفم٥م فمـ رصمؾ َمـ آل ضم٣مؿم٤م )جمٜمقل

 (.0371حيل زمـ ايم٣ًٌمق فمـ رصمؾ َمـ آل احل٣مرث )يٛمٓمر همٝمف وم٣ميمف احل٣مهمظ( )حتٖم٥م/

 (.0370أزمق إؾمد ايمًٙمٚمل فمـ أزمٝمف )ٓ ئمرهم٣من وم٣ميمف احل٣مهمظ( )حتٖم٥م/

 أزمق فمٌداهلل زمـ ضمٖمٝمد فمـ صمده: فم٣ٌمس زمـ محزة زمـ فمٌد اهلل.
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 إيمٗم٣مب يمٙمرصم٣مل

 

 أزم٣مر: أمحد زمـ فمقم 

 إزما: فمٚمر زمـ ؽمٔمٝمد.

 إزمراهٝمٚمؽ: إزمراهٝمؿ زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ إزمراهٝمؿ ايمٔم٣مزمد.

 اإلزمراهٝمٚمل: فمٌد اهلل زمـ فمْم٣مء.

 إزمزاري: ضمًكم زمـ فمٌد اهلل.

 إشمرم: فمقم زمـ اظمٕمغمة.

 أصمري: حمٚمد زمـ احلًكم زمـ فمٌداهلل.

 إمحر: ؽمٙمٚم٥م زمـ ص٣ميما.

 إمحري: فمٌد اهلل زمـ داهر.

 زمـ احلًكم زمـ ضمٖمص.أمحقيمف: أمحد زمـ حمٚمد 

 إطمرم: حمٚمد زمـ ئمٗمقب زمـ يقؽمػ ايمُمٝم٣ٌمين.

 أطمري: أزمق ايمٗم٣مؽمؿ إؽمامفمٝمؾ زمـ أمحد.

 إطمٖمش: احلًكم زمـ َمٔم٣مذ.

 إطمٖمش: فمٌدايمٔمزيز زمـ أمحد ايمٝمحِمٌل.

 أزمق ايمٖمتا حمٚمد زمـ احلًكم  -و -إمخٝمٚمل: وم٣مؽمؿ زمـ فمٌداهلل

 إدي٣ٌمج: حمٚمد زمـ صمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ طم٣مزم.

 (.28/56ايمدَمُمٗمل: )فم٣ًمىمر إرىمقن
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 إزرق: حمٚمد زمـ ايمٖمرج. 

 إؽم٣مَمل: فمٌداهلل زمـ فمٌد ايمرمحـ

 اإلؽمؼمازم٣مذي: أمحد زمـ فمقم.

 اؽمتٛمدار: إزمراهٝمؿ زمـ ايمقيمٝمد زمـ ؽمٛمدة إصٌٜم٣مين.

 اإلؽمٖمرايٝمٛمل: همّمؾ زمـ ؽمٜمؾ.

 اإلؽم٘م٣مف: ضمٌٝم٤م.

 اإلؽمامفمٝمقم: إؽمامفمٝمؾ زمـ أمحد زمـ إزمراهٝمؿ اجلرصم٣مين.

 زمـ ايمِم٣ٌمح.اإلؽمامفمٝمقم: ضمًـ 

 إؽمقد: احلج٣مج.

 اإلؾمؼمي: حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ.

 إؾمجٔمل: فمقم

 اإلصْمخري: حيٝمك زمـ ؽمٔمٝمد.

 إصؿ: أزمق زم٘مر زمـ ىمٝم٣ًمن.

 إصٛم٣مضمل: حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ زىمري٣م.

 إفمًؿ: احلًـ زمـ فمقم.

 أفمُمك مهدان: فمٌد ايمرمحـ زمـ فمٌد اهلل.

 إفمٙمؿ: فمٌد اهلل زمـ أمحد.

 زمـ ؽمٙمٝمامن ايمٛمحقي.إفمٙمؿ: يقؽمػ زمـ فمٝمًك 

 إفمٚمًم: أمحد زمـ محدون.

 إفمٛمؼ: زم٘مر زمـ رؽمتؿ.

 إفمقر ايمُمٛمل: زمُمغم زمـ َمٛمٗمذ.

 إنمٖمؼ: فمٚمرو زمـ ايمقيمٝمد.

 (.8/036اإلهمريٗمل: صمػمن )يم٣ًمن
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 حمٚمد زمـ َمًٙمؿ. -و-إهمْمس: حمٚمد زمـ فمٌد ايمقاضمد

 إومٝممم إؽمدي: اظمٕمغمة زمـ فمٌد اهلل.

 إىم٣مل : َمٝمنة زمـ فمٌد رزمف.

 َمًجد زمٛمل ضمرام: ؽمٙمؿ.إَم٣مم 

 إَم٣مم َمًجد زمٛمل دآن: محزة زمـ ؽمٙمٚم٥م.

 إَم٣مم َمًجد ضمران: حمٚمد زمـ ايمززمغم.

 إَم٣مم َمًجد فمثٝمؿ: حيٝمك زمـ فمقم.

 اإلَم٣مم: إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ فمقم زمـ فمٌداهلل.

 وفمقم زمـ حمٚمد. -َمدي: إزمراهٝمؿ زمـ فمقمأ

 إَمُم٣مؿمل: احلًـ زمـ فمٌد ايمرمحـ.

 حمٚمد زمـ فمٌد اهلل إٞمِم٣مري.آٞمدرد: حمٚمد زمـ أمحد زمـ 

 حمٚمد زمـ فمٌد ايم٣ٌمومل زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل. إٞمِم٣مري:

 إٞمْم٣مىمل: ضمًكم زمـ ؽمٙمٝمامن اإلؽمت٣مذ.

 إٞمامىمل: فمقم زمـ َمممق زمـ اظمٔمٙمٚمل.

 إوادم: حيٝمك زمـ احلًكم زمـ أمحد أزمق زىمري٣م.

 (.8/090إوومص: ه٣مين وومٝمؾ ه٣مؾمؿ )يم٣ًمن 

 ايمٗم٣مؽمؿ اجلرصم٣مين.زم٣مرع ايمُم٣مفمر: فمقم زمـ حمٚمد زمـ 

 ايم٣ٌمز إزمٝمض: أمحد زمـ فمٌٝمداهلل ايمُمغمازي.

 حمٚمد زمـ حمٚمداحل٣مهمظ. -وويمده -ايم٣ٌمنمٛمدي: حمٚمد زمـ ؽمٙمٝمامن

 ايم٣ٌمومقهل: حمٚمد زمـ صمٔمٖمر.

 ايم٣ٌمهر: حمٚمد زمـ أمحد زمـ فمثامن اخلزافمل.

ٌَغُمس: أمحد زمـ فمٌداهلل زمـ أمحد زمـ فمٝمًك ايم٘مٛم٣مين.  ٌُ  ايم

 ايمٌجري : فمٚمر زمـ حمٚمد.
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 إزمراهٝمؿ زمـ صم٣مزمر زمـ فمٌدايمرمحـ اظمروزي. ايمٌا: 

 (.8/034ايمٌخ٣مري: )يم٣ًمن

 ايمػمهب٣مري: حمٚمد زمـ احلًـ زمـ ىمقسمر.

 ايمػممجل: حمٚمد زمـ ؽمٜمؾ، وحمٚمد زمـ احلج٣مج.

 ايمػمذفمل: حمٚمد زمـ طم٣ميمد، وأمحد زمـ فمٚمر زمـ فمٌد ايمرمحـ.

 ايمػمي: فمثامن زمـ َمٗمًؿ أزمق ؽمٙمٚم٥م ايم٘مٛمدي ايمٌٌمي.

 داخل٣ميمؼ احل٣مهمظ.ايمٌزار: أمحد زمـ فمٚمرو زمـ فمٌ

 ايمٌزيمٝم٣مين: فمٌداهلل زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمٌدايمرمحـ اجلذاَمل.

 ايمٌزي: أمحد زمـ أيب زمزة حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ ايمٗم٣مؽمؿ.

 ايمًٌتل: أزمق ضم٣مسمؿ حمٚمد زمـ ضم٣ٌمن.

 ايمٌُم٘مالري: فمٌداهلل زمـ حمٚمد زمـ ؽمٔمٝمد إَمقي.

 ق صمٔمٖمر ايمٌْمروصمل.ايمٌْمروصمل: أمحد زمـ فمٌدايمرمحـ زمـ حمٚمد زمـ فمٌدايم٣ٌمري احل٣مهمظ أزم

 ايمٌْمٙمٝمقد: حمٚمد زمـ ايمٖمرج.

 ايمٌٕمقي: فمٌداهلل زمـ حمٚمد زمـ فمٌد ايمٔمزيز.

 ايمٌٗمُمالم: فمقم زمـ أمحد.

 ايمٌ٘م٣مء: َمقؽمك زمـ أمحد.

 ايمٌ٘مراوي: فمٚمر زمـ طمٙمٝمٖم٥م.

 ايمٌ٘مري: أمحد زمـ فمٌداهلل زمـ حمٚمد ايمٌ٘مري ايم٘مذاب.

 زم٘مغم: حمٚمد زمـ ايمٗم٣مؽمؿ زمـ ه٣مرون اخل٣ٌمز.

 حمٚمد زمـ َمقؽمك احلٝمٛمٗمل. ايمٌالؽم٣منمقين: حمٚمد زمـ

 زمٙمٌؾ: أمحد زمـ ايمٗم٣مؽمؿ إٞمامؿمل.

 زمٙمٌؾ: أمحد زمـ حمٚمد زمـ أيقب ايمقاؽمْمل.

 زمٙمٌؾ: فمٝمًك زمـ أزهر ايمدَمُمٗمل.
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 ايمٌٙمخل: امحد زمـ فمٚمرو زمـ فمٌد اهلل زمـ فمٌد ايمرمحـ.

 اؽمٚمف َمٜمدي. -وآطمر -ايمٌٙمٗم٣موي: َمقؽمك زمـ حمٚمد زمـ فمْم٣مء

 ص٣مضم٤م رضمٙم٥م ايمُم٣مهمٔمل. –ايمٌٙمقي: فمٌد اهلل زمـ حمٚمد 

 زمٛمدار: أمحد زمـ حمٚمد زمـ ه٣مؾمؿ احلٚمغمي.

 وأمحد زمـ أمحد زمـ أمحد. -وأمحد زمـ حمٚمد -ايمٌٛمدٞمٝمجل: متٝمؿ زمـ أمحد

 ايمٌقرومل: حمٚمد زمـ ؽمٔمٝمد.

 ايمٌٝم٣مد: فمٌدايمرمحـ زمـ حمٚمد زمـ فمٌداهلل زمـ َمقؽمك اجلٜمٛمل.

 زمٝم٣مع ايم٣ًمَمري: إزمراهٝمؿ زمـ زممم.

 زمٝم٣مع ايمْم٣ًمس: همّمؾ زمـ زي٣مد.

 ع اهلروي: فمٌٝمداهلل زمـ ؽمٔمد زمـ زي٣مد.زمٝم٣م

 زمٝم٘مر احلداد: أمحد زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ ؽمٜمؾ ايمٌٕمدادي.

 ايمٌٝمٜمٗمل: أمحد زمـ احلًكم زمـ فمقم زمـ فمٌداهلل.

 ايمٌٝمقردي: هُم٣مم زمـ ىم٣مَمؾ.

 ايمت٣ٌمن: حمٚمدزمـ ؽمٜمؾ زمـ إزمراهٝمؿ زمـ ؽمٜمؾ ايمت٣مصمر.

 ايمؼماس: َمٝمنة زمـ فمٌد رزمف.

 يمزاهد.ايمؼميب: فمٚمر زمـ حمٚمد زمـ إؽمامفمٝمؾ ا

 (.8/033ايمؼمىمامين: )يم٣ًمن  

 سمرٞمج٥م : إؽمامفمٝمؾ زمـ إؽمح٣مق زمـ إؽمامفمٝمؾ

 ايمتؾ: فمٚمر زمـ حمٚمد. 

 ايمتامَمل: فمٌد اهلل زمـ حمٚمد.

 متت٣مم: حمٚمد زمـ نم٣ميم٤م زمـ ضمرب.

 ايمتٚمت٣مَمل: احلًـ زمـ فمثامن ؽمٌط مت٣مم.

 سمٛمٌٙم٥م: ئمٗمقب زمـ يقؽمػ زمـ احل٘مؿ اجلقزم٣مري.
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 ؿ.ايمتٛمقطمل: فمقم زمـ احلًكم زمـ فمقم زمـ ايمٖمٜم

 ايمتقءم: فمٌد اهلل زمـ حيل.

 ايمتقضمٝمدي: أزمق ضمٝم٣من فمقم زمـ حمٚمد.

 ايمتقزي: أمحد زمـ فمقم أزمق احلًكم.

 ايمثٕمٙمٌل: أمحد زمـ حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ.

 ايمثٗمٖمل: حمٚمد زمـ إؽمح٣مق ايمناج.

 اجل٣مضمظ: فمٚمرو زمـ حيل.

 صم٣مر إفمٚمش: إزمراهٝمؿ زمـ زيد ايم٘مقدم.

 صم٣مر ومٌٝمِم٥م: فمقم زمـ فمٌد احلٚمٝمد.

 أمحد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ يزيد.صم٣مر َمٝمٚمقٞم٥م: 

 اجل٣مرودي: حمٚمد زمـ أمحد زمـ حمٚمد.

 اجل٣مرودي: حمٚمد زمـ ضمٌٝم٤م ايمٌٌمي.

 اجل٣ميمْمل: حمٚمد زمـ وم٣مؽمؿ زمـ حمٚمد إَمقي.

 اجلٌقم: حمٚمد زمـ فمقم زمـ حمٚمد أزمق اخلْم٣مب.

 صمحدر: أمحد زمـ فمٌداهلل زمـ احل٣مرث.

 صمحدر:أمحد زمـ فمٌدايمرمحـ ايم٘مٖمرسمقر.

 ٣مفمر.صمحٓمٙم٥م: أمحد زمـ صمٔمٖمر ايمُم

 اجلدي: صم٣مزمر زمـ َمروزق.

 صمراب ايم٘مذب: حمٚمد زمـ فمٌداهلل زمـ ايمٗم٣مؽمؿ ايمرازي.

 وأزمق زم٘مر اظمٖمٝمد حمٚمد زمـ أمحد زمـ حمٚمد. -اجلرصم٣مين: حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ ؽمٙمٝمامن

 اجلرفمل: حمٚمد زمـ ؽمٙمٝمامن.

 صمرن أزمقايمٔمالء : فمٚمرو زمـ ايمٔمالء 

 اجلريـ ايمديقم: فمٚمرو زمـ فمٌٝمد.
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 اجل٣ًمر: أمحد زمـ فمٝمًك.

 ي: أمحد زمـ ه٣مرون.اجلن

 اجلِم٣مص : احلًكم زمـ فمٌداهلل 

 اجلِم٣مص: فمقم زمـ احلًـ زمـ أمحد.

 اجلٔم٣ميب: حمٚمد زمـ فمٚمر زمـ حمٚمد زمـ َمًٙمؿ.

 صمٔمٝمٖمران: صمٔمٖمر زمـ فمقم زمـ ايمني ايمُم٣مفمر.

 اجلالب: إزمراهٝمؿ زمـ ٞم٣مهمع ايمٛم٣مصمل.

 اجلامصمل: فمقم زمـ َمًٔمقد.

 اجلٛمدفمل: ؽمٙمٝمامن زمـ رهم٣مفم٥م.

 فمٌداهلل زمـ اجلٛمٝمداجلٛمدي : حمٚمد زمـ 

 اجلٜم٣مري: أمحد زمـ فمٚمر زمـ ؽمٔمٝمد أزمق ايمٖمتا .

 صمقاديف: زىمري٣م زمـ حيٝمك اظمروزي.

 اجلقال: أمحد زمـ حمٚمد زمـ إؽمح٣مق إهقازي.

 اجلقايم٥م: أمحد زمـ احلًكم أزمق زرفم٥م.

 اجلقزوم٣مين: ضمًكم زمـ إزمراهٝمؿ زمـ ضمًكم.

 اجلقزومل: حمٚمد زمـ فمٌداهلل زمـ حمٚمد زمـ زىمري٣م.

 .زمـ فمٌد اهلل زمـ طم٣ميمد د٣ٌمري: أمحياجلق

 صمٝمش: إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ ايمٖمرنم٣مين.

 وفمتٌف زمـ أيب ايمٔمس. -احل٣مؽم٤م: فمٌد ايمرمحـ زمـ حمٚمد

 احل٣مؿمٌل: فمٌد ايمرمحـ زمـ إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ ضم٣مؿم٤م.

 احل٣مؿمٌل: فمثامن زمـ إزمراهٝمؿ.

 احل٣مىمؿ: حمٚمد زمـ فمٌداهلل زمـ حمٚمد زمـ محدويف.

 إؽمح٣مق.احل٣مىمؿ: حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ 
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 احل٣مىمؿ: حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ فمٌداهلل.

 احل٣مىمؿ: َمٛمِمقر زمـ حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ حمٚمد.

 ضمٌؼم: فمٌداظمٙمؽ زمـ حمٚمد زمـ فمٌدايمرمحـ.

 (.8/032احلٌْمل: فمٛمف حيل)يمٝمس زمًمء وم٣ميمف زمـ فمدي()يم٣ًمن

 (.28/83احلجقري فمـ أٞمس )فم٣ًمىمر

 احلداد: احلًـ زمـ أيقب إٞمِم٣مري.

 ٣موي٥م اظمٌمي.احلذاء: إزمراهٝمؿ زمـ َمٔم

 احلذاء: حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ َمنور إَمقي.

 ضمري٧م: أمحد زمـ حمٚمد زمـ إزهر احل٣مهمظ.

 ضمريؼ: حمٚمد زمـ أمحد زمـ احلًـ ايمتٚمٝمٚمل.

 ضمً٘مقيف: أمحد زمـ احلًكم زمـ حمٚمد زمـ محقيف.

 احلًٛمقي: أزمق ضم٣مَمد زمـ ضمًٛمقيف، أمحد زمـ فمقم زمـ حمٚمد

 ضمًٝمٛمؽ: احلًكم زمـ فمقم زمـ حمٚمد زمـ حيٝمك.

 احلٌمي : ؽمٔمٝمد زمـ حمٚمد

 ضم٘مٚمقيف: أمحد زمـ اظم٣ٌمرك اظمًتٚمقم.

 احل٘مٚمل: أزمق ٞمقاس ايمُم٣مفمر احلًكم زمـ زم٣مب.

 احل٘مٚمل: حمٚمد زمـ أمحد زمـ ص٣ميما ايمٌجقم.

 احل٘مٝمؿ ايمؼمَمذي: حمٚمد زمـ فمقم زمـ زممم.

 احلالج: ضمًكم زمـ َمٛمِمقر.

 مح٣مر فمٖم٣من: حمٚمد زمـ فمقم زمـ زهغم.

 احلامل: زمٛم٣من زمـ حمٚمد زمـ محدان.

 امَمل: حمٚمد زمـ زمدر.احل

 احلامين: أمحد زمـ ايمِمٙم٦م زمـ اظمٖمٙمس.
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 محدان: حمٚمد زمـ فمقم ايمقراق.

 محدويف: أمحد زمـ فمٌداهلل زمـ إزمراهٝمؿ.

 محدويف: أمحد زمـ فمثامن أزمق فمثامن زمـ ايمْمقد.

 محديؾ: أمحد زمـ َمٜمران زمـ اظمٛمذر ايمٗمْم٣من.

 احلٚميص: حمٚمد زمـ فمقم.

 احلٚمقي: ي٣مومقت.

 دايمقه٣مبمحٝمد : فمٌدايمِمٚمد زمـ فمٌ

 محٝمد اظمِمٝميص: أمحد.

 محٝمد: أمحد زمـ احلًـ زمـ صمٔمٖمر زمـ حمٚمد.

 احلٚمٝمدي: حمٚمد زمـ همتقح.

 احلٚمغمي: فمقم زمـ فمٚمر احلٚمغمي.

 ضمٛمٖمش: أمحد زمـ حمٚمد زمـ طمٙمػ.

 ضمٛمٝمػ: أمحد زمـ حمٚمد زمـ ؽمٙمامن.

 احلٛمٝمٛمل: حمٚمد زمـ احلًـ زمـ َمقؽمك زمـ أيب احلٛمكم.

 احلقات: إزمراهٝمؿ زمـ احلقت.

 صمٔمٖمر زمـ احلًـ.احلقاري: 

٣مف.  ضمٝمدرة: فمٌداهلل زمـ فمٌدايمرمحـ زمـ صمحَّ

 احلٝمْم٣مل: فمقم زمـ حمٚمد زمـ ايمًٝمد ايمٛمحقي.

 ضمٝم٘م٣من: حمٚمد زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ زيد اظمٔمدل.

 ضمٝمقر: أمحد زمـ اخلٙمٝمؾ.

 ضمٝمقيف ) أو ضمٝمقه(: إؽمح٣مق زمـ إؽمامفمٝمؾ ايمرازي.

 اخل٣مرزصمل: أمحد زمـ حمٚمد.

 اخل٣مرص: أمحد زمـ إزمراهٝمؿ ايمتامر.
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 اخل٣مرق: احل٣مرث زمـ فمٌٝمدة.

 وَمٛمِمقر زمـ فمٌداهلل. -اخل٣ميمدي: حمٚمد زمـ أمحد

 اخل٣ميمع: أمحد زمـ احلًكم

 اخل٣ميمع: ضمًكم زمـ حمٚمد.

 اخلتقم: إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ.

 طمتـ ايب أذان: حمٚمد زمـ فمٌد اهلل .

 اخلراف: احلًـ زمـ مه٣مم.

 طمزيٚم٥م: حمٚمد زمـ فمقم.

 طمنو: أمحد زمـ فمقم زمـ يزيد ايمٔم٘مػمي.

 وئمقم زمـ َمٝمٚمقن. -ف: فمٚمر زمـ حمٚمد زمـ َمٜمراناخلِم٣م

 اخلِمٝم٤م: حمٚمد زمـ فمٌد اهلل.

 اخليَمل: فم٣ٌمس زمـ احلًـ.

 اخلْمٝم٤م: أمحد زمـ فمقم زمـ شم٣مزم٦م ايمٌٕمدادي اظم٠مرخ.

 اخلٖم٣مدم: يقؽمػ زمـ ئمٗمقب زمـ َمًٔمدة.

 اخلالل ص٣مضم٤م اإلَم٣مم أمحد: أمحد زمـ حمٚمد زمـ ه٣مرون.

 فمٚمر.اخلالل: حمٚمد زمـ احلًكم وفمٌد ايمرمحـ  زمـ 

 اخلٙمٝمجل: فمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ أيب زيد ايمٗم٣م .

 طمٛمزازم٥م: صمٔمٖمر زمـ ايمٖمّمؾ زمـ صمٔمٖمر ايمقزير.

 اخلقارزَمل: حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ ومري٥م.

 اخلقاص: إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد.

 اخلٝم٣مط: أمحد زمـ فمقم زمـ احلًكم.

 اخلٝمقؿمل: أمحد زمـ فمقم.

 دازم٥م فمٖم٣من: إزمراهٝمؿ زمـ احلًكم زمـ ديزل.
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 زمـ فمٚمر زمـ َمٜمدي.ايمدارومْمٛمل: فمقم 

 ايمداهري: فمٌد اهلل زمـ ضم٘مٝمؿ أزمق زم٘مر ايمٌٌمي..

 ايمدزم٣مغ: وم٣مؽمؿ  زمـ أمحد أزمق فم٣مَمر.

 ايمدزمري: إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ.

 دزمس: حمٚمد  زمـ فمقم.

 دزمٝمس: يقؽمػ زمـ حمٚمد زمـ احل٘مؿ.

 دضمٝمؿ: إزمراهٝمؿ زمـ فمٌدايمرضمٝمؿ زمـ دضمٝمؿ.

 دضمٝمؿ: فمٌد ايمرمحـ زمـ حمٚمد إؽمدي. 

 ٚمداين.دضمٝمؿ: حمٚمد زمـ ؽمٔمٝمد اهل

 دران: دران زمـ ؽمٖمٝم٣من.

 دران: حمٚمد زمـ َمٔم٣مذ زمـ ؽمٖمٝم٣من.

 ايمدوم٣مق: صمٔمٖمر زمـ فمقم زمـ ؽمٜمؾ.

 دٓل ايمٝمؾ: أمحد زمـ َمٛمِمقر زمـ زم٘مر.

 ايمديمٖمل: ضمًكم زمـ اظم٠مَمؾ ايمٌٕمدادي.

 دهل٣مب: حمٚمد زمـ صمٌغم.

 ايمديمق: حمٚمد زمـ فمٌٝمداهلل زمـ حمٚمد ايمٛمج٣مر.

 ايمدهقم: ؽمٝمد زمـ فمٌدويف.

 ٚمد زمـ محدان.ايمدومخًٛمل: زم٘مر زمـ حم

 ايمدوٓيب: أزمق زممم حمٚمد زمـ أمحد زمـ مح٣مد.

 ايمدي٣ٌمصمل: فمٌد اهلل زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ حيٝمك ايمٗم٣م .

 ايمديٛمقري: فمٌد اهلل زمـ محدان زمـ وه٤م اظم٣ميم٘مل.

 ايمذئ٤م: احلًـ زمـ فمقم زمـ زىمري٣م ايمٔمدوي.

 ايمذارع أمحد زمـ ٞمٌم أزمق زم٘مر ايمٌٕمدادي.
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 ايمٕمٖم٣مر.ايمذىمقاين:فمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ فمٌد 

 ذو ايمػمافمتكم:حمٚمد زمـ أمحد.

 ايمرازي: إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد  أيب فمٌد اهلل اإلؽم٘مٛمدراين.

 ايمرازي: ايمٖمخر زمـ اخلْمٝم٤م.

 ايمرضم٣مل: وم٣مؽمؿ زمـ يزيد أزمق َم٣ميمؽ.

 رمحقيف: َمًٌا.

 ايمرزاز: ضمًكم زمـ حمٚمد زمـ ٞم٣موم٥م.

 رؽمقل ٞمٖمًف: أمحد زمـ احلًـ زمـ ايمٗم٣مؽمؿ.

 ايمرؾمٝمدي: حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ احلًكم.

 يمرص٣ميص: فمٌد ايمرمحـ زمـ زي٣مد.ا

 ايمر : حمٚمد زمـ َمقؽمك.

 ايمرهم٣مء: إؽمامفمٝمؾ زمـ فمقم.

 ايمرهم٣مء: رزم٣مح ايمره٣موي.

 ايمرهم٣مفمل: فمقم زمـ ومتٝم٥ٌم.

 رهمٔمكم: أؽمد زمـ فمٝمًك.

 ايمرَم٣مين: فمقم زمـ فمٝمًك.

 ذف زمـ أفمز. -و-ايمرَمقم: ىمدَم٥م زمـ دضمٝم٥م

 روح نمٛم٨م: محٝمد زمـ فمقم زمـ ه٣مرون.

 ؽمٛم٣من.ايمروضمل: فمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ 

 ايمرحي٣مين: فمقم زمـ فمٌٝمدة.

 ايمريقٞمدي: حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ.

 زاديف: حمٚمد زمـ فمٌداهلل زمـ أيب فمقن.

 ززم٣مرة: حمٚمد زمـ أمحد زمـ حمٚمد ايمٛمٝم٣ًمزمقري.
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 ززمٝمدة: أمحد زمـ احلًكم زمـ فمقم زمـ إزمراهٝمؿ اهل٣مؾمٚمل.

 ايمززمغمي: حمٚمد زمـ زممم.

 زضم٣مزم٣م : حمٚمد زمـ ؽمٔمٝمد

 زمحقيف: زىمري٣م زمـ حيٝمك ايمقاؽمْمل.

 زروم٣م: حمٚمد زمـ فمٌداهلل زمـ ؽمٖمٝم٣من.

 زروم٣من: أمحد زمـ ايمٖمرج.

 زق ايمٔمًؾ: ضمج٣مج إؽمقد.

 ايمزىم٣مرم: حمٚمد زمـ ئمٗمقب.

 ايمزخمممي: حمٚمقد زمـ فمٚمر.

 ايمزَمل: ومتٝم٥ٌم.

 اظمٙمؽ زمـ احلًـ زمـ حمٚمد زمـ زريؼ أٞمديمز. دٌزٞم٣من: فم

 زٞمكم: حمٚمد زمـ فمٌداهلل زمـ فمٌدايمرمحـ زمـ َمٔم٣موي٥م.

 ايمزي٣مت: ي٣مؽمكم.

 : َم٣ميمؽ زمـ احلر.ايمزي٣مدي

 ايم٣ًمصمل: زىمري٣م زمـ حيل.

 ايم٣ًمفمل: فمٌد اهلل زمـ حمٚمد.

 ايم٣ًمَمري: حمٚمد زمـ مح٣مد.

 ايم٣ًموي: حمٚمد زمـ أمحد.

 ؽمٌط جمرويف: إزمراهٝمؿ زمـ َمٛمِمقر زمـ إزمراهٝمؿ ايم٘مراين.

 ؽمٌٛمؽ: أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمامر زمـ فمٝمًك ايمٗمْم٣من.

 ايمًتٔمٛمل: ؾمٌٝم٤م زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ هُم٣مم.

 فمٌد اهلل.ؽمتقهمف: أمحد زمـ 

 ايمًجزي: حمٚمد زمـ إؽمح٣مق.
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 ايمًختٝم٣مين : فمٚمران زمـ َمقؽمك.

 ايمنطمز: أمحد زمـ حمٚمد.

 ايمًْمقي: َمقؽمك زمـ حمٚمد.

 ؽمٔمدويف: ؽمٔمد زمـ ؽمٔمٝمد اجلرصم٣مين.

 (.8/050ايمًٔمل: فمـ أصٌغ زمـ ايمٖمرج )ٓيدري َمـ هق( )يم٣ًمن 

 ايمًٔمٝمدي: حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ.

 ؽمٖمٝمٛم٥م: إزمراهٝمؿ زمـ احلًكم زمـ ديزيؾ.

 ايمًٗمْمل: ه٥ٌم اهلل زمـ اظم٣ٌمرك.

 ؽمٗمالب: َمقؽمك زمـ احل٣مرث زمـ زىمري٣م.

 ؽم٘مرة: حمٚمد زمـ إؽمح٣مق.

 ايمًالل: حمٚمد زمـ احلًكم زمـ إؽمح٣مق.

 ايمًالَم٣مين: طم٣ميمد زمـ ؽمٔمٝمد.

 ايمًٙمٖمل: أمحد زمـ حمٚمد.

 ايمًٙمامد: حيٝمك زمـ إزمراهٝمؿ.

 ايمًٙمٚمل: أزمق فمٌد ايمرمحـ حمٚمد زمـ احلًكم.

 ايمًٙمٝمْمل: حمٚمد زمـ فمٌداهلل.

 ًامر: أزمق ؽمٔمٝمد إؽمامفمٝمؾ.ايم

 ايمًامك: صمٔمٖمر زمـ َمٜمران.

 ايمًٚم٣ًمؿمل: فمقم زمـ حمٚمد زمـ حيٝمك ايمًٙمٚمل.

 ؽمٚمٔم٣من: إؽمامفمٝمؾ زمـ فمٝمًك.

 ؽمٛم٣من: إزمراهٝمؿ زمـ أمحد زمـ زمممان.

 ؽمٛمٌؽ: أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمامر زمـ فمٝمًك ايمٗمْم٣من.

 ؽمٛمح٥م أيمػ: صمٔمٖمر زمـ فمٚمر. 
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 ايمًٛمٝمدي: حمٚمد زمـ فمٌد ايم٘مريؿ.

 (.8/050ٝمؾ اؽمٚمف حيل)يم٣ًمنايمًٜمرودي اظمٗمتقل: وم

 ايمًٜمٚمل: حمٚمد زمـ فمٌد اهلل.

 ايمًقؿمل: ضمًـ زمـ حمٚمد.

 ايمًقدم: حمٚمد زمـ حمٚمد.

 ايمز: حمٚمد زمـ فمٌد اهلل.

 ايمًٝم٣مري: أمحد زمـ حمٚمد زمـ ؽمٝم٣مر.

 ايمًغميٛمل: زم٘م٣مر زمـ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل.

 ؾم٣مذان: أمحد زمـ زىمري٣م زمـ فمٌدايمرمحـ.

 داهلل ايمٛمٜمُمقم.ؾم٣مذان: إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ فمٌ

 ايمُم٣مذىمقين: ؽمٙمٝمامن زمـ داود.

 ؾم٣مَمقخ: حمٚمد زمـ إؽمح٣مق.

 ايمُمح٣مم : همّم٣مل.

 ايمممادي: أمحد زمـ فمقم.

 ذذ: فمٌد اهلل زمـ حمٚمد ايمٛم٣مؾمئ.

 ايمممومل: فمقم زمـ إزمراهٝمؿ .

 ايمُمْمقي: فمٌد اهلل زمـ ايمٔم٣ٌمس

 ؾمٔم٥ٌم: أمحد زمـ احلًكم زمـ إؽمح٣مق ايمٌٌمي.

 إؽمامفمٝمؾ زمـ حمٚمد. -و-ايمُمٔمراين:  ايمٖمّمؾ زمـ حمٚمد

 ايمُمٗمري: أمحد زمـ َمً٘مكم.

 ايمُمٙمقين: إزمراهٝمؿ زمـ طمٙمػ زمـ َمٔم٣موي٥م ايمٔمٌدري.

 ؾمٚم٥م: إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ زمـ مجٝمؾ.

 ؾمٜم٣مب: أمحد زمـ فمٌداهلل ايمٔم٘مػمي.
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 ايمُمقذي: حمٚمد زمـ أمحد.

 ايمُمقٞمٝمزي: فمقم زمـ حمٚمد.

 ؾمٝم٣ٌمن: أمحد زمـ احلًكم اظم٠مدب.

 ؾمٝمخ اإلؽمالم اهل٘م٣مري: فمقم زمـ أمحد.

 (.782ُمٝمخ ايمْم٣مئل )ذىمرايم

 ؾمغماز: فمقم زمـ احلًـ اجلرصم٣مين.

 ؾمغماز: حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ أيب ؽمٜمؾ.

 فمٌد اهلل زمـ ايمٖمّمؾ. -ؾمٝمْم٣من ايمْم٣مق: حمٚمد زمـ فمقم زمـ ايمٛمٔمامن وآطمر

 ايمِم٣مئغ: فمٌد اهلل زمـ حمٚمد. 

 ايمِم٣مزمقين: إؽمامفمٝمؾ زمـ فمٌدايمرمحـ زمـ أمحد زمـ إؽمامفمٝمؾ.

 ص٣مضم٤م أيب فمقف ايمقاؽمْمل: حمٚمد زمـ فمقم.

 ص٣مضم٤م إنم٣مين: إزمراهٝمؿ زمـ َمٝمٚمقن اظمقصقم.

 ص٣مضم٤م إنم٣مين: فمقم زمـ احلًكم إصٌٜم٣مين

 ص٣مضم٤م ايمٌٌمي: ؽمٙمٝمامن زمـ داود.

 ص٣مضم٤م ايمتقث: حمٚمد زمـ فمقم زمـ فمْمٝم٥م.

 ص٣مضم٤م اجلٌقم: حمٚمد زمـ أمحد زمـ ص٣ميما اظم٠مدب.

 ص٣مضم٤م احليَمل: ىمثغم زمـ حيل.

 ص٣مضم٤م ايم٣ًمزمري: حمٚمد زمـ محٝمد.

 زمـ احلًـ.ص٣مضم٤م ايمٛمرد: حمٚمد 

 ص٣مضم٤م َمروج ايمذه٤م: فمقم زمـ احلًكم اظمًٔمقدي 

 ايمِم٣مضم٤م: إؽمامفمٝمؾ زمـ فم٣ٌمد.

 ايمِم٣مضم٣ٌمن: إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ ضمًكم زمـ ؾمٛمٓمغم، وأمحد زمـ حمٚمد زمـ َمٝمٚمقن إٞمديمًٝم٣من.

 ايمِم٣مَم٦م: ٞمٌم زمـ طمريش.
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 ايمِمٌٕمل: حمٚمد زمـ إؽمح٣مق

 ايمِمخري: طمٙمػ زمـ َمروان زمـ أَمٝم٥م.

 ايمٌمام: حمٚمد زمـ إؽمح٣مق

 .، و أمحد زمـ ؽمٔمٝمد زمـ فمروة: أمحد زمـ فمٌداهلل ايمٕم٣مهمٗملايمِمٖم٣مر

 .، وإؽمامفمٝمؾ زمـ حمٚمد زمـ إؽمامفمٝمؾ، وحمٚمد زمـ طم٣ميمد، وأمحد زمـ فمٌٝمدايمِمٖم٣مر: وم٣مؽمؿ زمـ إزمراهٝمؿ

 صٗمر إهقازي: فمراَم٣مين.

 صٛمدوق ايمٔمٙمؿ: حمٚمد زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ همّمٝمؾ.

 ايمِمقاف: فمٌد اهلل زمـ صٖمقان.

 فمٌداجل٣ٌمرايمِمقدم : أمحد زمـ حمٚمد زمـ 

 ايمِمقدم: فمقم زمـ فمٚمر احلريب.

 ايمِمقرم: حمٚمد زمـ حيٝمك .

 حمٚمد زمـ محزة.و  -ايمِمغمدم: حمٚمد زمـ إؽمح٣مق 

 ايمِمٝمٛمل: حمٚمد زمـ إؽمح٣مق زمـ يزيد.

 حمٚمد زمـ َمٜم٣مصمر. -و-ايمْم٣ميمٗم٣مين: حمٚمد زمـ صمٔمٖمر

 ايمْم٣ميم٘م٣مي: حمٚمد زمـ ايمٗم٣مؽمؿ.

 ايمْمح٣موي: أمحد زمـ حمٚمد زمـ ؽمالَم٥م.

 حمٚمد زمـ حمٚمد. -و -ايمْمرازي: حمٚمقد زمـ فمقم

 ؿمرطم٣من: فمٌداظمٙمؽ زمـ حمٚمد زمـ فمٌداهلل.

 ايمْمرومل: أمحد زمـ شم٣مزم٦م احل٣مهمظ.

 ٝمثل: أزمق زم٘مر أمحد زمـ فمقم زمـ زىمري٣م.ثايمْمري

 ايمْمٙمٝمْمقم: وم٣مؽمؿ زمـ َمْمرف أزمق حمٚمد.

 (.8/093ايمْمٜمراَم٣من زمـ أمحد)يم٣ًمن  -ايمْمٜمر زمـ ايمٖمرات: ايمٌزار

 ايمْمٜمقي: إزمراهٝمؿ زمـ فمقم.
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 زمـ احلًـ. ايمْمقد: أزمق صمٔمٖمر حمٚمد

 ايمْمقَم٣مري: فمٝمًك زمـ حمٚمد.

 ايمْمقيؾ: حمٚمد زمـ فمٌداهلل زمـ طم٣ميمد ايمرازي.

 ايمْمقيؾ: َمقؽمك.

 ايمْمٝم٣من: إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ احلًـ إصٌٜم٣مين.

 ايمٓم٣مهري: داود زمـ فمقم زمـ طمٙمػ.

 ايمٓمٖمري: حمٚمقد زمـ حمٚمد.

 ايمٔم٣مئر: حمٚمد زمـ ٞمٔمٚم٥م.

 فم٣مزمد ايمُمط: َمٓمٖمر زمـ ؽمٜمؾ.

 ٌداحلٚمٝمد زمـ فمقم.فم٣مؾمؼ ايم٘مالب: إزمراهٝمؿ زمـ فم

 ايمٔم٣ٌمدان: أمحد زمـ ؽمٙمٝمامن أزمق زم٘مر.

 فم٣ٌمدل: فمٌداهلل زمـ ؽمالم ايمٖمزاري.

 فمٌدان زمـ أمحد ايمٔمً٘مري : فمٌداهلل زمـ أمحد

 فمٌدك: فمٌدايمٔمزيز زمـ حمٚمد زمـ صمٔمٖمر زمـ ؽمٛم٣من ايمٗمْم٣من.

 فمٌدك: فمٌداظمٙمؽ زمـ أمحد اجلرصم٣مين.

 ايمٔمٌدرم: حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ فمقم.

 فمٌدوس: فمٌداهلل زمـ روح.

 فمٌدوس: فمٌداهلل زمـ حمٚمد زمـ ضم٣مرض.

 ايمٔمًٌٚمل: فمروة 

 فمٌٝمد ايمٔمجؾ: احلًكم زمـ حمٚمد زمـ ضم٣مسمؿ ايمٌٕمدادي.

 فمٌٝمد زمـ رصم٣مل: فمٌٝمد اهلل زمـ حمٚمد زمـ َمقؽمك ايمٌزار اظم٠مذن.

 ايمٔمتقاري: حمٚمد زمـ فمٚمرو زمـ شم٣مزم٦م.

 ايمٔمجقم: حمٚمد زمـ إدريس.
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 ايمٔمدان: أمحد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ أمحد زمـ إزمراهٝمؿ إٞمامؿمل.

 ايمٔمرزَمل: فمٌد ايمرمحـ حمٚمد زمـ فمٌٝمد اهلل.

 حمٚمد زمـ ؽمٔمد. -و -ايمٔمرومل: فمروة زمـ َمروان

 ايمٔم٣ًمل: حمٚمد زمـ أمحد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ ؽمٙمٝمامن ايمٔم٣ًمل.

 احلًـ زمـ فمٌد اهلل .  -و-ايمٔمً٘مري: أزمق أمحد احلًـ زمـ أمحد أزمق زمالل

 ايمٔمُم٣مري: حمٚمد زمـ فمقم زمـ ايمٖمتا.

 ايمٔمِم٣مري: حمٚمد زمـ فمٌد اهلل.

 اظمْمٙمٗم٣مت: فمٌٝمد اهلل زمـ إؽمح٣مق ايمٔمْم٣مر.فمْم٣مر 

 ايمٔمْم٣مر: حمٚمد زمـ زمٛمدار زمـ ؽمٜمؾ زمـ ؽمٔمٝمد.

 ايمٔمْمش: حمٚمد زمـ هم٣مرس.

 ايمٔمْمقي: حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ.

 ايمٔمٗمرادي: َمٛمِمقر.

 ايمٔم٘مػمي: حمٚمد زمـ زممم.

 صم٣مزمر. -و -ايمٔمالف: أزمق اهلذيؾ حمٚمد 

 فمالن زمـ اظمٕمغمة : فمقم زمـ فمٌدايمرمحـ زمـ اظمٕمغمة

 أمحد زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ رزمٝمٔم٥م اظمٌمي. فمالن: فمقم زمـ

 فمالن: فمقم زمـ فمٌدايمِمٚمد ايمْمٝم٣ميمز.

 فمالن: فمقم زمـ فمٌداهلل زمـ َمقؽمك.

 فمالن: فمقم زمـ حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ أزم٣من ايمرازي.

 فمٙمقي٥م: فمقم زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ احل٘مؿ.

 فمٙمٝمؽ: أمحد زمـ احلًـ زمـ فمقم ايمِمقدم.

 فمٙمٝمؽ: فمقم زمـ ؽمٔمٝمد زمـ زمُمغم زمـ َمٜمران.

 : فمٌد اهلل زمـ فمٌد ايمٔمزيز.ايمٔمٚمري ايمٔم٣مزمد



2145 
 

 ايمٔمٛم٣ميب: حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ ؽمٜمؾ زمـ فمٌدايمرمحـ.

 ايمٔمٛمػمي: حمٚمد زمـ زمدر.

 فمقيس: فمٝمًك زمـ ؽم٣ممل ايمُم٣مر.

 ايمٕم٣ٌمين: فمٌد اهلل زمـ أمحد زمـ حمٚمد ايمتٚمٝمٚمل.

 ايمٕمراب: فمٌدايمٔمزيز زمـ فمٌدايمرمحـ زمـ فمٌداظمٙمؽ ايمٗمرؿمٌل.

 ايمٕمراد: َم٘مل زمـ فمٌد اهلل.

 ايمٕمزٞمقي: أمحد زمـ فمقم أزمق احلًكم. 

 (.0548ايمٕم٣ًمٞمٝم٥م أدي٥ٌم ؾم٣مفمرة )صف/

 فمقم زمـ احلًكم زمـ فمثامن اظمٗمػمي. –و  -ايمٕمّم٣مئري: ضمًكم زمـ فمٌد اهلل

 ايمٕمْمريػ: حمٚمد زمـ أمحد ايمٕمْمريٖمل.

 إضمقص زمـ اظمٖمّمؾ. -و -ايمٕماليب: حمٚمد زمـ زىمري٣م ايمٌٌمي

 احلًكم ايمًٚم٣ًمر.نمالم ازمـ درؽمتقيف: فمٌداحلٚمٝمد زمـ حمٚمد زمـ 

 نمالم ازمـ ؽمٛمٌقذ: حمٚمد زمـ أمحد زمـ يقؽمػ اظمٗمرئ.

 نمالم ازمـ ؾمٛمٌقذ: حمٚمد زمـ أمحد.

 نمالم أيب إدي٣من: أمحد زمـ حمٌقب زمـ ؽمٙمٝمامن.

 نمالم أمحد زمـ ضمٛمٌؾ: فمقم زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ احلًـ.

 نمالم إهبري: حمٚمد زمـ اظم٠مَمؾ زمـ ايمِمٗمر.

 ايمٖمٗمٝمف.نمالم اخلالل: فمٌدايمٔمزيز زمـ صمٔمٖمر زمـ أمحد 

 نمالم ايم٣ًٌمك: أمحد زمـ فمثامن زمـ ايمٖمّمؾ ايمرزمٔمل.

 (.8/089نمالم زمـ اظمثٛمك )يم٣ًمن 

 /يم٣ًمن(.8/089نمالم زمـ شمٔمٙم٤م )

 نمالم طمٙمٝمؾ: أمحد زمـ حمٚمد زمـ نم٣ميم٤م ايم٣ٌمهقم.

 نمالم طمٙمٝمؾ: أمحد زمـ حمٚمد زمـ نم٣ميم٤م.
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 نمالم فمرهم٥م: زممم زمـ ٞمٌم زمـ َمٛمِمقر ايمٖمٗمٝمف.

 إصٌٜم٣مين. نمالم حمًـ: أمحد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ يزداد

 نمٛمدر: أمحد زمـ آدم اجلرصم٣مين.

 نمٛمدر: حمٚمد زمـ اظمٜمٙم٤م. 

 نمٛمدر: حمٚمد زمـ صمٔمٖمر زمـ احلًكم احل٣مهمظ.

 نمٛمدر: حمٚمد زمـ صمٔمٖمر زمـ دران زمـ ؽمٙمٝمامن ايمٌٕمدادي.

 نمٝم٣مث: أمحد زمـ صمٔمٖمر ايمٖمرنم٣مين.

 ايمٖم٣مرد: حمٚمد زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ إؽمح٣مق.

 ايمٖم٣مري٣ميب: حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ.

 زمـ فمٌدايمٔمزيز زمـ صمٔمٖمر.هم٣مؽم٣من: فمٌٝمداهلل 

 ايمٖم٣مرم: فمقم زمـ أمحد زمـ فمقم زمـ ؽمٙمؽ.

 ايمٖم٣مٞمٝمذي: ضمًكم زمـ ضمًـ. 

 ايمٖمخر ايمرازي: حمٚمد زمـ فمٚمر.

 ايمٖمخر ايمٖم٣مرد: حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ.

 همخر ايمٗمّم٣مة: حمٚمد زمـ احلًكم.

 ايمٖمدىمل: حمٚمد زمـ َمٔمٚمر.

 ايمٖمرصم٣مين: حمٚمد.

 همرطمقيف: أمحد زمـ شم٣مزم٦م. 

 ايمٖمرزدق: مه٣مم زمـ نم٣ميم٤م.

   أو ايمٖمرائيض: فمقم زمـ زيد.ايمٖمر

 ايمٖمرنم٣مين: وم٣مؽمؿ زمـ حمٚمد.

 همًتٗمف: حمٚمد زمـ فمقم زمـ ايمٖمّمؾ.

 ايمٖمًقي: احلًـ زمـ ؽمٖمٝم٣من.



2147 
 

 ايمٖمٗمٝمٚمل: ضم٣مرشم٥م زمـ احلًـ.

 ايمٖمٙم٘مل: وم٣مؽمؿ زمـ احلًـ.

 ايمٖمٜمري: حمٚمد زمـ ىمثغم.

 همقران: فمٌداهلل زمـ حمٚمد ايمٌزار.

 ايمٖمقراين: فمٌد ايمرمحـ زمـ فمثامن.

 فمثامن.ايمٖمقري: ؽمٙمٝمامن زمـ 

 ايمٖمقؿمل: هُم٣مم زمـ احل٘مؿ. 

 ايمٖمٝمؾ: أمحد زمـ حمٚمد زمـ محٝمد اظمٗمري.

 ايمٗم٣مزمقد: َمٛمذر زمـ حمٚمد زمـ َمٛمذر. 

 ايمٗم٣مدد: احلًـ زمـ أمحد.

 وم٣مذار: حمٚمد زمـ فمقم اإلؽمؼمازم٣مذي.

 (.9/462وم٣مص أهؾ همٙمًْمكم )ٓ أفمرهمف ازمـ َمٔمكم()ضم٣مسمؿ 

 وم٣م  ايمري: ايمٔم٣ٌمس زمـ احلًـ.

 حيل. وم٣م  ايمٔمراق: أزمق حمٚمد زمـ

 وم٣م  اظمديٛم٥م: أمحد زمـ حمٚمد.

 وم٣م  اظمٌميكم: ومٝمس زمـ يزيد.

 وم٣م  اظمِمٝمِم٥م: زمن زمـ اظمٛمذر.

 وم٣م  أهؾ همٙمًْمكم: حمٚمد زمـ أمحد زمـ ضم٣مَمد.

 وم٣م  محص: َمٜمدي.

 (.8/089وم٣م  دَمُمؼ: )يم٣ًمن 

 وم٣م  راَمٜمرَمز: فمٚمرو زمـ ص٣ميما.

 زم٘م٣مر زمـ يقٞمس. -و-ايمٗم٣مهمالين: ؽمٙمٝمامن زمـ أيب ؽمٙمٝمامن  

 (.8/093)يم٣ًمن ومٌٝمْم٥م:
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 ايمٗمت٣مت: حمٚمد زمـ صمٔمٖمر.

 ايمٗمحػ: احلًـ زمـ فمقم.

 ايمٗمداح: فمٌد اهلل زمـ حمٚمد.

 ومرازم٥م فمٌد اهلل زمـ فمٌد ايمقه٣مب: احلًكم زمـ َمٔم٣مذ.

 ايمٗمراؿمٝمز: ؽمٔمٝمد زمـ زمحر.

 ايمٗمردود: حمٚمد زمـ احلًـ.

 ايمٗمُمغمي: حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ.

 ومُمٝمٙم٥م: حيٝمك زمـ حمٚمد.

 ايمٗمِم٣مب: صمن زمـ همرومد.

 إزمراهٝمؿ زمـ فمقم زمـ فمٌداهلل اظمٔمدل. ايمٗمِم٣مر:

 ايمٗمِم٣ٌمين: دزمٝمس زمـ ؽمالم.

 ايمٗمْم٣مَمل: فمٚمرو زمـ ؾمٜمر.

 ايمٗمْم٣من: حمٚمد زمـ أمحد زمـ َم٣ٌمرك ايمٗمرؿمٌل.

 ايمٗمْمؾ: ؽمٔمٝمد زمـ ؿمٜم٣من. 

 حمٚمد ازمـ أمحد زمـ احلًكم. -و -حمٚمد زمـ أمحد زمـ فمٚمر -و-ايمٗمْمٝمٔمل: أمحد زمـ صمٔمٖمر

 ومٔمٝمس : إزمراهٝمؿ زمـ إؽمامفمٝمؾ

 زمـ إؽمامفمٝمؾ اظمدين.ومٔمٝمس: إزمراهٝمؿ 

 ايمٗمٖم٣مل: حمٚمد زمـ فمقم زمـ إؽمامفمٝمؾ ايمُم٣مر.

 ايمٗمٙمٌؼ: فمٌدايمرمحـ زمـ حمٚمد زمـ يقٞمس ايمٛمحقي.

 ومٙمٛمًقة: إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد ايمٌٕمدادي.

 ايمٗمٙمٝمٔمل: حيٝمك زمـ حمٚمد زمـ ضمًكم ايمٕم٣ًمين.

 ايمٗمامومٚمل: إؽمامفمٝمؾ زمـ أيب فم٣ٌمد. 

 ايمٗمٚمل فمقم زمـ أيقب.
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 ايمٗمٛم٣مد: ؿمٙمح٥م. 

 زمـ ضم٣مَمد.ايمٗمقيص: إؽمامفمٝمؾ  

 ايمٗمغمؿمل: ص٣ميما زمـ أمحد.

 ايم٘م٣منمذي: فمٚمر زمـ إزمراهٝمؿ.

 ىم٣مىم٣م: حمٚمد  زمـ أيقب زمـ هُم٣مم ايمرازي. 

 ايم٘م٣مَمقم: فمٌد اهلل زمـ حمٚمد.

 ايم٘م٣مهقم: إؽمح٣مق زمـ زممم ايمٌخ٣مري. 

 ايم٘مت٣مين: أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمٌد ايمقاضمد.

 ايم٘مح٣مل: فمٌدايمرمحـ زمـ اظمٓمٖمر زمـ فمٌدايمرمحـ.

 .، وأمحد زمـ حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ ايم٘مرازمٝمز: ضمًكم زمـ فمقم 

 ايم٘مراصم٘مل: حمٚمد زمـ فمقم.

 ايم٘مرطمل: فمٌد اهلل زمـ احلًـ أزمق احلًـ اجلٔمٖمل. 

 ىمردان: صمٔمٖمر زمـ أمحد زمـ اظم٣ٌمرك.

 ايم٘مردي: فمٚمر زمـ إزمراهٝمؿ. 

 ىمرىم٣من: فمٌداهلل زمـ فمقم زمـ فمٌداهلل ايمْمقد.

 ايم٘مرَمٝمٛمل: احل٣مرث زمـ ؾمٌؾ. 

 ايم٘مريزي: حمٚمد زمـ ؽمٔمٝمد زمـ زي٣مد.

 : أمحد زمـ فمثامن زمـ ؽمٔمٝمد.ىمريٛم٤م

 (.0324ايم٘م٣ًمئل فمـ أيب َمٔم٣موي٥م )وم٣مل احل٣مهمظ: ٓ يدرى َمـ هق( )حتٖم٥م/

 .، وفمقم زمـ محزة زمـ فمٌد اهللايم٘م٣ًمئل: حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ 

 ه٥ٌم اهلل زمـ حمٚمد. -و-ايم٘مًم: أزمق فمٚمرو ؾمٝمخ اإلَم٣مَمٝم٥م 

 فمقم زمـ أمحد. -و-ايم٘مٔمٌل: فمٌد اهلل زمـ حمٚمد  

 ايم٘مٖمرسمقشمل: فمٌد ايمرمحـ زمـ احل٣مرث. 
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 ىمالر: فمٌدايمرمحـ زمـ حمٚمد زمـ فمٖمٝمػ اهلروي.

 ايم٘مٙمٌل: فمقم زمـ احلًـ.

 ىمٙمف: فمٌدايمقاضمد زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمٌداهلل إصٌٜم٣مين.

 ايم٘مٙمقدي: فم٣مصؿ زمـ ؽمٙمٝمامن.

 ىمٙمٝمج٥م: أمحد زمـ ص٣ميما زمـ فمٌدايمرمحـ احل٣مهمظ.

 ايم٘مٙمٝمٛمل: فمقم زمـ حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ.

 حمٚمد زمـ فمٌد اهلل. -و-حمٚمد زمـ فمٌد اهلل  ايم٘مٛم٣مين:

 ايم٘مٝم٣م: حيٝمك زمـ احلًـ زمـ ايمٗم٣مؽمؿ.

 ايمٙم٠ميم٠مي: حمٚمد زمـ إؽمح٣مق.

 ايمالضمٗمل: فمقم زمـ فمثامن.

 ايمٙمحٝم٣مين: حمٚمد زمـ حمٚمد.

 حلٝم٥م ايمٙمٝمػ: حمٚمد زمـ ايمٔم٣ٌمس اظم٠مدب.

 حلٝم٥م ايمٙمٝمػ: حمٚمد زمـ ايمٔم٣ٌمس: َمقلم زمٛمل ه٣مؾمؿ.

 يمٔم٥ٌم: إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد ايمذارع.

 ل: أمحد زمـ ايمٗم٣مؽمؿ زمـ ري٣من.ايمٙم٘م 

 (.8/059ايمٙمٜمٌل: فمـ ازمـ أيب فمقم )يم٣ًمن 

 ايمٙمٝمثل: فمٚمر زمـ فمقم زمـ أمحد أزمق َمًٙمؿ.

 اظم٠ممتـ: زم٘مر زمـ حمٚمد زمـ فمقم ايمت٣مصمر.

 َم٠مذن ايمرَمٙم٥م: َمً٘مكم زمـ َمٝمٚمقن.

 اظم٣مئ٥م أيمػ: احلًـ زمـ فمقم زمـ احلًكم زمـ هم٣مذار.

 َم٣مئ٥م أيمػ: احلًـ زمـ حيٝمك اإلؽمؼمازم٣مذي.

 حمٚمد زمـ فمقم زمـ فمٚمر ايمتٚمٝمٚمل. اظم٣مزري:

 اظم٣مهصمز : أمحد زمـ حمٚمد زمـ احلًكم
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 اظمٟمَمقن: حمٚمد زمـ أمحد زمـ حيٝمك زمـ ؾمغميـ.

 اظمٟمَمقين: حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ َمٟمَمقن.

 اظم٣موردي: فمقم زمـ حمٚمد.

 اظم٣ٌمرىمل: حيٝمك زمـ ئمٗمقب زمـ َمرداس.

 اظمػمد: حمٚمد زمـ يزيد ايمٛمحقي.

 احل٣مرث زمـ ؽمٔمٝمد ايم٘مذاب. -و-: أمحد زمـ احلًكم ايمُم٣مفمرٌلٛمتاظم

 اظمج٣مؾمٔمل: فمقم زمـ همّم٣مل. 

 اظمح٣مَمقم: ضمًكم زمـ إؽمامفمٝمؾ.

 حمٚمش: إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ فمٌداهلل ايمٛمٝم٣ًمزمقري.

 حمٝمامن: أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمٚمران.

 خمقل: فمٌداهلل زمـ حمٚمد ايمٌٕمدادي.

 اظمدائٛمل: فمقم زمـ حمٚمد. 

 َمدرار: فمٝمًك زمـ صٌٝما. 

 أمحد زمـ حمٚمد زمـ ايمٗم٣مؽمؿ  و أمحد زمـ ه٣مرون .و،اظمذىمر ايمٛمٝم٣ًمزمقري: حمٚمد زمـ فمقم 

 اظمرادي: إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد.

 اظمرصمقين: حيٝمك زمـ فمٚمرو زمـ زمٗم٣م اجلذاَمل.

 َمردويف ايمِم٣مئغ:  فمٌد ايمِمٚمد زمـ يزيد.

 اظمرززم٣مين: حمٚمد زمـ فمٚمران.

 اظمرنمٝمٛم٣مين: هبرام.

 اظمروميص: فمقم زمـ َمقؽمك زمـ حمٚمد.

 .زمـ نمٝم٣مث : زممماظمريز

 اظمزين: أمحد زمـ فمٌد اهلل زمـ حمٚمد.

 اظم٣ًمضمٗمل: فمٌد اجل٣ٌمر زمـ ؽمٔمٝمد. 
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 اظمًتٔمْمػ: فمٝمًك زمـ َمٜمران.

 َمًتٚمقم فمٚمر زمـ إزمراهٝمؿ: َمًٙمؿ زمـ فمٌد ايمرمحـ.

 َمًدد: حمٚمد زمـ أمحد زمـ فمقم أزمق احلًـ.

 .وفمقم زمـ ضمًكم زمـ فمقم اظمًٔمقدي: حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ 

 ؾمداد.اظمًٚمٔمل: حمٚمد زمـ 

 اظمِمٖمر : حمٚمد زمـ احلج٣مج ايمٌٕمدادي.

 اظمْمردم: حمٚمد زمـ أمحد زمـ َمْمرف ايم٘مت٣مَمل.

 اظمْمرودي: فمٌد اهلل زمـ فمٌد ايمرمحـ. 

 اظمْمقفمل: حيٝمك زمـ ؽمٔمٝمد. 

 َمْمٝمػ: حمٚمد زمـ فمٌداهلل زمـ ؽمٙمٝمامن اظمٖمن.

 اظمٔم٣مري: إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد.

 اظمٔم٣مهمري : حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ َمًٙمؿ

 ٚمد زمـ َمًٙمؿ.اظمٔمراين: حمٚمد زمـ حم

 اظمٔمٚمري: احلًـ زمـ فمقم زمـ ؾمٌٝم٤م.

 اظمٔمٝمْمل: حمٚمد زمـ فمٚمر.

 َمٕمٝم٧م: حمٚمد زمـ ايمرزمٝمع زمـ ؽمٙمٝمامن.

 اظمٖمٙمقج: إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ فمٌد احلٚمٝمد. 

 اظمٖمٝمد: حمٚمد زمـ ايمٛمٔمامن.

 اظمٗم٣مزمري: حمٚمد زمـ فمٚمران زمـ فمقم اجلرصم٣مين.

 اظمٗمقم: حمٚمد زمـ حمٚمد.

 اظم٘مٖمقف: وم٣مؽمؿ زمـ فمٌد اهلل.

 َمالفم٤م إؽمٛم٥م: رزمٝمٔم٥م ايمٔمٌز.

 َمٙمقل: فمٝمًك زمـ حيٝمك َمٌمي.
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 ممقيف: حمٚمد زمـ طم٣ميمد احلٛمٓمقم.

 اظمٛمجقدي: فمقم زمـ حمٚمد.

 َمٛمدويم٥م: فمٌدايمرمحـ زمـ حمٚمد زمـ زيد.

 َمٛمٗم٣مر : ضمًـ زمـ فمٌٝمد اهلل إزمزاري.

 اظمٜمري: حمٚمد زمـ فمٌد اهلل. 

 اظمٜمٙمقس: حمٚمد زمـ فمقم زمـ إؽمح٣مق ايمٔمٙمقي.

 يب زم٘مر.اظمقصقم: فمٚمر زمـ أ

 َمقلم َمرة: فمِم٣مم زمـ يزيد.

 َمغمان: أمحد زمـ ايمٖمّمؾ زمـ مح٣مد اظمروزي.

 ايمٛم٣مؽمؽ: إزمراهٝمؿ زمـ طمٙمػ.

 ايمٛم٣مر: فمٌد اهلل زمـ حمٚمد.

 ايمٛم٣ٌمهل: فمٌداهلل زمـ أمحد اظم٣ميمٗمل.

 ايمٛمٌٝمقم: فمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ احل٣مرث.

 ايمٛمج٣مد: أمحد زمـ ؽمٙمٝمامن.

 ايمٛمج٣مر: أمحد زمـ أيب ؿمل.

 ص٣مفمد.ايمٛمح٣مب: َمًٙمؿ زمـ 

 ايمٛمديؿ: حمٚمد زمـ إؽمح٣مق.

 ايمٛم٣ًمج: صمرشمقَم٥م زمـ فمٌد اهلل.

 ايمٛم٣ًمك: حمٚمد زمـ فمٌداهلل زمـ ئمٗمقب.

 ٞمٌمك: ٞمٌم زمـ أمحد زمـ ٞمٌم.

 ايمٛمٓم٣مم: إزمراهٝمؿ زمـ ؽمٝم٣مر.

 حمٚمد زمـ ؿمٙمح٥م. -و-ايمٛمٔم٣مرم: احلًكم زمـ أمحد

 ٞمٔمٚمف: حمٚمد زمـ ايمرزمٝمع زمـ ؽمٙمٝمامن.
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 ( .8/026ايمٛمٔمٝمٚمل فمـ أمحد )يم٣ًمن 

 راهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ فمرهم٥م ايمٛمحقي.ٞمٖمْمقيف: إزم

 ايمٛمٗم٣مش اظمٖمن: حمٚمد زمـ احلًـ.

 ايمٛمٗم٣مش: حمٚمد زمـ أمحد زمـ ايمٔم٣ٌمس ايمًٙمٚمل.

 ايمٛمٗم٣مش: حمٚمد زمـ فمقم زمـ فمٚمرو.

 ٞمٗمٚم٥م: أمحد زمـ حيٝمك زمـ َمٜمٛمك إزدي.

 ايمٛمامر: ؽمٙمٝمامن زمـ فمٗم٥ٌم.

 ايمٛمٜم٣موٞمدي: حمٚمد زمـ َمٔم٣مذ.

 اهل٣مري: أمحد زمـ فمقم.

 ايمقاضمد.اهل٣مؾمٚمل: صمٔمٖمر زمـ فمٌد 

 اهلجٝمٚمل: هجٝمؿ.

 اهلرارم: أمحد زمـ حمٚمد زمـ زم٘مر.

 اهلروي: فمقم زمـ ايمٔم٣ٌمس زمـ ايمٖمّمؾ.

 اهل٘م٣مري: فمقم زمـ أمحد زمـ يقؽمػ.

 اهلالرم: حمٚمد زمـ أيب زم٘مر.

 اهلل: حمٚمد زمـ فمٌد اهلل.

 ايمقاضمدي: فمقم زمـ أمحد زمـ حمٚمد ايمٛمٝم٣ًمزمقري.

 ايمقادفمل: فمقم زمـ اظمٓمٖمر زمـ إزمراهٝمؿ.

 اهلل زمـ فمٚمرو.ايمقاومٖمل: فمٌد 

 (.9/405وايمد إؽمقد ايمٗمرر )ضم٣مسمؿ

 ايمقصمٝمٜمل: فمٚمر زمـ َمقه زمـ وصمٝمف.

 وضمًم: حمٚمد زمـ َمِمٔم٤م ايمِمقري.

 ايمقضمًم: هُم٣مم زمـ أمحد زمـ هُم٣مم ايم٘مٛم٣مين.
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 ايمقطمًم: ضمًـ زمـ فمقم زمـ حمٚمد احل٣مهمظ.

 وراق داود زمـ فمقم: احلًكم زمـ فمٌداهلل زمـ ؽم٣ممل.

 وراق فمٌدان: فمقم زمـ حمٚمد زمـ صمٔمٖمر.

 اق جم٣مهد: ؿمٙمح٥م زمـ حمٚمد.ور

 ايمقراق: إؽمامفمٝمؾ زمـ ايمٔم٣ٌمس.

 ايمقردورم: إزمراهٝمؿ زمـ َمقؽمك اجلرصم٣مين.

 ورش: فمثامن زمـ ؽمٔمٝمد اظمٌمي.

 (8/095ايمقرىم٣مين: ؾمٝمخ )يم٣ًمن 

 ايمقزان : أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمٌدايم٘مريؿ

 ايمقؽم٣مود: حمٚمد زمـ إؽمامفمٝمؾ زمٌمي.

 َمقؽمك زمـ ؽمٜمؾ. -و-ايمقؾم٣م: ضمًـ زمـ فمقم زمـ زي٣مد

 ي: فمٌداهلل زمـ أمحد زمـ فمٚمر ايمٗمٝمز.ايمقصٝمد

 وو٣مح ايمٝمٚمـ : فمٌد اهلل زمـ إؽمامفمٝمؾ.

 ايمقو٣مضمل: فمٌد اهلل زمـ فمقم ايم٣ٌمهقم.

 ايمقوم٣مر: زىمري٣م زمـ حيٝمك اظمٌمي.

 ايمقوم٣مي٣ميت: فمقم زمـ أمحد زمـ فمٌٝمد اهلل ايمٌٕمدادي.

 ايمقومًم: هُم٣مم زمـ أمحد زمـ هُم٣مم ايم٘مٛم٣مين.

 ايمقىمٝمٔمل: إزمراهٝمؿ زمـ أمحد زمـ فمٚمر زمـ ضمٖمص.

 وىمٝمؾ ازمـ فمٚمرو: ضمٖمص زمـ فمٚمر ايمًٝم٣مري.

 وىمٝمؾ دفمٙم٨م: أمحد زمـ ؽمٔمٝمد زمـ َمًٔمد.

 ايمقيمٝمد ايمٗمرؿمٌل: َمقؽمك زمـ أمحد.

 ايمقٞمحقري: حمٚمد زمـ فمقم زمـ ايمٖمّمؾ.

 ايمٝمٔمٗمقين: حمٚمد زمـ ايمٖمّمؾ زمـ ـمٌٝم٣من ايمقافمظ.
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 ايمٝمٚمٛمل: حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ فمٌداهلل اظم٠مذن.

 

 إزمٛم٣مء وٞمحقه٣م

 ازمـ أزمروز : أمحد زمـ فمقم.

 زمـ أيب إزمراهٝمؿ: فمٌداهلل زمـ إؽمح٣مق زمـ فمٝمًك زمـ يقٞمس.ا

 ازمـ أيب اإلطمُمٝمد: أمحد زمـ فمقم.

 ازمـ أيب ايمػماؿمٝمؾ: طمٙمػ زمـ ؽمٔمٝمد احلجري.

 ازمـ أيب ايمٌالط : حمٚمد. 

 ازمـ أيب احلديد: حمٚمد زمـ أمحد زمـ فمثامن ايمًٙمٚمل.

 ازمـ أيب احلقاري: أمحد 

 ازمـ أيب احلقاهمر: أمحد زمـ فمٗمٝمؾ ايمٗمٝمز.

 ايمدَمٝمؽ : حمٚمد زمـ ؿم٣مهر زمـ طم٣ميمد وحمٚمد زمـ هُم٣مم زمـ ايمٌخؼمي. ازمـ أيب

 ازمـ أيب ايمذىمر : حمٚمد زمـ صمٔمٖمر.

 ازمـ أيب ايمر : حمٚمد زمـ احلًكم.

 ازمـ أيب ايمرهم٣مء: أمحد زمـ ايمٖمتا.

 ازمـ أيب ايمزفمغمفم٥م: فمٚمر.

 ازمـ أيب ايمًقار : حمٚمد زمـ فمثامن.
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 ازمـ أيب ايمممزوري: إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ فمٗمٝمؾ زمـ زيد.

 ازمـ أيب ايمِمٕمغم : أمحد زمـ فمقم زمـ احلًكم اظمدائٛمل.

 ازمـ أيب ايمٔم٣ميمٝم٥م: حمٚمد زمـ طمغمة إَمقي.

 ازمـ أيب ايمٔمج٣مئز: أمحد زمـ محٝمد زمـ ؽمٔمٝمد إزدي.

 ازمـ أيب ايمٔمجقز: صمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ زمُم٣مر.

 ازمـ أيب ايمٔمقام: حمٚمد زمـ أمحد.

 ازمـ أيب ايمٔمقصم٣مء: فمٌدايم٘مريؿ.

 ضمٝمقة زمـ َمٔمـ.ازمـ أيب ايمٔمقصم٣مء: حمٚمد زمـ 

 ازمـ أيب ايمٖمقارس: حمٚمد زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ أمحد ايمٌٕمدادي.

 ازمـ أيب ايمٖمقارس: حمٚمد زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ هم٣مرس ايمٌٕمدادي.

 ازمـ أيب ايمٗمٙمقص: فمدي .

 ازمـ أيب ايم٘مٛم٣مت: فمثامن.

 أزمـ أيب ايمٙمٝم٧م: حمٚمد.

 ازمـ أيب اظم٠مَمـ : أمحد زمـ حمٚمد.

 ازمـ أيب اظمح٣مة: حمٚمد.

 قر: حمٚمد.ازمـ أيب ايمٛم 

 ازمـ أيب ايمقرد: فمٚمران زمـ فمٌٝمد اهلل.

 ازمـ أيب ايمقو٣مح: فمٚمرو

 ازمـ أيب أيقب: أمحد زمـ حمٚمد زمـ ؽمٙمٝمامن ايمًٙمٚمل.
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 ازمـ أيب زمرزة : أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمٌداهلل.

 ازمـ أيب زمزة: أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمٌداهلل ايمٗم٣مؽمؿ.

 ازمـ أيب زم٘مر ايمرازي: َمٔمروف زمـ حمٚمد زمـ زي٣مد ايمٔمجقم.

 ر ايمِمديؼ: إزمراهٝمؿ زمـ ؿمٙمح٥م زمـ فمٌداهلل ايمٗمرر.ازمـ أيب زم٘م

 ازمـ أيب زم٘مر: فمٌداظمٙمؽ زمـ ئمٗمقب إزرَمل.

 ازمـ أيب سمٙم٥م: يقؽمػ زمـ فمٚمر اجلٜمٛمل.

 (.28/64ازمـ أيب شمٔمٙم٥ٌم اخلُمٛمل )فم٣ًمىمر 

 ازمـ أيب صمٔمٖمر: فمٌداهلل زمـ حمٚمد زمـ أمحد اخلُمٛمل.

 ازمـ أيب صمٛم٣مدة: أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمٚمر ايمِمددم.

 فمٌد ايمرمحـ زمـ حمٚمد زمـ إدريس. ازمـ أيب ضم٣مسمؿ:

 ازمـ أيب ضم٣مسمؿ: فمٌدايمرمحـ زمـ حمٚمد زمـ إدريس.

 (.28/23ازمـ أيب ضم٣ًمن ازمـ ضم٣ًمن ايمٌني )فم٣ًمىمر  

 (.28/65ازمـ أيب ضمٖمِم٥م )فم٣ًمىمر  

 ازمـ أيب مَح٣مش: حمٚمد زمـ فمٝمًك زمـ ايمً٘مـ.

 زمـ أيب محٙم٥م : فمقما

 ازمـ أيب ضمٛمٝمٖم٥م: إزمراهٝمؿ زمـ صمٔمٖمر زمـ أيب ايم٘مرام.

 ضمٝم٥م: فمٌدايمقه٣مب زمـ فمٝمًك زمـ فمٌدايمقه٣مب. ازمـ أيب

 (.9/409ازمـ أيب طمزيٚم٥م )ضم٣مسمؿ 

 ازمـ أيب دارم : أمحد زمـ حمٚمد .
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 ازمـ أيب داود : إزمراهٝمؿ زمـ ؽمٙمٝمامن ايمػميمز 

 ازمـ أيب داود : ايمٗم٣م  أمحد أي٣مدي.

 ازمـ أيب داود : فمٌداهلل زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ إؾمٔم٧م.

 أزمـ أيب داود : فمٌداهلل زمـ فمٌدايمٔمزيز.

 (.9/409ازمـ أيب دطمٙمٝم٥م )ضم٣مسمؿ 

 ازمـ أيب ذهؾ: حمٚمد زمـ ايمٔم٣ٌمس زمـ أمحد زمـ حمٚمد اهلروي.

 (.8/022ازمـ أيب راهمع: )يمٝمس ضمديثف زمًمء: وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم()يم٣ًمن 

 ازمـ أيب راهمع: أيقب زمـ احلًـ زمـ فمقم زمـ أيب راهمع.

 ازمـ أيب رصم٣مء: حمٚمد زمـ أمحد .

 (.٣ً8/022من ازمـ أيب رواد: )يمٝمس زمثٗم٥م وم٣ميمف ازمـ َمٔمكم()يم

 ازمـ أيب روزم٣م: فمٌداخل٣ميمؼ زمـ احلًـ زمـ حمٚمد ايمًٗمْمل.

 ازمـ أيب روَم٣من: فمٌداهلل.

 ازمـ أيب زادزمف : حمٚمد زمـ أمحد.

 ازمـ أيب زرد: إزمراهٝمؿ زمـ إؽمح٣مق إَمقي.

 ازمـ أيب زرفم٥م : فمثامن.

 ازمـ أيب زَمٛمكم: حمٚمد زمـ فمٌداهلل زمـ فمٝمًك اظمري.

 يمٗمرؿمٌل.ازمـ أيب زيد: طم٣ميمد زمـ أمحد زمـ طم٣ميمد ا

 ازمـ أيب زيد: حمٚمد زمـ أمحد زمـ ؽمٜمؾ زمـ ايمرزمٝمع اجلٜمٛمل.

 ازمـ أيب ؽمدرة : ىمٙمثقم زمـ حمٚمد .
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 (.9/460ازمـ ايب ؽمٔمد )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ 

 ازمـ أيب ؽمٔمٝمد: حمٚمد زمـ ٞمٔمامن ايمٕم٣ًمين.

 ازمـ أيب ذيا: فمٌدايمرمحـ زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ أمحد اهلروي.

 حمٚمد. ازمـ أيب ذيؽ : ه٥ٌم اهلل زمـ

 ازمـ أيب ؾمٚمس: أمحد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ َمقؽمك زمـ أمحد ايمٛمٝم٣ًمزمقري.

 ازمـ أيب سة: أؾمٔم٧م زمـ حمٚمد زمـ إؾمٔم٧م ايمٖم٣مرد.

 ازمـ أيب ؿمريٖم٥م: اؽمح٣مق.

 (.9/464ازمـ أيب ؿمٙمح٥م )ضم٣مسمؿ 

 ازمـ أيب فم٣مصؿ: أمحد زمـ فمٚمرو زمـ أيب فم٣مصؿ ايمٛمٌٝمؾ.

 ازمـ ايب فمت٥ٌم: فمت٥ٌم.

 احل٘مؿ ازمـ أيب فمراة ايمدزم٣مغ : احلًكم زمـ

 (.9/463ازمـ أيب فمرهمج٥م )ضم٣مسمؿ 

 (.9/465ازمـ أيب فمِمٝمٖمر )ضم٣مسمؿ 

 ازمـ أيب فمْم٣مء: ايمٗم٣مؽمؿ زمـ فمٚمران.

 ازمـ أيب فمالج : فمٌداهلل اظمقصقم )ىمذاب(.

 (.8/027ازمـ أيب فمقم إصٌٜم٣مين: )يم٣ًمن 

 ازمـ أيب فمامَم٥م : فمثامن زمـ فمقم.

 ي.ازمـ أيب فمٚمران ايمُم٣مهمٔمل: إؽمح٣مق زمـ َمقؽمك زمـ فمٌدايمرمحـ ايمٝمحٚمد

 (.9/465ازمـ أيب نمٝمالن فمـ فمٌداهلل زمـ َمًٔمقد )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق زرفم٥م( )ضم٣مسمؿ 
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 ازمـ أيب هم٣مؿمٚم٥م : حمٚمد زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ أيب هم٣مؿمٚم٥م )ىمذاب(.

 ازمـ أيب ومت٣مدة: أمحد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ احلًكم زمـ إزمراهٝمؿ ايمْمقازمٝمٗمل.

 ازمـ أيب يمٌٝمٌف ؾمٝمخ وىمٝمع )واهـ(: اؽمٚمف حيٝمك.

 إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد إٞمديمز.ازمـ أيب يمٝمعم: أمحد زمـ 

 ازمـ أيب َمدرك: فمٚمران.

 ازمـ أيب َمذفمقر: حمٚمد زمـ فمٚمرو زمـ أيب َمذفمقر.

 ازمـ أيب َمٗمٛمع: حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ َمِمٔم٤م إؾمٔمري.

 (.28/38ازمـ أيب ٞمحٝمٙم٥م )فم٣ًمىمر

 (.9/468ازمـ أيب ٞمُمٝم٥ٌم)ضم٣مسمؿ

 ازمـ أيب هدزم٥م: حمٚمد.

 ازمـ أيب هريرة: فمٚمر زمـ إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد اهلقزين.

 ازمـ أيب وٞمدوم٥م: حمٚمد زمـ ايمقيمٝمد زمـ حمٚمد زمـ طمٙمػ ايمٖمٜمري.

 (.8/028ازمـ أطم٦م إؾمؾ )يم٣ًمن 

 ازمـ أطم٦م فمٌد ايمرزاق: أمحد زمـ داود.

 ازمـ أطم٦م فمٌد ايمٗمدوس: أمحد زمـ فمقم.

 ازمـ أطمل أيب ايمقيمٝمد ايم٣ٌمصمل: طمٙمػ زمـ فمٚمر زمـ طمٙمػ زمـ ؽمٔمد.

 (.9/461أزمـ أطمل أيب رهؿ )ضم٣مسمؿ 

 زمـ فمٚمر زمـ إزمراهٝمؿ.ازمـ أطمل احل٣مرث: إزمراهٝمؿ 

 ازمـ أطمل ضمًكم اجلٔمٖمل: حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ.
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 ازمـ أطمل ؿمخًم: أمحد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ خمًم.

 (.9/463ازمـ أطمل فمٌداهلل زمـ ؽمالم )ضم٣مسمؿ 

 ازمـ أطمل هالل اظمرأى: هالل زمـ حمٚمد.

 ازمـ أردك: ضمٌٝم٤م زمـ فمٌد ايمرمحـ.

 ازمـ أزهر ايمدفم٣مء: حمٚمد.

 .(0892زمـ أزهر زمـ روم٥م اظمٌمي )ك ا

 (.28/08زمـ أؽم٣ٌمط )فم٣ًمىمر ا

 ازمـ أؽمد: أمحد زمـ فمٌداهلل زمـ طم٣ميمد احلريب.

 (.9/402ازمـ أفمٌد فمـ فمقم )ضم٣مسمؿ 

 (.9/402أزمـ أفمز فمٛمف أزمق اؽمح٣مق )ضم٣مسمؿ 

 (.0352ازمـ أفمكم ايمٕمزال ) ٓ أفمرف وم٣ميمف احل٣مهمظ( )حتٖم٥م/

 ازمـ إزمرش: طمٙمػ زمـ يقؽمػ زمـ همرسمقن.

 زمـ فمٌدايم٘مريؿ.ازمـ إشمغم: اظم٣ٌمرك زمـ حمٚمد زمـ حمٚمد 

 ازمـ أصمري: فمٚمر زمـ أمحد زمـ ه٣مرون.

 ازمـ إضمدب: حمٚمد زمـ فمٌداهلل زمـ يزيد زمـ حمٚمد ايمٙمخٚمل.

 (.9/405ازمـ آمحس فمـ أيب ذر )ضم٣مسمؿ 

 ازمـ إطمرم: حمٚمد زمـ ايمٔم٣ٌمس.

 ازمـ إطمي: فمقم زمـ فمٌدايمرمحـ زمـ َمٜمدي ايمتٛمقطمل.

 .ازمـ إطمي: فمقم زمـ حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ حمٚمد ايمُمٝم٣ٌمين
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 ازمـ إطمقة: أمحد زمـ احلًـ زمـ أمحد.

 ازمـ اإلطمقة: فمٌدايمرضمٝمؿ زمـ أمحد.

 ازمـ إدزم٣مغ: فمٌداهلل زمـ حمٚمد زمـ فم٣ٌمس ايمٗمرؿمٌل.

 ازمـ إدزم٣مغ: يقؽمػ زمـ فمٌدايمٔمزيز زمـ يقؽمػ زمـ فمٚمر ايمٙمٝمثل.

 ازمـ إدزمر: ضمجر زمـ فمدي ايم٘مٛمدي.

 ازمـ إدي٤م: أمحد زمـ وم٣مؽمؿ ايمٛمحقي أزمق فمٚمر ايمٗمرؿمٌل.

 إدي٤م: فمٌداهلل زمـ حمٚمد زمـ فمٚمر ايمْمٙمٝمْمقم.ازمـ 

 ازمـ إزهر: أمحد زمـ حمٚمد.

 ازمـ إؽمتجل: فمقم زمـ فمٌداهلل زمـ فمقم زمـ حمٚمد إزدي.

 (.9/405أزمـ إؽمٗمع ايمٌ٘مري )ضم٣مسمؿ 

 ازمـ اإلؽم٘م٣مدم: حمٚمد زمـ فمٌد اهلل.

 ازمـ إؽمٙمٚمل: فمٌداهلل زمـ حمٚمد زمـ فمٝمًك زمـ ويمٝمد ايمٛمحقي.

 فمٚمرو.ازمـ إؾمدق : حمٚمد زمـ 

 ازمـ إؾمٔم٧م: حمٚمد زمـ حمٚمد ايم٘مقدم.

 (.28/08ازمـ آصٌع )فم٣ًمىمر 

 ازمـ إفمرايب: أمحد زمـ حمٚمد زمـ زي٣مد زمـ حمٚمد .

 ازمـ إفمرايب: فمقم زمـ أمحد زمـ إزمراهٝمؿ اظمٕمريب.

 ازمـ إهمْما: أمحد زمـ فمقم.

 ازمـ إهمْمس: ىم٣مَمؾ زمـ أمحد زمـ يقؽمػ ايمٗم٣مدد.
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 ايمٗمرر.ازمـ إهمْمس: حيٝمك زمـ هُم٣مم زمـ أمحد 

 ازمـ آهمٙمٝمقم: حمٚمد زمـ زىمري٣م ايمزهري.

 (.28/08أزمـ إومرع )فم٣ًمىمر 

 ازمـ إىمٖم٣مئل: حمٚمد زمـ فمٌداهلل زمـ إزمراهٝمؿ إؽمدي.

 ازمـ إىمٖم٣مين: فمٌد اهلل زمـ حمٚمد.

 ازمـ إىمٖم٣مين: فمٌداهلل زمـ إزمراهٝمؿ زمـ فمٌداهلل زمـ احلًكم.

 ازمـ إىمٖم٣مين: فمٌداهلل زمـ حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ إؽمدي.

 زمـ اإليمٌغمي: فمقم زمـ فمٌداهلل زمـ همرج اجلذاَمل.ا

 ازمـ اإلَم٣مم: احلًكم زمـ حمٚمد زمـ َمٌمم إٞمِم٣مري.

 ازمـ اإلَم٣مم: حمٚمد زمـ فمقم.

 ازمـ ايم٣ٌمزمش: يقؽمػ زمـ َمقؽمك زمـ يقؽمػ إؽمدي.

 ازمـ ايم٣ٌمصمل:  أمحد زمـ فمٌداهلل زمـ حمٚمد إٞمديمز.

 ازمـ ايم٣ٌمصمل: فمٌداهلل زمـ حمٚمد زمـ فمقم اإلؾمٌٝمقم.

 ايم٣ٌمصمل: فمٌداظمٙمؽ زمـ فمٌدايمٔمزيز زمـ فمٌداظمٙمؽ ايمٙمخٚمل.ازمـ 

 ازمـ ايم٣ٌمدا: أمحد زمـ فمقم زمـ احلًـ.

 ازمـ ايم٣ٌمزي٣مر:  إزمراهٝمؿ زمـ أمحد زمـ ٞمٌم.

 ازمـ ايم٣ٌمزي٣مر: فمٌداهلل زمـ داود زمـ َم٘مرم.

 ازمـ ايم٣ٌمومالين اظمٗمرئ: فمٌداهلل زمـ حمٚمد.

 ازمـ ايم٣ٌمومالين: حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ فمٌداهلل اجلرصم٣مين.
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 (.ازمـ زمجغم : فمٚمر زمـ حمٚمد9/402ايمٌحري ايمُم٣مَمل )ضم٣مسمؿ  ازمـ

 ازمـ ايمٌخ٣مر: إزمراهٝمؿ زمـ زي٣مد اظم٠مدب.

 ازمـ ايمػماَمل: أمحد زمـ فمٌداهلل زمـ ايمٖمرج.

 (.ازمـ زمًْم٣مم : احلًكم زمـ أمحد9/407ازمـ ايمػمزمري فمـ فمٚمرو فمٛمف ؾمٔم٥ٌم )ضم٣مسمؿ 

 ازمـ ايمػمومل: حمٚمد زمـ ه٣مرون زمـ ضم٣ًمن.

 َمٓمٖمر.ازمـ ايمػمين: إزمراهٝمؿ زمـ 

 ازمـ ايمػمي: احلًـ زمـ فمقم زمـ فمٌدايمرمحـ ايمًٙمٚمل.

 ازمـ ايمػميقم: حمٚمد زمـ فمٝمًك إٞمديمز.

 ازمـ ايمًٌت٣من: احلًـ زمـ ؽمٔمٝمد زمـ فمٌداهلل ايمٖم٣مرد.

 ازمـ ايمٌن: حمٚمد زمـ فمقم.

 ازمـ ايمٌٌمي: حمٚمد زمـ صمٔمٖمر اجلرصم٣مين.

 ازمـ ايمٌْمر: فمقم زمـ أمحد.

 ازمـ ايمٌٔمالم: فمقم زمـ أمحد.

 احلًكم زمـ أمحد زمـ صمٔمٖمر. ازمـ ايمٌٕمدادي:

 ازمـ ايمٌٗم٣مل: أمحد زمـ فمٚمر زمـ فمقم زمـ ايمٖمّمؾ ايمقراق.

 ازمـ ايمٌٗم٣مل: فمٌٝمداهلل زمـ فمٚمر زمـ فمقم ايمٖم٣مَمل.

 ازمـ ايمٌٗمري: حمٚمد زمـ فمٌداهلل زمـ ضم٘مؿ إَمقي.

 ازمـ ايمٌ٘م٣مء: اهلٝمثٚمل.

 (. 9/407ازمـ ايمٌٙمقي رصمؾ َمـ زمعم )ضم٣مسمؿ  
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 ايمٗمرؿمٌل.ازمـ ايمٌٛم٣م: فمٌدايمرمحـ زمـ طمٙمػ زمـ ضم٘مؿ 

 ازمـ ايمٌٛم٣مء: حمٚمد زمـ ؽمٔمٝمد.

 ازمـ ايمٌٝم٣مض: حمٚمد زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ أضمؿ ايمٌٕمدادي.

 ازمـ ايمٌٝم٣من: حيٝمك زمـ إزمراهٝمؿ زمـ أيب زيد ايمٙمقايت.

 ازمـ ايمٌغمويم٥م: فمٌدايمرمحـ زمـ حمٚمد زمـ فمٝمًك ايمْمٙمٝمْمقم.

 (.28/60ازمـ ايمٌٝمٙمامين )فم٣ًمىمر 

 (.28/60ازمـ ايمؼمزمٝم٨م ايمدَمُمٗمل )فم٣ًمىمر 

 ل: ؽمٔمٝمد زمـ أمحد زمـ حمٚمد ايمٗمرؿمٌل.ازمـ ايمؼمىم

 ازمـ ايمتقزي: أمحد زمـ فمقم زمـ احلًكم زمـ حمٚمد اظمحت٤ًم.

 ازمـ ايمتٝم٣مين: أمحد زمـ فمٌداهلل زمـ َمٖمرج إَمقي.

 ازمـ ايمتٝم٣مين: مت٣مم زمـ نم٣ميم٤م ايمٙمٕمقي.

 ازمـ ايمتٝم٣مين: نم٣ميم٤م زمـ فمٚمر ايمٗمرؿمٌل.

٣ٌّمن: فمٌدايمرمحـ زمـ أمحد إٞمديمز.  ازمـ اجل

 ه٣مب زمـ فمٌداهلل زمـ فمٚمر احل٣مهمظ.ازمـ اجل٣ٌمن: فمٌدايمق

 ازمـ اجلٌؾ: إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ أزمق ايمٗم٣مؽمؿ.

 (.9/407ازمـ اجلدفم٣مء )ضم٣مسمؿ 

 ازمـ اجلراب: إؽمامفمٝمؾ زمـ ئمٗمقب زمـ إزمراهٝمؿ.

 ازمـ اجلراح: فمٝمًك زمـ فمقم زمـ فمٝمًك.

 ازمـ اجلزيري: فمٌداظمٙمؽ زمـ إدريس إزدي.
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 .ازمـ اجلًقر: أمحد زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ ؽمٔمٝمد إَمقي

 ازمـ اجلالء: أمحد زمـ حيٝمك زمـ يزيد ايمُم٣مَمل.

 ازمـ اجلالل: أمحد زمـ حمٚمد زمـ ؽمٔمٝمد.

 ازمـ اجلٛمدي: أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمٚمران.

 ازمـ اجلٛمٝمد : حمٚمد زمـ فمٌداهلل زمـ اجلٛمٝمد

 ازمـ اجلٜمؿ : صمٜمؿ زمـ أيب اجلٜمؿ.

 ازمـ اجلقاصمل: أمحد زمـ فمٌداظمٙمؽ زمـ فمٌداهلل ايمٗمْم٣من.

 ٚمد زمـ فمٌدايمرمحـ ايمٗمٝمز أزمق حمٚمد ايمٗمرؿمٌل.ازمـ اجلٝم٣َّمر: فمٌداهلل زمـ حم

 ازمـ اجلٝمؿ: أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمجؾ ايمٔمجقم.

 ازمـ احل٣مج: فمٌداهلل زمـ حمٚمد زمـ ؽمٙمٝمامن ايمٗمرؿمٌل.

 ازمـ احل٣مج: حمٚمد زمـ أمحد زمـ طمٙمػ زمـ إزمراهٝمؿ ايمتجٝمٌل.

 ازمـ احل٣مج: حيٝمك زمـ حمٚمد زمـ همرج اظمجريْمل.

 (.9/408ازمـ احلٌٛم٣مء ايمتٚمٝمٚمل )ضم٣مسمؿ 

 احلج٣مل: أمحد زمـ ؽمٔمٝمد زمـ فمقم إٞمِم٣مري. ازمـ

 ازمـ احلج٣مم: طمٙمػ زمـ ؽمٙمٝمامن إٞمديمز.

 ازمـ احلداد: أمحد زمـ ؽمٜمؾ زمـ حمًـ اظمٗمرئ.

 ازمـ احلداد: ؽمٔمٝمد زمـ حمٚمد اظمٔم٣مهمري.

 ازمـ احلداد: فمٚمر زمـ أمحد زمـ أمحد زمـ ؽمٙمٝمامن ايمٔمً٘مري.

 ازمـ احلداد: حمٚمد زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ صمٔمٖمر ايم٘مٛم٣مين.
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 حلذاء: أمحد زمـ حمٚمد زمـ حيٝمك زمـ أمحد ايمٗمرؿمٌل.ازمـ ا

 ازمـ احلذاء: حمٚمد زمـ حيٝمك زمـ أمحد زمـ حمٚمد ايمتٚمٝمٚمل.

 ازمـ احلرار: حمٚمد زمـ ؽمٔمٝمد زمـ فمٌداهلل زمـ محدون احلجري.

 ازمـ احلراين: يقٞمس زمـ أمحد زمـ يقٞمس زمـ فمٝمًقن اجلذاَمل.

٣م: فمٌدايمرمحـ زمـ حمٚمد زمـ فمٝمًك زمـ فمٌدايمرمحـ ايمٗمر  ؿمٌل.ازمـ احلُمَّ

 ازمـ احلُم٣م: فمٝمًك زمـ حمٚمد زمـ فمٌدايمرمحـ ايمٗمرؿمٌل.

 ازمـ احلِم٣مر: فمٌدايمرمحـ زمـ حمٚمد زمـ فم٣ٌمس إٞمِم٣مري.

 ازمـ احلٌمي: فمقم زمـ حمٚمد زمـ فمٝمًك زمـ َمقؽمك ايمٌزاز.

 ازمـ احل٘مٚمل: إؽمامفمٝمؾ زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ ص٣ميما.

 ازمـ احلامل: أمحد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ فمٌداهلل زمـ حمٚمد ايمٌزار.

 َمل: فمقم زمـ أمحد زمـ فمٚمر زمـ ضمٖمص.ازمـ احلام

 ازمـ احلٚميص: أمحد زمـ احلًـ زمـ حمٚمد زمـ ؽمٜمؾ اظم٣ميم٘مل.

 ازمـ احلٛم٣مط: فمٌدايمٗم٣مدر زمـ حمٚمد ايمِمددم.

 (.9/408ازمـ احلقاء إٞمِم٣مري )ضم٣مسمؿ 

 ازمـ احلقات: فمٌدايمرمحـ زمـ أمحد زمـ طمٙمػ ايمْمٙمٝمْمقم.

 ازمـ احلقت: فمثامن زمـ حمٚمد اظمٔم٣مهمري.

 راهٝمؿ زمـ فمقم ايمتػميزي.ازمـ اخل٣مزن: فمقم زمـ إزم

 ازمـ اخل٣مص٥م: حمٚمد زمـ أمحد زمـ فمٌد ايم٣ٌمومل.

 ازمـ اخل٣ميمدي : أزمق نم٣ميم٤م زمـ ٞمزار.
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 ازمـ اخلٌزأرزي: أمحد زمـ أمحد ايمٌزار.

 (.8/076ازمـ اخلدَمقَمل: )يم٣ًمن

 ازمـ اخلراز: فمٌدايمرمحـ زمـ فمٌداهلل زمـ طم٣ميمد زمـ َم٣ًمهمر اهلٚمداين.

 إٞمديمز.ازمـ اخلراز: فمٌداهلل زمـ فمٚمر زمـ حمٚمد 

 ازمـ اخلرزي: فمٌدايمقاضمد زمـ احلًكم زمـ فمٚمر.

 ازمـ اخلُم٣مب: اظم٣ٌمرك زمـ ؽمٔمٝمد زمـ حمٚمد إؽمدي.

 ازمـ اخلِم٣مر: طمٙمػ زمـ فمٚمر زمـ إزمراهٝمؿ زمـ طمٙمػ اظمٗمرئ.

 ازمـ اخلٖم٣مري٥م: حمٚمد زمـ حيٝمك زمـ فمٌداهلل زمـ وم٣مؽمؿ ايمٗمٝمز.

 ازمـ اخلٛم٣مزيري: أمحد زمـ حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ صمٔمٖمر ايمِمغمدم.

 اخلٝم٣مط: احلًـ زمـ َمقؽمك ايمٗمٚمل. ازمـ

 ازمـ اخلغم: إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمقد.

 ازمـ ايمدزم٣مس: فمٝمًك زمـ يزيد.

 ازمـ ايمدراج: ؽمٜمؾ زمـ أمحد زمـ ؽمٜمؾ ايمٙمخٚمل.

 ازمـ ايمدٓئل: أمحد زمـ فمٚمر زمـ أٞمس زمـ دهل٣مث ايمٔمذري.

 ازمـ ايمديمق: فمٚمر زمـ حمٚمد زمـ فمٌٝمداهلل زمـ حمٚمد اظم٠مدب.

 زمـ ىم٣مَمؾ. ازمـ ايمده٣من: حمٚمد زمـ صمٔمٖمر زمـ حمٚمد

 ازمـ ايمدواس: فمقم زمـ يقؽمػ .

 ازمـ ايمدواين: ه٥ٌم اهلل.

 ازمـ ايمدورومل: فمٌداهلل زمـ إزمراهٝمؿ زمـ ىمثغم.
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 ازمـ ايمراد: ص٣مفمد زمـ فمٌدايمرمحـ زمـ ص٣مفمد ايمٌٌمي.

 ازمـ ايمرزمٝمع: احلًـ زمـ أمحد زمـ ايمرزمٝمع.

 ازمـ ايمرضمٝمؾ: فمٌد اظمٙمؽ زمـ احل٣مرث.

٣من  ٣مهمري.أمحد زمـ همتا زمـ فمٌداهلل اظمٔم :ازمـ ايمرؽمَّ

 ازمـ ايمرهم٣مت: فمٌدايمرمحـ زمـ حمٚمد ايمٗمرؿمٌل.

 ازمـ ايمرَم٣مح: فمٌد ايمقاضمد.

 ازمـ ايمرواس : صمٔمٖمر زمـ أمحد زمـ فم٣مصؿ.

 ازمـ ايمرواس: إزمراهٝمؿ زمـ َمقؽمك زمـ فمٌداهلل زمـ أزم٣من.

 ازمـ ايمرود: صمٔمٖمر زمـ أمحد زمـ فم٣مصؿ ايمٌزار.

 ازمـ ايمريقارم: وم٣مؽمؿ زمـ ايمٖمتا زمـ حمٚمد ايمٖمرصمل.

 يقؽمػ. ازمـ ايمريقرم: همتا زمـ

 ازمـ ايمزافمقين: فمقم زمـ فمٌٝمد اهلل ايمٖمٗمٝمف.

 ازمـ ايمززمروم٣من: حيٝمك زمـ أيب ؿم٣ميم٤م صمٔمٖمر.

 ازمـ ايمزي٣مت: فمٚمر زمـ حمٚمد زمـ فمقم زمـ حيٝمك ايمِمغمدم.

 ازمـ ايمزيتقين: فمٌدايمرمحـ زمـ طمٙمػ زمـ َمًٔمقد ايم٘مٛم٣مين.

 (5/6762ازمـ ايم٣ًمئ٤م وم٣مص اظمديٛم٥م )جمٜمقل ضم٣مل()ضم٣ٌمن

 ـ أمحد اظمًتٔمقم.ازمـ ايم٣ًٌمك: حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زم

 ازمـ ايمًٌتل: حمٚمد زمـ فمقم.

 ازمـ ايمًٌط: ه٥ٌم اهلل زمـ اظم٣ٌمرك.
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 ازمـ ايمناج: حمٚمد زمـ أزم٣من زمـ فمثامن ايمٙمخٚمل.

 ازمـ ايمناج: حمٚمد زمـ احلًكم زمـ فمٌٝمداهلل ايمِمغمدم.

 ازمـ ايمًٗم٣مء: فم٣ٌمس زمـ نمٝم٧م.

 ازمـ ايمًٗم٣مء: فمٌداهلل زمـ حمٚمد زمـ فمٌدايمٔمزيز ايمقاؽمْمل.

  زمـ حمٚمد زمـ فمٌداهلل زمـ فمثامن ايمقاؽمْمل.ازمـ ايمًٗم٣مء: فمٌداهلل

 ازمـ ايمًٗم٣مء: فمقم زمـ حمٚمد زمـ فمقم زمـ احلًكم اظمٜمرصم٣مين.

 ازمـ ايمًٗم٣مء: حمٚمد زمـ فمقم زمـ احلًكم اإلؽمٖمرايٝمٛمل.

 ازمـ ايمًٗم٣مط: حمٚمد زمـ طمٙمػ زمـ َمًٔمقد ايمٗمرؿمٌل.

 ازمـ ايمً٘مري: أمحد زمـ احلًكم زمـ فمقم زمـ فمٚمر احلريب.

 زمـ ايمً٘مكم.ازمـ ايمً٘مكم : أمحد زمـ فمٝمًك 

 ازمـ ايمًٛمل: أمحد زمـ حمٚمد زمـ إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ احل٣مهمظ.

 ازمـ ايمًٛمل: فمٌدايم٘مريؿ زمـ فمقم زمـ أمحد زمـ فمقم ايمتٚمٝمٚمل.

 ازمـ ايمًٛمل: فمٚمر زمـ أمحد زمـ زممم ايمني.

 ازمـ ايمًقادي: حمٚمد زمـ أمحد زمـ فمثامن.

 ازمـ ايمًقاق: فمقم زمـ حمٚمد زمـ فمثامن زمـ فمٚمران.

 .-يٟميت -ازمـ ايمًقؿمل: دم ايمًقؿمل

 ازمـ ايمًٝمٌل: أمحد زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمقم ايمٗمٌمي.

 ازمـ ايمًٝمٌل: أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمقم زمـ احلًكم.

 ازمـ ايمًٝمٌل: فمقم زمـ حمٚمد زمـ فمقم زمـ احلًـ ايمٗمٌمي.
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 ازمـ ايمًٝمدي: حمٚمد زمـ فمٌدايم٘مريؿ.

 (.9/460زمـ ايمُم٣مفمر )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()ا

 (.8/077ازمـ ايمُم٣مفمر فمـ ازمـ ضمٌٝم٤م )ٓيدري َمـ هق وم٣ميمف ايمذهٌل()يم٣ًمن 

 ازمـ ايمُم٣ميمٛمجل: حمٚمد زمـ يقؽمػ زمـ ايمٖمّمؾ.

 ازمـ ايمُم٣مَم٥م: زىمري٣م زمـ حيٝمك زمـ فمٌداظمٙمؽ.

 ازمـ ايمممدم: فمٌدايمرمحـ زمـ إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد ايمٗمرؿمٌل.

 ازمـ ايمممومل : أمحد زمـ حمٚمد زمـ احلًـ.

 إزمراهٝمؿ احليَمل.ازمـ ايمممومل: إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ 

 ازمـ ايمممومل: أزمق ضم٣مَمد أمحد زمـ حمٚمد، وفمٌداهلل.

 ازمـ ايمُمٜمقري: ايمٔم٣ٌمس زمـ حمٚمد زمـ فمٌٝمداهلل ايمٗمْمٝمٔمل.

 (.9/460ازمـ ايمُمٝم٣ٌمب )ضم٣مسمؿ 

 ازمـ ايمُمٝم٥ٌم: فمقم زمـ فمٌداهلل زمـ احلًكم ايمٔمٙمقي.

 ازمـ ايمُمٝمخ: أَمٝم٥م زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمٌدايمرمحـ إؽمٙمٚمل.

 حمٚمد ايمٗمرؿمٌل. ازمـ ايمُمٝمخ: ؽمٙمٝمامن زمـ

 ازمـ ايمِم٣مئغ: حمٚمد زمـ َم٣ٌمرك ايمداين.

 ازمـ ايمِم٣مزمقين: حمٚمد زمـ فمقم زمـ حمٚمقد.

 ازمـ ايمِم٣ٌمغ: حمٚمد زمـ يقؽمػ زمـ َمقؽمك.

 (.9/466ازمـ ايمِمدائٝم٥م )ضم٣مسمؿ 

 ازمـ ايمِمديٛمل: رهم٣مفم٥م زمـ ايمٖمرج.
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 ازمـ ايمِمٗمقم: أمحد زمـ حمٚمد زمـ حيٝمك ايمٗمرر.

 ٣مق.ازمـ ايمِمقاف: حمٚمد زمـ أمحد زمـ احلًـ زمـ إؽمح

 ازمـ ايمِمقاف: حمٚمد زمـ أمحد زمـ احلًكم.

 ازمـ ايمِمٝم٣مغ: فمٌدايمًٝمد زمـ حمٚمد ايمٌٕمدادي.

 ازمـ ايمِمغمدم: أمحد زمـ ايمٔم٣ٌمس زمـ حمٚمد إؽمدي.

 ازمـ ايمِمغمدم: فمثامن زمـ ؽمٔمٝمد زمـ فمثامن زمـ ؽمٔمٝمد إَمقي.

 ازمـ ايمّم٣مزمط: فمثامن زمـ أيب زم٘مر ايمِمددم.

 إؽمامفمٝمؾ.ازمـ ايمياب: احلًـ زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ حمٚمد زمـ 

 ازمـ ايمّمقء: حمٚمد .

 ازمـ ايمّمٝم٣مح: حمٚمد.

 ازمـ ايمْمػمي: حمٚمد زمـ َمقؽمك اجلرصم٣مين.

 ازمـ ايمْمٌٝم٤م: فمٚمران زمـ َمقؽمك زمـ محٝمد.

 ازمـ ايمْمح٣من: إؽمامفمٝمؾ زمـ إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ ايمٗمٝمز.

 ازمـ ايمْمالع: حمٚمد زمـ همرج ايمٗمرؿمٌل َمقلم ايمٌ٘مري.

 ازمـ ايمْمقاف: حيٝمك زمـ ؽمٔمٝمد زمـ حيٝمك زمـ زم٘مر ايمرص٣مدم.

 ازمـ ايمْمُّقج: فمٌدايمرمحـ زمـ حمٚمد ايمٔمٌز.

 ازمـ ايمْمٝم٣من: أمحد زمـ احلًـ زمـ أمحد زمـ فمثامن ايمٕم٣ًمين.

 ازمـ ايمْمغمي: احلًـ زمـ فمقم زمـ احلًـ زمـ ؽمٙمٚم٥م اظمزي.

 اظم٣ٌمرك زمـ اجل٣ٌمر. /ازمـ ايمْمٝمقري: أمحد اجل٣ٌمر
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 ازمـ ايمٔمجقز: أمحد زمـ فمٌداهلل زمـ َمقؽمك ايم٘مت٣مين.

 حمٚمد زمـ فمٌدايمرمحـ ايم٘مت٣مَمل.ازمـ ايمٔمجقز: فمٌدايمرمحـ زمـ 

 ازمـ ايمٔمجقز: فمٌدايمرضمٝمؿ زمـ أمحد إصٝمقم.

 ازمـ ايمٔمجقز: فمٌدايمرضمٝمؿ زمـ أمحد زمـ فمٌدايمرمحـ ايم٘مت٣مَمل.

 (.9/465( )ضم٣مسمؿ 8/079ازمـ ايمٔمذراء فمـ ازمـ صمري٨م )يمٝمس زمًمء وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ( )يم٣ًمن 

 ازمـ ايمٔمريب: طمٙمػ زمـ حمٚمد زمـ طمٙمػ إٞمِم٣مري.

 ٌداهلل زمـ حمٚمد زمـ فمٌداهلل اظمٔم٣مهمري.ازمـ ايمٔمريب: حمٚمد زمـ فم

 ازمـ ايمٔمريب: ويمٝمد زمـ فمٌداهلل زمـ فم٣ٌمس إصٌحل.

 ازمـ ايمٔمرة: حمٚمد زمـ فمقم. 

 ازمـ ايمٔمريػ: أمحد زمـ حمٚمد زمـ َمقؽمك زمـ فمْم٣مء اهلل ايمِمٛمٜم٣مصمل.

 ازمـ ايمٔم٣ًمل: فمٌداهلل زمـ همرج زمـ نمزوان.

 ازمـ ايمٔمُم٣مري: فمٌداهلل زمـ أمحد زمـ فمثامن إٞمديمز.

 ر: فمٌد اهلل زمـ حمٚمد.ازمـ ايمٔمْم٣م

 ازمـ ايمٔمْم٣مر: حمٚمد زمـ أمحد زمـ فمٌٝمداهلل زمـ ؽمٔمٝمد إَمقي.

 ازمـ ايمٔمالف: حمٚمد زمـ فمقم زمـ حمٚمد زمـ يقؽمػ.

 ازمـ ايمٔمٛم٣ّمن: زىمري٣م زمـ حيٝمك زمـ أهمٙما ايمتٚمٝمٚمل.

 ازمـ ايمٔمقاد: أمحد زمـ يقؽمػ زمـ مح٣مد ايمِمددم.

 ازمـ ايمٔمقاد: هُم٣مم زمـ أمحد زمـ ؽمٔمٝمد ايمٗمرؿمٌل.

 صمٔمٖمر زمـ أمحد زمـ فمٌداظمٙمؽ زمـ َمروان ايمٙمٕمقي.ازمـ ايمٕم٣مؽمٙم٥م: 
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 ازمـ ايمٕمْمريػ: أزمق أمحد حمٚمد زمـ أمحد. 

 ازمـ ايمٕمٙمٝمظ: حمٚمد زمـ فمٌدإفمعم زمـ ه٣مؾمؿ ايمٗمرؿمٌل.

 ازمـ ايمٕمٛم٣مم: إؽمامفمٝمؾ زمـ زمدر زمـ حمٚمد إٞمِم٣مري.

 (.9/462ازمـ ايمٖم٣مرس زمـ آزمٙمؼ )ضم٣مسمؿ 

 ازمـ ايمٖم٣مرد: فمٌدايمرضمٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ صمٔمٖمر.

 : حمٚمد زمـ أمحد زمـ فمٚمرويف.ازمـ ايمٖم٣مرد

 ازمـ ايمٖم٣مرض: فمٚمر زمـ فمقم.

 ازمـ ايمٖم٣مد: إزمراهٝمؿ زمـ صمٔمٖمر زمـ أمحد ايمٙمقايت.

 ازمـ ايمٖم٣مهم٣مء: أمحد زمـ حمٚمد زمـ ؽمٙمٝمامن ايمٔمالف.

 ازمـ ايمٖم٣مدم: أمحد زمـ فمٌداهلل زمـ ؽمٙمٝمامن ايمًٛمدي.

 (.9/462ازمـ ايمٖم٣مىم٥م )ضم٣مسمؿ 

 اظمخٙمص.ازمـ ايمٖم٣مَمل: فمٌدايمرمحـ زمـ ايمٔم٣ٌمس زمـ فمٌدايمرمحـ 

 ازمـ ايمٖمخ٣مر: حمٚمد زمـ فمٚمر زمـ يقؽمػ اظم٣ميم٘مل.

 ازمـ ايمٖمراء: أمحد زمـ حمٚمد زمـ ؽمٔمٝمد إَمقي.

 ازمـ ايمٖمراء: حمٚمد زمـ أمحد زمـ ؽمٔمٝمد اظمٔم٣مهمري.

 ازمـ ايمٖمراء: حمٚمد زمـ احلًكم زمـ حمٚمد زمـ طمٙمػ احلٛمٌقم.

 ازمـ ايمٖمراء: حمٚمد زمـ حيٝمك زمـ فمٌداهلل زمـ زىمري٣م اظمري.

 ـ أمحد زمـ إزمراهٝمؿ ايمقراق أزمق فمٌداهلل ايمٗمرؿمٌل.ازمـ ايمُٖمراٞمؼ: حمٚمد زم

 ازمـ ايمٖمر : فمٌداهلل زمـ حمٚمد زمـ يقؽمػ زمـ ٞمٌم احل٣مهمظ.
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 ازمـ ايمٖمِمٝما: فمٚمر زمـ أمحد زمـ رزق ايمتجٝمٌل.

 ازمـ ايمٖمّم٣مل: حمٚمد زمـ أمحد زمـ حيٝمك ايمٗمرؿمٌل.

 ازمـ ايمٖمّمؾ : حمٚمد زمـ فمٌٝمداهلل 

 ازمـ ايمٖمقؿمل: فمٌد ايمرزاق زمـ أمحد زمـ حمٚمد.

 (.٣9/462مرئ )ضم٣مسمؿ ازمـ ايمٗم

 ازمـ ايمٗمػمي: حمٚمد زمـ يقٞمس زمـ فمٌداهلل اظمرادي.

 ازمـ ايمٗمِم٣مر: فمقم زمـ فمٚمر زمـ أمحد اظم٣ميم٘مل.

 ازمـ ايمٗمِم٣مص: فمقم زمـ أمحد.

 ازمـ ايمٗمِمغم: أمحد زمـ أمحد زمـ حمٚمد إزدي.

 ازمـ ايمٗمِمغمة: حمٚمد زمـ ؽمٙمٝمامن ايم٘مالفمل.

 ازمـ ايمٗمْم٣من: أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمٝمًك ايمٗمرؿمٌل.

 ايمٗمْم٣من: فمٌداهلل زمـ فمدي زمـ فمٌداهلل زمـ حمٚمد احل٣مهمظ.ازمـ 

 ازمـ ايمٗمالس: نم٣ميم٤م زمـ فمٌدايمٗم٣مهر زمـ يقؽمػ.

 ازمـ ايمٗمالس: حيٝمك زمـ ٞمج٣مح ايمٗمرؿمٌل.

 ازمـ ايمٗمٙمٝمٔمل: أمحد زمـ طمٙمػ زمـ فمٌداظمٙمؽ زمـ نم٣ميم٤م ايمٕم٣ًمين.

 ازمـ ايمٗمٚمري: ضمج٣مج زمـ ؽمٙمٝمامن.

 ل.ازمـ ايمٗمقؿم٥ٌم: فمٚمر زمـ حمٚمد زمـ فمٚمر زمـ فمٌدايمٔمزيز ايمٗمرؿمٌ

 ازمـ ايمٗمٝم٣مس: حمٚمد زمـ أمحد زمـ زمالل ايمٌٙمقي.

 ازمـ ايمٗمٝمؿ: حيٝمك زمـ حمٚمد زمـ حيٝمك ايمٗمرؿمٌل.
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 ازمـ ايم٘مػمي: إزمراهٝمؿ زمـ فمٗمٝمؾ زمـ ضمٌٝمش. 

 ازمـ ايم٘مٌٝمش: فمٌدايمرمحـ زمـ أمحد زمـ ٞمٌم زمـ طم٣ميمد ايمٗمرؿمٌل.

 وأزمقه. -ازمـ ايم٘مٙمٌل: هُم٣مم زمـ حمٚمد زمـ ايم٣ًمئ٤م

 زمـ ايمززمغم.ازمـ ايم٘مقدم: فمقم زمـ حمٚمد زمـ فمٌٝمداهلل 

 ازمـ ايمٙم٣ٌمد: أمحد زمـ احلًـ زمـ احلًكم زمـ أمحد ايمُمغمازي.

 ازمـ ايمٙم٣ٌمن: فمٌدايمرمحـ زمـ حمٚمد زمـ أمحد ايمٗمرؿمٌل.

 ازمـ ايمٙم٣ٌمن: فمٌداهلل زمـ حمٚمد زمـ فمٌدايمرمحـ زمـ أمحد ايمتٝمٚمل.

 ازمـ ايمٙم٣ٌمن: حمٚمد زمـ فمٌداهلل زمـ احلًـ ايمٌٌمي.

 ازمـ ايمٙم٣ٌمن: حيٝمك زمـ ضم٘مؿ زمـ حمٚمد ايمٔم٣مَمقم.

 زمـ ايمٙمج٣مم: فمقم زمـ طمٙمػ زمـ زمْم٣مل.ا

 ازمـ ايمٙمج٣مم: فمقم زمـ طمٙمػ زمـ فمٌداظمٙمؽ ايمٗمرؿمٌل.

 ازمـ ايمٙمحٝم٣مين: أمحد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ يقؽمػ اخلزرصمل.

 ازمـ ايمٙمقان: فمقم زمـ إزمراهٝمؿ زمـ فمقم زمـ أمحد إٞمِم٣مري.

 ازمـ اظم٠مذن: إؽمامفمٝمؾ زمـ أمحد زمـ فمٌداظمٙمؽ.

 ازمـ اظم٠مذن: فمٌداهلل زمـ ؽمٙمٝمامن اظمٔم٣مهمري. 

 ازمـ اظم٣مدم: أؽمد زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ ضمٌٝم٤م.

 ازمـ اظمٟمَمقن: وم٣مؽمؿ زمـ حمٚمد زمـ هُم٣مم ايمرفمٝمٛمل.

 ازمـ اظمٟمَمقين: ضمج٣مج زمـ وم٣مؽمؿ زمـ حمٚمد زمـ هُم٣مم ايمرفمٝمٛمل.

 ازمـ اظمٟمَمقين: حمٚمد زمـ هُم٣مم ايمرفمٝمٛمل.
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 ازمـ اظمػمدي: فمٌداهلل زمـ ؽمٔمٝمد زمـ فمٌداهلل ايمٌٕمدادي.

 ازمـ اظمتقىمؾ: حيل.

 د ايمرمحـ.ازمـ اظمجػم: حمٚمد زمـ فمٌ

 ازمـ اظمجدر: أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمٚمر ايمٗمزويٛمل.

 ازمـ اظمح٣مَمقم: فمٌدايم٘مريؿ زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ ايمٗم٣مؽمؿ.

 ازمـ اظمح٣مَمقم: حمٚمد زمـ أمحد زمـ احلًكم زمـ حمٚمد ايمٗمْم٣من.

 ازمـ اظمحػم: حمٚمد زمـ أمحد زمـ إزمراهٝمؿ.

 ازمـ اظمحت٤ًم: أمحد زمـ حيٝمك زمـ فمٝمًك اإليمٌغمي.

  زمـ ؽمٔمٝمد زمـ طمغمون.ازمـ اظمحتُمؿ: فمٌداهلل

 ازمـ اظمحدر: حمٚمد زمـ ه٣مرون أزمق زم٘مر.

 ازمـ اظمحرم: حمٚمد زمـ أمحد.

 ازمـ اظمخٙمص ايمٌٌمي:  إزمراهٝمؿ زمـ صمٔمٖمر زمـ حمٚمد ايمٖمٗمٝمف.

 ازمـ اظمذه٤م: احلًـ زمـ فمقم.

 ازمـ اظمرأة: إزمراهٝمؿ  زمـ يقؽمػ.

 ازمـ اظمرزمع: حمٚمد زمـ فمٌداهلل زمـ فمت٣مب.

 ازمـ اظمرسم٤م: فمقم زمـ أمحد.

 ظمرززم٣من: أمحد زمـ فمٌدايمرمحـ زمـ أمحد زمـ صمٔمٖمر زمـ اظمرززم٣من ايمِمٖم٣مر.ازمـ ا

 ازمـ اظمرززم٣من: أمحد زمـ حمٚمد زمـ اظمرززم٣من إهبري.

 ازمـ اظمرززم٣من: حمٚمد زمـ طمٙمػ.
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 ازمـ اظمريض: فمقم زمـ حمٚمد زمـ فمقم زمـ ايمِم٣ٌمح.

 ازمـ اظمًٝم٤م: روح.

 ازمـ اظمش: فمٌداظمٙمؽ زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمٌداظمٙمؽ ايمٗمرر.

 اظمش: فمٌداظمٜمٝمٚمـ زمـ فمٌداظمٙمؽ.ازمـ 

 ازمـ اظمُم٣م: يمٗمٝمط ايم٣ٌمهقم.

 (.9/467ازمـ اظمُم٣مء )ضم٣مسمؿ 

 ازمـ اظمُم٣مط: أمحد زمـ فمٌداهلل زمـ حمٚمد ايمتجٝمٌل 

 ازمـ اظمُم٣مط: زم٘مر زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ فمٌٝمداهلل ايمرفمٝمٛمل.

٣مط: فمٌدايمرمحـ زمـ أمحد زمـ فمٌداهلل ايمتجٝمٌل.  ازمـ اظمُمَّ

 إزمراهٝمؿ زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ حيٝمك اخلُمٛمل.ازمـ اظمُم٘مٝم٣مرم: حمٚمد زمـ 

 ازمـ اظمِمحٖمل: هُم٣مم زمـ حمٚمد زمـ هُم٣مم زمـ حمٚمد ايمٗمٝمز.

 ازمـ اظمٓمٖمر: حمٚمد زمـ احلًكم.

 ازمـ اظمٔمٙمؿ: أمحد زمـ فمٌداهلل زمـ ؽمٜمؾ ايمدومٝمٗمل.

 ازمـ اظمٔمٙمؿ: حمٚمد زمـ فمٌدايمٔمزيز زمـ أمحد اخلُمٛمل.

 ازمـ اظمٕم٣مزرم: حمٚمد زمـ فمٌدايمٔمزيز زمـ ص٣ميما.

 أمحد زمـ حمٚمد زمـ ايمِمٙم٦م. ازمـ اظمٕمٙمس :

 ازمـ اظمٕمٛمل: حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ دؽمٝمؿ اظمري.

 ازمـ اظمٗمري: حمٚمد زمـ طمٙمػ زمـ إزمراهٝمؿ زمـ طمٙمػ ايمٗمرؿمٌل.

 ازمـ اظم٘مػمي: إزمراهٝمؿ زمـ فمٗمٝمؾ زمـ ضمٌٝمش ايمٗمرر.
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 ازمـ اظم٘مقين: فمٌداهلل زمـ أمحد زمـ فمٌداظمٙمؽ ايمٗمرؿمٌل.

 ازمـ اظم٘مقي: أمحد زمـ فمٌداظمٙمؽ زمـ ه٣مؾمؿ.

 اظم٘مقى: فمٌداظمٙمؽ زمـ ؽمٙمٝمامن زمـ فمٚمر إَمقي.ازمـ 

 ازمـ اظمالح: حمٚمد زمـ حيٝمك زمـ يقؽمػ ايمٗمرؿمٌل.

 ازمـ اظمٛمثقر: حمٚمد زمـ احلًـ اجلٜمٛمل.

 ازمـ اظمٛمذر: حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ.

 (.9/467ازمـ اظمٛمٖمٔم٥م )ضم٣مسمؿ 

 ازمـ اظمٛمٖمقخ: طمٙمػ زمـ ؽمٔمٝمد زمـ أمحد زمـ حمٚمد إزدي.

 ًـ ايمِمقدم.ازمـ اظمقصقم: احلًكم زمـ ؾمج٣مع زمـ احل

 ازمـ اظمغمائل: أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمٝمًك ايمٌٙمقي.

 ازمـ ايمٛم٣مهم٣م: أمحد زمـ إزمراهٝمؿ ايمٔمْم٣مر.

 (.9/468ازمـ ايمٛم٣ٌمح )ضم٣مسمؿ 

 ازمـ ايمٛمح٣مس: أمحد زمـ زم٘مران.

 ازمـ ايمٛمح٣مس: طمٙمػ زمـ إزمراهٝمؿ زمـ طمٙمػ زمـ ؽمٔمٝمد ايمٖمٗمٝمف.

 ازمـ ايمٛمح٣مس: حمٚمد زمـ َمٝمًقر ايمٗمرؿمٌل.

 ازمـ ايمٛمحقي: حمٚمد زمـ ايمٔم٣ٌمس.

 ازمـ ايمٛم٣ًمئل: فمقم زمـ أمحد زمـ صمٔمٖمر.

 ازمـ ايمٛمٗمرات: فمقم زمـ َمقؽمك.

 ازمـ ايمٛمٗمقر: أمحد زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ فمٌداهلل ايمٌزاز.
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 ازمـ ايمٛمقؾمج٣من: حمٚمد.

 ازمـ اهلٝمِمؿ: حمٚمد.

 ازمـ ايمقاين: احلًكم زمـ حمٚمد زمـ فمٌدايمقاضمد ايمٌٕمدادي.

 ازمـ ايمقزم٣مر: أمحد زمـ حمٚمد.

 د ايمٗمرؿمٌل.ازمـ ايمقسمد: أمحد زمـ َمقؽمك زمـ أمح

 ازمـ ايمقضمًم: فمٌداهلل زمـ حيٝمك ايمتجٝمٌل.

 ازمـ ايمقراق: أمحد زمـ احلًكم زمـ أمحد ايمُم٣مهد.

 ازمـ ايمقراق: فمٌدايمرمحـ زمـ ؽمٔمٝمد زمـ ه٣مرون ايمٖمٜمٚمل.

 ازمـ ايمقراق: حمٚمد زمـ فمٌدايمرمحـ زمـ إزمراهٝمؿ زمـ حيٝمك ايمٗمرؿمٌل.

 ازمـ ايمقردي: حمٚمد زمـ احل٣مرث زمـ فمٌداحلٚمٝمد.

 فمٝمًك زمـ حمٚمد زمـ فمٌداهلل ايم٘مٛمدي. ازمـ ايمقؾم٣مء: أمحد زمـ

 ازمـ ايمقيمٝمد ايم٘مرطمل: أمحد.

 فمٌد اهلل زمـ أمحد ايمٗم٣م  زمٚمٌم. -آطمر-ازمـ ايمقيمٝمد

 ازمـ ايمٝمًع: فمٌد اهلل زمـ حمٚمد .

 ازمـ أم احل٘مؿ: فمٌدايمرمحـ زمـ فمٌداهلل زمـ فمثامن ) أم احل٘مؿ(.

 ازمـ أم درهؿ: إؽمامفمٝمؾ.

 ازمـ أَم٥م: حمٚمد زمـ طم٣ميمد.

 .أزمـ آَمكم : فمٌدايمرمحـ

 ازمـ ُأَمٝمٛم٥م: طمٙمػ زمـ َمًٔمقد اجلراوي.
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 ازمـ زم٣مزمقيف: احلًـ زمـ حمٚمد زمـ احلًكم زمـ يزيد إؾمٔمري.

 ازمـ زم٣مز: إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ زم٣مز.

 ازمـ زم٣مومقرة: حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ أمحد.

 ازمـ زم٣مىمغم ايمُمغمازي: حمٚمد زمـ احلًكم.

 ازمـ زم٣ميمقيف: أمحد زمـ حمٚمد.

 ازمـ زمدران: أمحد زمـ فمقم.

 حمٚمد زمـ احلًـ زمـ طمٙمػ إَمقي. ازمـ زمرٞمج٣مل:

 ازمـ زمري٥م: إزمراهٝمؿ زمـ فمٝمًك زمـ أيب صمٔمٖمر اظمٛمِمقر.

 ازمـ زمريف: حمٚمد.

 ازمـ زمممان : حمٚمد أزمق نم٣ميم٤م.

 ازمـ زمممان: فمقم زمـ حمٚمد زمـ فمٌداهلل زمـ زمممان إَمقي.

 ازمـ زمْم٥م: فمٌٝمداهلل زمـ حمٚمد زمـ زمْم٥م.

 ازمـ زمٔمغمة: إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد.

 زمـ هُم٣مم اهلالرم.ازمـ زمٗمقى: هُم٣مم زمـ أمحد 

 ازمـ زم٘مران: فمٚمر زمـ حمٚمد زمـ ايمٔم٣ٌمس زمـ فمٝمًك.

 ازمـ زم٘مرويف: أمحد زمـ فمثامن.

 (.9/402ازمـ زمالل فمـ ايمٔمرزم٣مض )ضم٣مسمؿ  

 ازمـ زمٙمٝمؾ: حمٚمد زمـ فمٌداهلل زمـ فمٌدايمرمحـ زمـ زي٣مد.

 ازمـ زمٛم٦م أمحد: حمٚمد زمـ فمٌٝمد.
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 ازمـ زمٛم٦م ايمُم٣مهمٔمل: أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمٌداهلل زمـ حمٚمد ايمُم٣مهمٔمل.

 زمـ زمٛم٦م ايمقيمٝمد: فمٌٝمد اهلل زمـ أمحد احلٌمي.ا

 ازمـ زمٛم٦م حمٚمد زمـ ضم٣مسمؿ: أمحد زمـ حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ اظمروزي.

 ازمـ زمٛم٦م َمٛمٝمع : فمٌداهلل زمـ حمٚمد زمـ فمٌد ايمٔمزيز ايمٌٕمقي.

 ازمـ سم٣مرك ايمٖمرس: فمٌدايمرمحـ زمـ فمٌداحلٚمٝمد زمـ إزمراهٝمؿ.

 ازمـ سمٖم٣مضم٥م: إزمراهٝمؿ زمـ أمحد.

 ٗمقب زمـ فمٌداهلل ايمقراق.ازمـ سمقسمق: أمحد زمـ حمٚمد زمـ ئم

 (.9/407ازمـ شمٚمك ايمُم٣مَمل )ضم٣مسمؿ 

 ازمـ شمقازم٥م: حمٚمد زمـ ايمٔم٣ٌمس.

 ازمـ شمقب: مجٝمع.

 ازمـ صم٣مزمر: فمٌداهلل اظمِمٝميص.

 ازمـ صم٣ميمٝمٛمقس: أمحد زمـ روقان.

 ازمـ صمرصمف: فمٚمر زمـ أمحد.

 ازمـ مجٝمع: فمٚمرو.

 ازمـ صمٛمدب: فمٚمرو

 ازمـ صمقص٣مء: أمحد زمـ فمٚمغم.

 ضم٣مَمد اهلٚمذاين. ازمـ صمقٓه: فمقم زمـ إزمراهٝمؿ زمـ

 ازمـ صمٝم٘م٣من: حمٚمد زمـ َمٛمِمقر.

 ازمـ ضم٣مصم٤م ايمٛمٔمامن: فمقم زمـ فمٌد ايمٔمزيز.
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 (.9/408ازمـ ضم٣مرشم٥م )ضم٣مسمؿ 

 (.9/409ازمـ ضم٣مرض ايمٌٌمي )جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()

 (.8/070ازمـ ضم٣مرض ؾمٝمخ ايمْمٝم٣ميمز: )جمٜمقل()يم٣ًمن

 ازمـ ضم٣ٌمن: حمٚمد.

 (.9/408ازمـ ضمديدة اجلٜمٛمل )ضم٣مسمؿ 

 ـ إدريس اهلروي.ازمـ ضمزم: احلًكم زم

 ازمـ ضمزم: فمقم زمـ أمحد زمـ ؽمٔمٝمد زمـ ضمزم ايمٖم٣مرد.

 (.0454ازمـ ضمًٛم٣مت )ومط 

 ازمـ ضمًٛمقيف: أزمق ضم٣مَمد أمحد زمـ فمقم.

 ازمـ ضم٘م٣مم: فمٚمرو.

 ازمـ ضمٙمٝمس: حمٚمد زمـ أيقب.

 ازمـ مح٣مد ايمػمزمري: حمٚمد زمـ َمقؽمك.

 ازمـ مح٣مد ايمدوٓيب: حمٚمد أزمق زممم.

 زمـ إزمراهٝمؿ ايمزهري.ازمـ مح٣مَم٥م: فمٚمر زمـ إزمراهٝمؿ زمـ ؽمٔمٝمد 

 ازمـ مح٥م: فمٌدايمرمحـ زمـ فمٚمر زمـ أمحد اظمٔمدل.

 ازمـ محدويف: أمحد زمـ حمٚمد زمـ أمحد ايمرازي.

 (.9/407ازمـ محزة إؽمدي )يمف صح٥ٌم()ضم٣مسمؿ 

 ازمـ محس: حمٚمد زمـ احلًكم.

 ازمـ ضمقزمٝمؾ: فمٌدايمرمحـ زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ أمحد ايمتجٝمٌل.



2185 
 

 ازمـ ضمقص٣م : أمحد زمـ فمٚمغم.

 (.28/67٘مً٘مل )فم٣ًمىمر ازمـ ضمقى ايمً

 ازمـ ضمٝمقيف: حمٚمد زمـ ايمٔم٣ٌمس زمـ زىمري٣م.

 ازمـ ضمٝمقيف: حمٚمد زمـ ايمٔم٣ٌمس.

 ازمـ طم٣موم٣من: حيل.

 ازمـ طم٣ميمقيف: احلًكم زمـ أمحد.

 (.28/68فم٣ًمىمر )ازمـ طمداش زمـ زهغم

 ازمـ طمراش: فمٌد ايمرمحـ زمـ يقؽمػ زمـ طمراش.

 ازمـ طمزيٚم٥م : حمٚمد زمـ إؽمح٣مق.

 طمزيٚم٥م.ازمـ طمزيٚم٥م: حمٚمد زمـ إؽمح٣مق زمـ 

 ازمـ طمُمٛم٣مم: ؾمٌٝم٤م زمـ أمحد.

 ازمـ طميون: حمٚمد زمـ إؽمح٣مق زمـ حمٚمد زمـ فمٝمًك.

 ازمـ طمْمٝم٤م ايمري: هق ايمٖمخر ايمرازي.

 ازمـ طمقرد: احلًكم زمـ أمحد.

 ازمـ طمغمان: فمٌد اهلل.

 ازمـ طمغمة: فمقم زمـ أمحد ايمٌٙمٛمز.

 ازمـ طمغمون : أمحد زمـ احلًكم احل٣مهمظ.

 ازمـ طمغمون: فمقم زمـ حمٚمد

 ًـ زمـ إؽمامفمٝمؾ إٞمديمز.ازمـ طمٝمزران: احل
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 ازمـ طمٝمؾ: فمٌد اظمٙمؽ.

 ازمـ داب: فمٝمًك زمـ يزيد 

 (.0455ازمـ دارة َمقلم فمثامن )جمٜمقل ضم٣مل()ومط 

 ازمـ داؽم٥م: حمٚمد زمـ زم٘مر زمـ حمٚمد ايمتامر.

 ازمـ دزمغمة: حمٚمد زمـ ؽمٙمٝمامن.

 ازمـ دضمٝم٥م: فمثامن زمـ احلًـ زمـ فمقم.

 : فمٚمر زمـ احلًـ احل٣مهمظ.٥مازمـ دضمٝم

 (.28/41)فم٣ًمىمر ازمـ دضمٝم٨م إزدي 

 ازمـ درؽمتقيف: فمٌداهلل زمـ صمٔمٖمر.

 ازمـ درك: احلًكم زمـ ؿم٣مهر اظم٠مدب.

 ازمـ درهؿ: حمٚمد زمـ فمٚمر زمـ صمٔمٖمر.

 ازمـ دريد: حمٚمد زمـ احلًـ.

 ازمـ دومٝمش: فمٌداهلل زمـ إؽمح٣مق زمـ يقٞمس.

 ازمـ دهثؿ: فمقم زمـ فمٌد اظمٙمؽ.

 ازمـ دودان: أمحد زمـ احلًكم زمـ ايمٖمّمؾ اهل٣مؾمٚمل.

 (.8/074ايمٔمالف: )يم٣ًمنازمـ دوؽم٦م 

 ازمـ دوؽم٦م: حمٚمد زمـ يقؽمػ زمـ حمٚمد ايمٔمالف.

 ازمـ دوٞم٣من: إزمراهٝمؿ زمـ يقؽمػ.

 ازمـ ديزل:  إزمراهٝمؿ زمـ احلًكم زمـ فمقم زمـ َمٜمران.
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 ازمـ ديزيؾ: إزمراهٝمؿ زمـ احلًكم.

 ازمـ ذؤازم٥م: فمقم زمـ ؽمٔمٝمد زمـ احلًـ ايمٗمزاز.

 ازمـ ذي ايمٛمقن: حمٚمد زمـ فمٌد اهلل.

 ـ حمٚمد زمـ فمروة اظمدين.ازمـ راذان: فمٌداهلل زم

 (.9/409زمـ رزمٔم٥م اخلزافمل )ضم٣مسمؿ ا

 ازمـ رضمٝمؿ: أمحد زمـ ص٣مدم .

 ازمـ رزام: حمٚمد.

 ..-وصمده -وأزمقه –ازمـ رؾمديـ: أمحد زمـ حمٚمد زمـ احلج٣مج 

 ازمـ رَم٣مصمس: فمٌٝمد اهلل.

 ازمـ رَمٝما: أمحد زمـ حمٚمد. 

 (.9/461ازمـ زاذايف اجلٛمدي )ضم٣مسمؿ 

 ًـ احلزَمل.ازمـ زاؿمٝم٣م: فمقم زمـ إؽمح٣مق أزمق احل

 ازمـ زاه٣م: فمٌدايمرمحـ زمـ أمحد زمـ زىمري٣م ايمْمٙمٝمْمقم.

 ازمـ ززمر: فمٌداهلل زمـ أمحد زمـ رزمٝمٔمف ايمٗم٣م .

 ازمـ ززمٝم٣ٌم: حمٚمد زمـ فمقم زمـ أيب ؿم٣ميم٤م.

 ازمـ زرارة: إؽمامفمٝمؾ زمـ زي٣مد زمـ فمٌٝمد.

 (.28/43ازمـ زرفم٥م اجلذاَمل )فم٣ًمىمر 

 ازمـ زرومف: حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ طمٙمػ ايمٙمخٚمل.

 (.9/461ازمـ زنم٤م إي٣مدي )ضم٣مسمؿ  
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 (.9/461ازمـ زَمؾ اجلٜمٛمل )ضم٣مسمؿ 

 ازمـ زَمؾ: فمٌداهلل.

 ازمـ زٞمٌقر: احلًكم زمـ أمحد زمـ رؽمتؿ.

 ازمـ زٞمٌقر: حمٚمد زمـ فمٚمر زمـ طمٙمػ ايمٌٕمدادي.

 ازمـ زٞمجقيف: أمحد زمـ فمٚمر.

 ازمـ زهغم: حمٚمد زمـ أمحد.

 ايمقاضمد زمـ حمٚمد أزمق ئمعم. ازمـ زوج احلرة: أمحد زمـ فمٌد

 ازمـ زوٓق: ضمًـ زمـ إزمراهٝمؿ زمـ ضمًـ.

 ازمـ زي٣مد ايمٛمٗم٣مش: حمٚمد زمـ احلًـ اظمٖمن.

 ازمـ زي٣مد: حمٚمد زمـ زي٣مد زمـ ؽمٙمٝمامن.

 (.28/44ازمـ زي٣من ايمدَمُمٗمل )فم٣ًمىمر 

 ازمـ زي٣من: أمحد زمـ ؽمٙمٝمامن ايم٘مٛمدي.

 ازمـ زيرك: حمٚمد زمـ فمثامن زمـ أمحد اهلٚمداين.

 (.8/075يمف ايمذهٌل()يم٣ًمنازمـ ؽم٣مزمؼ فمٛمف ايمٔمالء زمـ فمٌدايم٘مريؿ)ٓئمرف وم٣م

 (.9/461ازمـ ؽم٣مفمدة اظمديٛمل )ضم٣مسمؿ 

 ازمـ ؽم٣مىمـ: فمٌدايمرمحـ زمـ َمي.

 (.6/019()أصٌٜم٣من 932ازمـ ؽم٣ممل اظم٠مذن )ذىمر 

 ازمـ ؽمختقيف: أمحد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ حيٝمك ايمٛمٝم٣ًمزمقري.

 (.9/460ازمـ هاوم٥م )ضم٣مسمؿ 
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 ازمـ هضم٣من: فمٌداهلل زمـ ؽمٝمد ايمٔمٌدري.

 ؽمٔمٝمد زمـ هي٨م.ازمـ هضم٥م: فمٚمر زمـ 

 (.28/45ازمـ ؽمٔمٝمد زمـ فمٌدايمٔمزيز ايمتٛمقطمل )فم٣ًمىمر 

 ازمـ ؽمٖمٝم٣من: أمحد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ أمحد زمـ إزمراهٝمؿ إٞمديمز.

 (.9/460ازمـ ؽمٖمٝمع ايمْمٌٝم٤م )ضم٣مسمؿ 

 ازمـ ؽمالم اجلٚمحل: حمٚمد زمـ ؽمالم اجلٚمحل.

 ازمـ ؽمالم ايمٗمغمواين: حيل.

 ازمـ ؽمامفم٥م: حمٚمد زمـ حيٝمك زمـ ايمٔمٌدري.

 د زمـ ؽم٣ممل.ازمـ ؽمٚمرة: أمح

 ازمـ ؽمٚمٔمقن: حمٚمد زمـ أمحد ايمقافمظ.

 (.9/461ازمـ ؽمٚمل ايمٔمٌز )ضم٣مسمؿ 

 ازمـ ؽمٚمٝمط: فمٌدايمٔمزيز زمـ فمقم زمـ حمٚمد زمـ فمٌداهلل.

 ازمـ ؽمٛمٌؽ: حمٚمد زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ فمٚمر ايمٌٙمخل.

 ازمـ ؽمٛمٝمد: أمحد زمـ أيب ايمٗم٣مؽمؿ.

 ازمـ ؽمقادة: فمٝمًك ايمٛمخٔمل.

 ازمـ ؽمقس: أمحد زمـ اظمٓمٖمر.

 زمـ حمٚمد. ازمـ ؽمقَم٣مر: احلًـ

 ازمـ ؽمقيدة: فمٌداهلل زمـ فمقم.

 ازمـ ؽمٝم٣مزم٥م: روح زمـ صالح اظمٌمي.
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 ازمـ ؽمٝم٣مه: حمٚمد زمـ حمٚمد زمـ ايمٗم٣مؽمؿ زمـ ص٣ميما.

 ازمـ ؽمٝمٌخ٦م: إزمراهٝمؿ زمـ فمقم.

 ازمـ ؽمٝمٌقيف: حمٚمد زمـ إؽمح٣مق اظمروزي.

 ازمـ ؽمٝمدة: فمقم زمـ إؽمامفمٝمؾ أزمق احلًـ اظمرد.

 (.9/461ازمـ ؽمٝمالن ايم٘مقدم )ضم٣مسمؿ 

 فمٌدايمرمحـ زمـ حمٚمد أزمق ٞمٌم اهلٚمداين . ازمـ ؾم٣مدي: 

 ازمـ ؾم٣مذان: أمحد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ احلًـ زمـ حمٚمد ايمٌٕمدادي.

 ازمـ ؾم٣مذان: فمٌداهلل زمـ حمٚمد زمـ صمٔمٖمر زمـ حمٚمد ايمٌزار.

 ازمـ ؾم٣مومالن: إزمراهٝمؿ زمـ أمحد زمـ فمٚمر زمـ محدان.

 ازمـ ؾم٣مهكم: فمٚمر زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ ؾم٣مهكم.

 ل.ازمـ ؾمٌٝم٤م ايمٝمامين: حي

 ازمـ ؾمجرة: أمحد زمـ ىم٣مَمؾ ايمٗم٣م  ايمٌٕمدادي.

 ازمـ ذارة: أمحد زمـ احلًـ زمـ فمٝمًك اظم٠مدب.

 ازمـ ؾمٔم٣ٌمن ايمٖمٗمٝمف: حمٚمد زمـ ايمٗم٣مؽمؿ اظمٌمي.

 ازمـ ؾمٔمره: حمٚمد زمـ أمحد زمـ احلًـ إزدي.

 ازمـ ؾمؼ ايمٗمِم٣ٌمين: فمٚمر زمـ أمحد زمـ فمٚمر زمـ حمٚمد ايمٗم٣م .

 ـ فمٌدايمًالم إٞمِم٣مري.ازمـ ؾمؼ ايمٙمٝمؾ: حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ َمقؽمك زم

 ازمـ ؾمٗمغم: أمحد زمـ حمٚمد زمـ ايمززمغم.

 ازمـ ؾم٘مر: إزمراهٝمؿ زمـ أمحد.
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 ازمـ ؾم٘مرويف: حمٚمد زمـ أمحد زمـ فمقم ايمٗم٣م .

 ازمـ ؾم٘مٙم٥م: إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ فمٌداهلل زمـ حمٚمد.

 ازمـ ؾمٚمر: فمٚمرو.

 ازمـ ؾمٛمٌف: فمٌداهلل زمـ أمحد زمـ فمٌداهلل ايمديٛمقري.

 فمقم اظمٌمي. ازمـ ؾمٜمدة: أمحد زمـ احلًـ زمـ

 ازمـ ؾمٜمراؽم٤م: حمٚمد زمـ فمقم أزمق صمٔمٖمر اظم٣مرٞمداين.

 ازمـ ؾمٜمري٣مر: حمٚمد زمـ احلًـ.

 (.9/466ازمـ ؾمٜمٝم٤م اظمزين )ضم٣مسمؿ 

 ازمـ ؾُمقوم٥م: يقٞمس زمـ أمحد زمـ يقٞمس إزدي.

 ازمـ ؾمغمويف : فمٌداهلل زمـ حمٚمد.

 ازمـ ؾمغمويف: حمٚمد زمـ أمحد زمـ زممم اظمزىمل.

 زمـ فمٝمًك ايمرفمٝمٛمل.ازمـ ص٣مضم٤م إضم٣ٌمس: فمٝمًك زمـ حمٚمد 

 ازمـ ص٣ميما ايمقزان: اؽمامفمٝمؾ زمـ ص٣ميما.

 (.9/460ازمـ صخر زمـ فمٌداحلٚمـ )ضم٣مسمؿ 

 ازمـ صٖمقن: حمٚمد.

 ازمـ ُصَٜمٝم٥ٌم :ؽمٙمٝمامن زمـ فمٚمر زمـ حمٚمد إَمقي.

 (.9/466ازمـ ؿم٣مرق )ضم٣مسمؿ 

 ازمـ ؿم٣مل يمٝمٙمف: وم٣مؽمؿ زمـ حمٚمد زمـ فمٌداهلل إَمقي.

 ازمـ ؿم٣ميم٤م: أمحد زمـ فمٌداهلل زمـ أمحد ايمتٚمٝمٚمل.
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 ازمـ ؿم٣مهر: حمٚمد. 

 ازمـ ؿمػمزد: حمٚمد زمـ َمٔمٚمر.

 (.8/078ؾمٝمخ ايمٛمٗم٣مش اظمٖمن )جمٜمقل()يم٣ًمن :ازمـ ؿمريػ

 ازمـ ؿمريػ: هق ازمـ َمْمرف.

 ازمـ ؿمٙمح٥م ايمٛمٔم٣مرم: حمٚمد.

 ازمـ ؿمٝم٤م: فمقم زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ داود.

 (.9/464ازمـ فم٣مئذ زمـ ومريط )يمف صح٥ٌم()ضم٣مسمؿ 

 ازمـ فم٣مئُم٥م : فمٌٝمد اهلل زمـ فمٚمر

 (.9/464ٜمٛمل )ضم٣مسمؿ ازمـ فم٣مزمس اجل

 (.9/463ازمـ فم٣مَمر زمـ ومرط )ضم٣مسمؿ 

 (.9/465ازمـ فم٣ٌمد )ضم٣مسمؿ 

 ازمـ فم٣ٌمدل: أمحد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ فمٌدايمقه٣مب ايمُمٝم٣ٌمين.

 (.9/464ازمـ فم٣ٌمس احلٚمغمي )ضم٣مسمؿ 

 (.8/079ازمـ فمٌد اهلل أطمق طمٙمٝمؾ )يم٣ًمن 

 ازمـ فمٌد: حمٚمد

 ازمـ فمٌدايمػم: يقؽمػ زمـ فمٌداهلل زمـ حمٚمد زمـ فمٌدايمػم.

 فمٌدايمًالم: حمٚمد زمـ فمٌدايمًالم احل٣مهمظ.ازمـ 

 ازمـ فمٌدايمِمٚمد: َمقؽمك زمـ هذيؾ ايمٌ٘مري.

 ازمـ فمٌدايم٘مريؿ : أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمٌدايم٘مريؿ
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 (.9/463ازمـ فمٌداهلل زمـ زمن )ضم٣مسمؿ 

 (.9/463ازمـ فمٌداهلل زمـ َمٔمٗمؾ )ضم٣مسمؿ 

 ازمـ فمٌدان: فمقم زمـ أمحد زمـ فمٌدان إهقازي.

 (.9/463ازمـ فمٌدرزمف ايمُم٣مَمل )ضم٣مسمؿ 

 زمـ فمٌدرزمف: حمٚمد.ا

 ازمـ فمٌدك: حمٚمد.

 ازمـ فمٌدوس: حمٚمد زمـ فمٌداهلل زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ صمٔمٖمر.

 ازمـ فمٌدويف: حيل. 

 ازمـ فمت٣مب: حمٚمد زمـ فمت٣مب زمـ حمًـ ايمٗمرؿمٌل.

 ازمـ فمج٤م: أمحد زمـ ؽمٔمٝمد ايمٌ٘مري.

 ازمـ فمج٤م: ؽمٔمٝمد زمـ فمٌداهلل زمـ أيب رصم٣مء.

 (.9/464ازمـ فمدس اظمٔم٣مهمري )ضم٣مسمؿ 

 فمٚمر زمـ ايمٗم٣مؽمؿ.ازمـ فمدؽمٝم٥م: حمٚمد زمـ 

 ازمـ فمدي: فمٌداهلل زمـ فمدي زمـ فمٌداهلل زمـ حمٚمد احل٣مهمظ.

 ازمـ فمرة: فمٌداهلل زمـ حمٚمد زمـ احلًكم زمـ ايمِم٣ٌمح ايم٘مالفمل.

 ازمـ فمروة: حمٚمد زمـ أمحد.

 ازمـ فمًٙمقن: وم٣مؽمؿ زمـ حمٚمد زمـ وم٣مؽمؿ ايمٖمراء.

 ازمـ فمِم٣مم: أمحد زمـ فمٌداهلل.

 ازمـ فمِمٚم٥م: حمٚمد. 
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 فمٌداهلل زمـ يقؽمػ إَمقي.ازمـ فمٖمػ: فمٌدايمرمحـ زمـ 

 ازمـ فمٗمٝمؾ: أزمق ايمقهم٣مء فمقم احلٛمٌقم. 

 ازمـ فمٙمقان: ضمًكم.

 ازمـ فمٙمقيف: احلًـ زمـ فمقم زمـ حمٚمد زمـ ؽمٙمٝمامن.

 ازمـ فمٙمقيف: فمٌد اهلل زمـ حمٚمد.

 ازمـ فمٙمٝمؾ: إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ فمٌدإفمعم.

 ازمـ فمٙمٝمف: إزمراهٝمؿ زمـ إؽمامفمٝمؾ.

 (.9/463ازمـ فمٚمران )ضم٣مسمؿ 

 امن زمـ طمٙمػ زمـ ؽمٙمٝمامن.ازمـ فمٚمرون: ؽمٙمٝم

 ازمـ فمٚمرويف: حمٚمد زمـ فمٚمرو زمـ ؽمٙمٝمامن.

 ازمـ فمٚمريؾ: أمحد زمـ َمٛمِمقر زمـ َمٛمِمقر إٞمديمز.

 ازمـ فمٛمػم: ضمًكم زمـ حمٚمد.

 ازمـ فمٛمكم : حمٚمد زمـ ٞمٌم ايمُم٣مفمر.

 ازمـ فمٝم٣مش: احلًكم زمـ حيٝمك زمـ فمٝم٣مش .

 ازمـ فمٝمًقن: حمٚمد زمـ فمٌد اهلل. 

 يز زمـ فمٝمًك.ازمـ فمٝمًك ايمٙمخٚمل: فمٝمًك زمـ فمٌد ايمٔمز 

 ازمـ فمٝمًك: أمحد زمـ حيٝمك زمـ فمٝمًك.

 فمٌدايمٔمزيز ايمٖمرصمل. زمـ ازمـ نمراؽم٥م: فمٌدايمٔمزيز زمـ فمٚمر

 ازمـ نمري٤م احل٣مل: فمٌد ايمرمحـ زمـ فمٌداهلل.
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 ازمـ نمزوان فمـ إوزافمل: حمٚمد.

 ازمـ نمالم ايمذهٌل: فمثامن زمـ حمٚمد زمـ فمقم زمـ أمحد.

 ازمـ نمالم ايمزهري: حمٚمد زمـ ؽمٙمٝمامن.

 (.9/465)جمٜمقل وم٣ميمف أزمق ضم٣مسمؿ()ضم٣مسمؿ ازمـ نمٛم٣مم َمديٛمل 

 (.28/31ازمـ نمٛمٝمؿ )فم٣ًمىمر 

 ازمـ نمٝمالن : حمٚمد زمـ فمٌداهلل زمـ نمٝمالن.

 ازمـ هم٣مدؾم٣مه: أمحد زمـ حمٚمد.

 ازمـ هم٣مرة: أمحد زمـ زىمري٣م زمـ فمٌدايم٘مريؿ اظمٌمي.

 حمٚمد زمـ أمحد زمـ ؽمٔمٝمد. -و -ازمـ همرومد: حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ

 ازمـ همّم٣مل : فمقم اظمج٣مؾمٔمل.

 همّمٙمقيف: ايمٔم٣ٌمس زمـ ايمٖمّمؾ زمـ فم٣ٌمس.ازمـ 

 ازمـ همْمٝمس: أمحد زمـ حمٚمد زمـ ؽمٔمٝمد زمـ فمٌٝمداهلل ايمٗمرر.

 ازمـ همٛمْمس: فمٌد اهلل زمـ يزيد.

 ازمـ همقرس: فمٌداهلل زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ ضمٝم٣من.

 ازمـ همقرك: حمٚمد زمـ احلًـ زمـ همقرك.

 ازمـ وم٣مدَم٥م: حمٚمد زمـ أمحد.

 ازمـ وم٣مري: ايمٔم٣ٌمس زمـ ايمقيمٝمد.

 (.28/30فمثامن اجلقفمل: )فم٣ًمىمر ازمـ وم٣مؽمؿ زمـ 

 ازمـ وم٣مٞمع: فمٌد ايم٣ٌمومل.
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 ازمـ وم٣ٌمل: فمٌداهلل زمـ أيب َمْمرف.

 ازمـ ومتٝم٥ٌم  : حمٚمد زمـ احلًـ زمـ ومتٝم٥ٌم

 ازمـ ومدر: حمٚمد زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ.

 ازمـ ومراد : حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ. 

 ازمـ ومرة: فمٌدايمقاضمد.

 ازمـ ومرفم٥م: وم٣مؽمؿ.

 ازمـ ومريـ: فمقم. 

 د زمـ فمقم زمـ حمٚمد زمـ أمحد ايمرهم٣م.ازمـ ومزومز: أمح

 ازمـ ومْم٥ٌم : وم٣مؽمؿ.

 ازمـ ومامش: أمحد زمـ: إؽمح٣مق زمـ فمٌداهلل إٞمامؿمل.

 ازمـ ومقى: فمٌداظمٔمْمل زمـ فمٌدايمٗمقي.

 ازمـ ومغماط: فمٌداهلل زمـ يزيد.

 ازمـ ىم٣مس: فمقم زمـ حمٚمد زمـ ضمًـ زمـ حمٚمد ايمٛمخٔمل.

 ازمـ ىم٣مَمؾ: أزمق زم٘مر أمحد.

 حيل. -و -ازمـ ىمٌغم: حمٚمد 

 م: حمٚمد.ازمـ ىمرا

 ازمـ ىمرزمزان: حمٚمد زمـ فمٌدايمرمحـ زمـ حمٚمد زمـ َمٛمِمقر.

 ازمـ ىمردان: ه٣مرون زمـ حمٚمد زمـ ه٣مرون.

 ازمـ ىمرز: فمٌداهلل زمـ فمٌد اظمٙمؽ.
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 ازمـ ىمرؽمد: فمقم زمـ احلًـ زمـ أمحد.

 ازمـ ىمريؿ: ومٝمس

 ازمـ ىمٙمٝم٤م: حيٝمك زمـ فمٌداهلل.

 ازمـ ىمٝم٣ًمن: أزمق زم٘مر إصؿ.

 ازمـ يم٠ميم٠م: فمقم زمـ حمٚمد.

 حمٚمد.ازمـ يم٣ًمن: 

 ازمـ يم٘مقاء: فمٌد اهلل.

 ازمـ َم٣مء ايمٖمرات: فمٌدايمرمحـ زمـ اظمٓمٖمر إٞم٣ٌمري.

 ازمـ َم٣مئز: إدريس زمـ أيب إؽمح٣مق اإلؽمؼمازم٣مذي.

 ازمـ َم٣مصمد: أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمقم.

 ازمـ َم٣مهمٛمف: ىمثغم زمـ زيد. 

 ازمـ َمٟمَمقن: محٝمد زمـ اظمٟمَمقن.

 ازمـ َم٣مه٣من: حمٚمد زمـ احلًكم زمـ حمٚمد.

 حمٚمد زمـ مح٣مد ايمٌٝم٣مع -٣ٌمس زمـ احلًـازمـ َم٣مهؾ: حمٚمد زمـ ايمٔم 

 ازمـ َم٣مهقيف: إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ َم٣ميمؽ ايمٗمْم٣من.

 ازمـ َم٣موي٥م: أمحد زمـ حمٚمد زمـ زمُم٣مر زمـ يقؽمػ ايمٗمرر.

 ازمـ َمتقيف: إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ احلًـ.

 ازمـ حم٣مرب: فمٌداهلل زمـ حمٚمد آصْمخري.

 (.9/468ازمـ حمٝمؾ )ضم٣مسمؿ 
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 (.9/467ازمـ َمرزمع إٞمِم٣مري )ضم٣مسمؿ 

 ازمـ َمرشمد: ه٣مؾمؿ

 ازمـ َمردة: أمحد زمـ حمٚمد زمـ يقؽمػ إصٌٜم٣مين.

 ازمـ َمرزوق: فمٌد ايمرمحـ.

 أمحد ايمديٛمقري.-ازمـ َمروان: ايمٔم٣ٌمس زمـ فمٚمر

 ازمـ َم٣ًمور: فمٚمر.

 ازمـ َمًدي: حمٚمد زمـ يقؽمػ. 

 ازمـ َمنوق: أمحد زمـ حمٚمد.

 (9/467ازمـ َمًٔمدة )ضم٣مسمؿ 

 ازمـ َمًٙمؿ : فمٌداهلل زمـ حمٚمد زمـ َمًٙمؿ.

 فمقم زمـ حمٚمد زمـ َمًٙمؿ.ازمـ َمًٙمؿ : 

 ازمـ َمممف: فمقم إٞمامؿمل.

 ازمـ َمُمٔمر: حمٚمد.

 ازمـ َمُم٘م٣مل: أمحد زمـ حمٚمد زمـ صمٔمٖمر زمـ محقيف اجلقزي.

 ازمـ َمُم٘م٣من: َمًٔمقد.

 ازمـ َمُمٚمقل: حمٚمد زمـ ؽمٙمٝمامن اظمخزوَمل.

 (.9/468ازمـ َمْمر )ضم٣مسمؿ 

 ازمـ َمْمٜمر: فمٌداهلل.

 ازمـ َمٔمروف: فمٌٝمد اهلل زمـ أمحد.
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 (.9/468 ازمـ َمٔمٝمز ايمًٔمدي )ضم٣مسمؿ

 ازمـ َمٕمٝم٧م: يقٞمس زمـ حمٚمد زمـ َمٕمٝم٧م ايمٗمرؿمٌل.

 (.9/468ازمـ َم٘مرز )ضم٣مسمؿ 

 (.9/467ازمـ َم٘مٚمؾ )ضم٣مسمؿ 

 ازمـ َمٙمٝمح٥م: فمٌد اهلل زمـ فمٌد ايمرمحـ. 

 ازمـ ممؽ: أمحد زمـ حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ اظمديٛمل.

 ازمـ َمٛم٣مذر: حمٚمد ايمُم٣مفمر. 

 ازمـ َمٛم٣مزل: حمٚمد زمـ احلًكم.

 حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ إصٌٜم٣مين. ازمـ َمٛمجقيف: اؽمٚمف أمحد زمـ فمقم زمـ

 ازمـ َمٛمدة: إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ حيٝمك زمـ َمٛمده.

 ازمـ َمٛمدة: ؽمٖمٝم٣من زمـ حمٚمد زمـ حيٝمك زمـ َمٛمده.

 ازمـ َمٛمدة: فمٌدايمرمحـ زمـ حمٚمد زمـ إؽمح٣مق زمـ حمٚمد ايمٔمٌدي.

 ازمـ َمٛمدة: فمٌدايمقه٣مب زمـ حمٚمد زمـ إؽمح٣مق ايمٔمٌدي.

 ازمـ َمٛمدة: فمٌٝمداهلل زمـ حمٚمد ايمت٣مصمر.

 ٚمد زمـ حيٝمك زمـ إزمراهٝمؿ زمـ ايمقيمٝمد.ازمـ َمٛمدة: حم

 ازمـ َمٛمده: حمٚمد زمـ إؽمح٣مق زمـ حمٚمد.

 ازمـ َمٛمٗمقش: إزمراهٝمؿ ايمززمٝمدي.

 (.9/467ازمـ َمٜمران )ضم٣مسمؿ

 حمٚمد زمـ إؽمامفمٝمؾ.-ازمـ َمٜمران: حمٚمد زمـ إؽمح٣مق
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 ازمـ َمٜمريزد: حمٚمد زمـ فمقم.

 ازمـ َمٜمٛمل: أصٌغ زمـ ؽمٔمٝمد زمـ أصٌغ ايمٗمرؿمٌل.

 ازمـ َمٝمنة: فمقم زمـ فمٌد اهلل.

 َمٝمٗمؾ: حمٚمد زمـ فمٌداهلل زمـ أمحد ايمٌ٘مري. ازمـ

 ازمـ ٞم٣مئٙم٥م: إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ احل٣مرث زمـ َمٝمٚمقن.

فمٌداهلل زمـ حمٚمد زمـ ٞم٣مصمٝم٥م ايمػمزمري ايمٌٕمدادي )شمٗم٥م شم٦ٌم وم٣ميمف اخلْمٝم٤م(  :ازمـ ٞم٣مصمٝم٥م 

 ( 5/6745()ضم٣ٌمن01/013()طمط410)ت

 (5/6745)ضم٣ٌمنازمـ ٞم٣مصمٝم٥م : حيٝمك زمـ فمٌدايمرمحـ زمـ ٞم٣مصمٝم٥م احلراين ـ سمٗمدم 

 ازمـ ٞم٣مهمع: فمٌدايمقاضمد زمـ حمٚمد زمـ ؽمٔمدان.

 ازمـ ٞم٣مهمع: فمقم زمـ أمحد زمـ َمروان اجلذاَمل.

 ازمـ ٞم٣موم٥م: احلًـ زمـ حمٚمد.

 ازمـ ٞم٣مومٝم٣م: فمٌد ايم٣ٌمومل زمـ حمٚمد ايمُم٣مفمر.

 ازمـ ٞمٌٜم٣مت: حمٚمد زمـ ؽمٔمٝمد.

 ازمـ ٞمّمٙم٥م: حيٝمك زمـ ؽمٙمٝمامن.

 ازمـ ٞمام: ه٥ٌم اهلل احلٙمٌل.

 (.8/085( )يم٣ًمن9/468احلدي٧م وم٣ميمف أزمق زرفم٥م() ضم٣مسمؿ  ازمـ ٞمٚمران فمـ ايمُمٔمٌل )ذاه٤م

 (  668)  ازمـ هنُمؾ ) جمٜمقل يؼمك ضمديثف وم٣ميمف ايمدارومْمٛمل(

 ازمـ ٞمقىمده: حمٚمد أزمق صمٔمٖمر.

 ازمـ ه٣مرون: فمٌد اهلل زمـ حمٚمد ايمٗمرؿمٌل.
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 ازمـ ه٣مٞمئ اظمدين: حيٝمك زمـ فم٣ٌمد.

 ازمـ هراؽم٥م: إزمراهٝمؿ زمـ رصم٣مء.

 ازمـ هرَمل: أمحد زمـ ؽمٔمٝمد.

 يف: فمٌد ايمرمحـ زمـ حمٚمد.ازمـ هٛمدو

 (.28/51ازمـ وزمرة ايم٘مٙمٌل )فم٣ًمىمر

 ازمـ وشمكم إؾمٌٝمقم: إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ.

 ازمـ ورد: أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمٚمر ايمتٚمٝمٚمل.

 ازمـ ورفم٣من: حمٚمد زمـ فمقم اظمقصقم.

 (.8/082ازمـ وه٤م ازمـ َمٛمٌف ) ٓئمرف()يم٣ًمن

 ازمـ وه٤م فمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ وه٤م

 ويمٝمد زمـ ؽمٔمٝمد زمـ وه٤م احليَمل.ازمـ وهٝم٤م: 

 ازمـ ي٣مؽمكم: أمحد زمـ حمٚمد.

 ازمـ ي٣مؽمكم: فمٌداهلل زمـ حمٚمد زمـ ي٣مؽمكم.

 (.9/469ازمـ حيٝمك زمـ فمٖمٝمػ)ضم٣مسمؿ 

 ازمـ يزداد: إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ ايمِمقدم.

 ازمـ يزيدان: حمٚمد زمـ فمٝمز زمـ فمٌدايمٔمزيز.

 ازمـ ئمٚمر: فمقم زمـ احلًـ

 (.9/469ازمـ يٛم٣مق )ضم٣مسمؿ

 يمرمحـ زمـ أمحد زمـ يقٞمس.ازمـ يقٞمس: فمٌد ا
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 (.9/462ازمٛم٣م ومريٓم٥م )ضم٣مسمؿ 

 أطمق أيب ضمرة: ؽمٔمٝمد زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ ومٝمس.

 أطمق أيب فمجٝم٥ٌم: حمٚمد زمـ َمقؽمك احليَمل.

 (.469-9/468أطمق ايب ٞمٚمر )ضم٣مسمؿ 

 (.9/469أطمق زم٘مر زمـ ؽمقيد ايمٌمَمل )ضم٣مسمؿ

 أطمق ضمٛمٝمػ : حمٚمد زمـ َمٜم٣مصمر.

 (.8/087أطمق طمٙمٝمؾ: )يم٣ًمن

 إزمراهٝمؿ زمـ يزيد: اؽمٚمف أمحد.أطمق حمٚمد: ازمـ 
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 ايمٛم٣ًمء
 (.0909()ك 29/41أؽمامء زمٛم٦م واشمٙم٥م زمـ إؽمٗمع )فم٣ًمىمر 

( روى فمٛمٜم٣م ازمـ طمزرج 331أَم٥م ايمرمحـ زمٛم٦م أمحد زمـ فمٌد ايمرمحـ ايمٔمٌز ايمزاهدة ىم٣مٞم٦م صقاَم٥م ومقاَم٥م )ت

 (.0545)صف/

 (.03/334أَم٥م ايمًالم زمٛم٦م ايمٗم٣م  أم ايمٖمتا )طمط 

 (.29/32ايمديٙمٚمٝم٥م )فم٣ًمىمر أَم٥م ايمٔمزيز زمٛم٦م حمٚمد 

 (.03/336أَم٥م ايمقاضمد زمٛم٦م ايمٗم٣م  اظمح٣مَمقم )طمط 

 (.29/34آَمٛم٥م زمٛم٦م أيب ايمُمٔمث٣مء ايمٖمزاري٥م )فم٣ًمىمر 

 (.29/30آَمٛم٥م زمٛم٦م فمٚمر زمـ فمٌدايمٔمزيز إَمقي٥م )فم٣ًمىمر 

 (.29/33آَمٛم٥م زمٛم٦م حمٚمد زمـ أمحد أم ايمٝمٚمـ ايمٔمجٙمٝم٥م )فم٣ًمىمر 

 ( .٣6/087ميمف ايمٔمالئل ( )يم٣ًمن زم٣مٞم٥م زمٛم٦م هبز زمـ ضم٘مٝمؿ ايمٗمُمغمي٥م ) جمٜمقيمف وم

 ( 641زمحري٥م زمٛم٦م ه٣مٞمئ إفمقر زمـ ومٌٝمِم٥م ايم٘مقدم ) جمٜمقيمف وم٣ميمف ايمدار ومْمٛمل ( )ذيؾ 

 (.29/24زمحري٥م زمٛم٦م ه٣مين ايمُمٝم٣ٌمٞمٝم٥م )فم٣ًمىمر 

 (.0476زمحري٥م زمٛم٦م ه٣مين زمـ ومٌٝمِم٥م )جمٜمقيم٥م( )ومط 

، ووم٣مل ازمـ ايمٗمْم٣من: ٓ ئمرف ضم٣مهل٣م( زم٥ًم زمٛم٦م أم َم٥ًم )وم٣مل احل٣مهمظ: جمٜمقيم٥م، ووم٣مل ايمدارومْمٛمل: ٓ سمٗمقم هب٣م ضمج٥م

 (.0376)حتٖم٥م/

 (.29/78جتٝمٖم٥م زوج أيب فمٌٝمدة زمـ اجلراح )فم٣ًمىمر 

 (.03/332صمػمة ايمًقداء َمقٓة أيب ايمٖمتا )طمط 

 (0961صمٔمدة زمٛم٦م إؾمٔم٧م زمـ ومٝمس )ك 

 (.03/333مجٔم٥م زمٛم٦م أمحد اظمحٚمٝم٥م )طمط 

 (.354مجٔم٥م زمٛم٦م أمحد زمـ حمٚمد ايمٔمثامٞمٝم٥م )خم٤م 

 .(378)خم٤م (618د زمـ حمٚمد زمـ فمٌٝمداهلل ايمٛمٝم٣ًمزمقري٥م )ٞمٝم٣ًمزمقر/مجٔم٥م زمٛم٦م أمح



2214 
 

 (.379مجٔم٥م زمٛم٦م ؽمٔمٝمد ايمٌحغمي )خم٤م 

 (.03/342صمقهرة زوصم٥م أيب فمٌداهلل ايمػماشمل )طمط 

 (.0474ضمٌٝم٥ٌم زمٛم٦م أيب زمحرة ايمٔمٌدري٥م )يٗم٣مل هل٣م صح٥ٌم( )ومط 

 (.280احلرة زمٛم٦م إؽمامفمٝمؾ ايمِم٣مزمقين )خم٤م 

 (.221 احلرة زمٛم٦م حمٚمد ايمًٌْم٣مَمل )خم٤م

 (  .640ضمٖمِمف زمٛم٦م فمٌٝمد زمـ فم٣مزب وومٝمؾ ضمٖمِمف زمٛم٦م زمراء زمـ فم٣مزب وومٝمؾ أم ضمٖمِمف زمٛم٦م فمٌٝمد زمـ فم٣مزب) ذيؾ 

 ( 4/075ضم٘مٝمٚم٥م زمٛم٦م ئمقم )جمٜمقيم٥م وم٣ميمف ازمـ ايمٗمْم٣من ()يم٣ًمن 

 (5/6723ضمٙمٝمٚم٥م زمٛم٦م ذؤي٤م ايمًٔمديف )صح٣مزمٝمف()ضم٣ٌمن

 (.29/010محٝمدة ضم٣موٛم٥م ويمد فمٚمر زمـ فمٌدايمٔمزيز )فم٣ًمىمر 

 (.03/349اطم٦م أيب ؽمٔمٝمد اخلزازي )طمط احلقري٥م 

 (.03/336طمدجي٥م زمٛم٦م أيب زم٘مر )طمط 

 /   ( 03طمدجي٥م زمٛم٦م أيب زم٘مر حمٚمد زمـ أمحد زمـ ايب ايمثٙم٨م )طمط 

 (.0549طمدجي٥م زمٛم٦م أيب حمٚمد فمٌداهلل زمـ ؽمٔمٝمد إٞمديمًٝم٥م ؾم٣مرىم٦م أزم٣مه٣م دم ايمًامع َمـ أيب ذر اهلروي ونمغمه.. )صف/

 (.0374)أؿمٙمؼ احل٣مهمظ فمعم ؽمٛمد هل همٝمف: رصم٣ميمف شمٗم٣مت( )حتٖم٥م/ طمدجي٥م زمٛم٦م أمحد زمـ ضمًـ ايمٛمٜمرواين

 (.682( وىم٣مٞم٦م حتًـ ايمٔمرزمٝم٥م واخلط )ٞمٝم٣ًمزمقر/476ي٥م )ترطمدجي٥م زمٛم٦م أمحد زمـ حمٚمد زمـ رصم٣مء ايمٗم٣م  ايمٛمٝم٣ًمزمق

 (.280طمدجي٥م زمٛم٦م إؽمامفمٝمؾ زمـ فمٌدايمرمحـ ايمِم٣مزمقين )خم٤م 

 (.0546فمٌداهلل زمـ أؽمد ايمٖمٗمٝمف )صف/طمدجي٥م زمٛم٦م صمٔمٖمر زمـ ُٞمِمغم  زمـ مت٣مر ايمتٚمٝمٚمل فمـ زوصمٜم٣م 

 (.٥286م زمٛم٦م فمٌدايمٔمزيز زمـ فمٌدايمرمحـ ايمِمٖم٣مر )خم٤م طمدجي

 (.29/006طمدجي٥م زمٛم٦م فمقم ايمٌٌمي٥م )فم٣ًمىمر 

 (.03/332طمدجي٥م زمٛم٦م حمٚمد زمـ فمقم ايمقافمٓم٥م )طمط 

 (.03/332طمدجي٥م زمٛم٦م َمقؽمك أم ؽمٙمٚم٥م ايمقافمٓم٥م )طمط 

 /   ( 03طمدجي٥م زمٛم٦م َمقؽمك زمـ فمٌد اهلل ايمِمقدم ) طمط 

 (.0475طمرٞمٝمؼ زمٛم٦م احلِمكم اخلزافمٝم٥م )صح٣مزمٝم٥م()ومط 

 (.03/333اخلٙمدي٥م زمٛم٦م صمٖمٔمر اخلٙمدي )طمط 

 (.4/653()يم٣ًمنوم٣ميمف احل٣مهمظ طمغمة زمٛم٦م حمٚمد زمـ ؽم٣ٌمع) ٓ سمٔمرف

 (.03/341اخلٝمزران زوصم٥م اظمٜمدي )طمط 
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 (.29/005درداء زمٛم٦م أيب ايمدراداء إٞمِم٣مري٥م )فم٣ًمىمر 

 (.288درداٞم٥م زمٛم٦م أيب احلًـ احل٣مهمظ )خم٤م 

 (0/772ُرزمٝمٔم٥م زمٛم٦م يزيد ـ أو َمريد )دفم٣مء

 (0/772رومٝمٗم٥م زمٛم٦م أيب صٌٕمل اهل٣مؾمٚمٝم٥م )خمتٙمػ دم صحٌتٜم٣م()دفم٣مء

 (.29/067رَمٙم٥م زمٛم٦م ايمززمغم إؽمدي٥م )فم٣ًمىمر 

 (.714روضمؽ زمٛم٦م فمٌدايمٔمزيز )خم٤م 

 (5/6727ريْم٥م زمٛم٦م فمٌداهلل ايمثٗمٖمل )ضم٣ٌمن

 (.03/342ززمدة أطم٦م زممم احل٣مدم )طمط 

 (.29/024)فم٣ًمىمر  زصمٙم٥م َمقٓة فم٣مسم٘م٥م

 (.29/027زَمرد زمٛم٦م صم٣مورم )فم٣ًمىمر 

 (.765زهراء زمٛم٦م اؽمامفمٝمؾ ايمِم٣مزمقين )خم٤م 

 (.29/073زيٛم٤م ايم٘مػمى زمٛم٦م فمقم ر  اهلل فمٛمٜمؿ )ص٣محل٥م ()فم٣ًمىمر 

 (.29/028زيٛم٤م زمٛم٦م احلًكم زمـ احلًـ اهل٣مؾمٚمٝم٥م )فم٣ًمىمر 

 (.03/345زيٛم٤م زمٛم٦م ؽمٙمٝمامن زمـ أيب صمٔمٖمر اظمٛمِمقر )طمط 

 (.0960ؽمٙمٝمامن زمـ فمٌداهلل زمـ فم٣ٌمس اهل٣مؾمٚمٝم٥م )ك زيٛم٤م زمٛم٦م 

 (.29/029()فم٣ًمىمر 03/343زيٛم٤م زمٛم٦م ؽمٙمٝمامن زمـ فمقم اهل٣مؾمٚمٝم٥م )طمط 

 (0/777زيٛم٤م زمٛم٦م يزيد زمـ وؽمؼ ايمٔمت٘مٝم٥م )دفم٣مء

 (.29/076زيٛم٦م زمٛم٦م فمٌدايمرمحـ اظمخزوَمٝم٥م )فم٣ًمىمر 

 .(٥0375م/)حتٖم (3/2)يم٣ًمن )وم٣مل احل٣مهمظ: َمٔمروهم٥م( ؽم٣مىمٛم٥م زمٛم٦م صمٔمدي ويٗم٣مل هل٣م ؽم٣مزمٗم٥م

 (.811ؽمٔمٝمدة زمٛم٦م أزهر ايمُمح٣مَمل )خم٤م )

 (.29/094ؽمٖم٣مٞم٥م زمٛم٦م ضم٣مسمؿ ايمْم٣مئٝم٥م أطم٦م فمدي )صح٣مزمٝم٥م()فم٣ًمىمر 

 (.0966ؽمٖمٝم٥م زمٛم٦م ضمجزأة )ك 

 (.0472ؽم٘مٝمٛم٥م زمٛم٦م ضمٛمٓمٙم٥م )ومط 

 (0/777ؽمالَم٥م زمٛم٦م ؽمٙمٝمؿ فمـ أم َمٜم٣م أم راؾمد )دفم٣مء

 ( 3/002()يم٣ًمن 03/331ؽمامفم٥م أو ؽمامٞم٥م زمٛم٦م محدان زمـ َمقؽمك إٞم٣ٌمري )جمٜمقل ضم٣مل  ()طمط 

 (.03/331()طمط 714)جمٜمقل احل٣مل( )ؿم٤م  -هل أسمٝم٥م -ؽمامٞم٥م زمٛم٦م محدان إٞم٣ٌمري٥م
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 (.03/331( )طمط 0025ؽمامٞم٥م زمٛم٦م حمٚمد زمـ َمقؽمك إٞم٣ٌمري٥م فمٛمٜم٣م اإلؽمامفمٝمقم ونمغمه )إرؾم٣مد/

 (.29/663ٝم٥م )فم٣ًمىمر ؽمقدة زمٛم٦م فمامرة اهلٚمداٞم

 (.29/649ؽمٝمدة زمٛم٦م فمٌداهلل ايمْمرؽمقؽمٝم٥م )فم٣ًمىمر 

 (.819ذيٖم٥م زمٛم٦م حمٚمد زمـ ايمٖمّمؾ )خم٤م 

 (.0544( )صف/307صٖمٝم٥م زمٛم٦م فمٌداهلل ايمرزمَّك ) أدي٥ٌم ؾم٣مفمرة َمقصقهم٥م زمحًـ اخلط( )ت

 (.0022صٙمٝمح٥م زمٛم٦م أيب ٞمٔمٝمؿ همّمؾ زمـ دىمكم )إرؾم٣مد/

 (.03/335ؿم٣مهرة زمٛم٦م أمحد ايمتٛمقطمل )طمط 

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣مٞم٦م ضمًٛم٥م اخلط 452ٙم٥م زمٛم٦م فمٌدايمٔمزيز زمـ َمقؽمك إٞمديمًٝم٥م فمـ ازمـ فمٌدايمػم ونمغمه )تؿمقي

 (.0530هم٣موٙم٥م ديٛم٥م..( )صف/

 (.889ـمريٖم٥م زمٛم٦م ؿم٣مهر ايمُمح٣مَمل )خم٤م 

وفمٙماًم  ( )وم٣مل ازمـ ضمٝم٣من: مل ي٘مـ دم صمزائر إٞمديمس دم زَم٣مهن٣م َمـ ئمدهل٣م همٜمامً 311فم٣مئُم٥م زمٛم٦م أمحد زمـ حمٚمد ايمٗمرؿمٌٝم٥م )ت

 (.0540وأدزم٣ًم وؾمٔمرًا وىم٣مٞم٦م سم٘مت٤م اظمِم٣مضمػ وسمٔمٛمل زم٣ميمٔمٙمؿ..( )صف/

 (.3/646فم٣مئُم٥م زمٛم٦م ؽمٔمد )وم٣مل ايمذهٌل: ٓ أدري َمـ هل()يم٣ًمن

 (.379فم٣مئُم٥م زمٛم٦م ؽمٔمٝمد ايمٌجػمي )خم٤م 

( 644( )ذيؾ 3/646فم٣مئُم٥م زمٛم٦م فمجرد )وم٣مل ايمذهٌل: ٓ سم٘م٣مد سمٔمرف، ووم٣مل ايمدارومْمٛمل : ٓ سمٗمقم هب٣م ضمج٥م()يم٣ًمن

 (.0477)ومط 

 (.0477فم٣مئُم٥م زمٛم٦م حمٚمد زمـ احلًـ ايمًٌْم٣مَمل )خم٤م 

 (.29/634فم٣مسم٘م٥م زمٛم٦م فمٌداهلل زمـ يزيد زمـ َمٔم٣موي٥م زمـ أيب ؽمٖمٝم٣من )فم٣ًمىمر 

 (.0960فم٣مهمٝم٥م زمٛم٦م يزيد )ذىمر 

 (.0478)ومط -هل أسمٝم٥م -ايمٔم٣ميمٝم٥م زمٛم٦م أٞمٖمع )جمٜمقيم٥م(

 ( 646ف ازمـ فمٌد ايمػم ( ) ذيؾ ايمٔم٣ميمٝم٥م زمٛم٦م أيٖمع ذاضمٝمؾ اَمرأة أيب  إؽمح٣مق ايمًٝمٔمل ) جمٜمقيمف وم٣ميم

 (.03/348ؾ أم ص٣ميما )طمط ٌفم٣ٌمؽم٥م زمٛم٦م اظمٖمّمؾ زوصم٥م أمحد زمـ ضمٛم

 (.29/626فمٌدة زمٛم٦م أمحد ايمٔمٛمًٝم٥م )فم٣ًمىمر 

 (.0027( )إرؾم٣مد/03/349فمٌدة زمٛم٦م فمٌدايمرمحـ زمـ َمِمٔم٤م إٞمِم٣مري٥م أم أمحد )جمٜمقيم٥م ضم٣مل( )طمط 

 (.0480فمٚمرة ايمٕم٣مرضي٥م )واهٝم٥م( )ومط 

 (.0562ظمٔمٙمٚم٥م أٞمديمًٝم٥م فمـ أصٌغ زمـ َم٣ميمؽ )صف/نم٣ميمٝم٥م زمٛم٦م حمٚمد ا
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 (.71/3نمري٥ٌم زمٛم٦م فمٌداهلل احلٙمٌٝم٥م )فم٣ًمىمر 

 (0/779نمٖمٝمٙم٥م اَمرأة ه٣ًمم زمـ ؽمٙمامن اظمج٣مؾمٔمل )دفم٣مء

 (.71/5هم٣مطمت٥م زمٛم٦م فمٛم٥ٌم ايمٗمرؾمٝم٥م )فم٣ًمىمر 

 (.03/336هم٣مؿمٚم٥م زمٛم٦م أيب زم٘مر زمـ أيب داود ايمًجًت٣مين )طمط 

 (.0028)إرؾم٣مد/ هم٣مؿمٚم٥م زمٛم٦م إؽمح٣مق زمـ وه٤م ايمٔمالف ايمقاؽمْمل

 (.765هم٣مؿمٚم٥م زمٛم٦م اؽمامفمٝمؾ زمـ فمٌدايمرمحـ ايمِم٣مزمقين )خم٤م 

 (.0963هم٣مؿمٚم٥م زمٛم٦م احل٣مرث )ك 

 (.71/9هم٣مؿمٚم٥م زمٛم٦م احلًـ ايمٔمجٝمٙمٝم٥م )فم٣ًمىمر 

 (.0340هم٣مؿمٚم٥م زمٛم٦م احلًـ زمـ فمقم ايمدوم٣مق )خم٤م 

 (.71/36هم٣مؿمٚم٥م زمٛم٦م ايمقيمٝمد أطم٦م طم٣ميمد زمـ ايمقيمٝمد )صح٣مزمٝم٥م()فم٣ًمىمر 

 (.0344)خم٤م هم٣مؿمٚم٥م زمٛم٦م طمٙمػ ايمُمح٣مَمل 

( )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣مٞم٦م ىم٣مسم٥ٌم صمزيم٥م وجتٝمد اخلط وحتًـ ايمٗمقل( 367هم٣مؿمٚم٥م زمٛم٦م زىمري٣م زمـ فمٌداهلل ايم٘م٣مسم٤م )ت

 (.0542)صف/

 (.71/67هم٣مؿمٚم٥م زمٛم٦م فمٌدايمٔمزيز ايمٗمزويٛمل )فم٣ًمىمر 

 (.71/67هم٣مؿمٚم٥م زمٛم٦م فمٌداهلل )فم٣ًمىمر 

 (.71/68هم٣مؿمٚم٥م زمٛم٦م فمٌداظمٙمؽ زوج فمٚمر زمـ فمٌدايمٔمزيز )فم٣ًمىمر 

 (.0346هم٣مؿمٚم٥م زمٛم٦م فمقم زمـ اظمٓمٖمر أم اخلغم )خم٤م 

 (.0343هم٣مؿمٚم٥م زمٛم٦م حمٚمد زمـ اؽمامفمٝمؾ )خم٤م 

 (.03/335هم٣مؿمٚم٥م زمٛم٦م حمٚمد زمـ فمٌٝمد ايمِمغمدم )وشمٗمٜم٣م اخلْمٝم٤م()طمط 

 (.03/335هم٣مؿمٚم٥م زمٛم٦م هالل زمٛم٦م أمحد ايم٘مرصمل )طمط

 (.409ٝمٜم٥م( )تهم٣مؿمٚم٥م زمٛم٦م حيٝمك زمـ يقؽمػ اظمٖم٣مَمل )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: ىم٣مٞم٦م طمغمة هم٣موٙم٥م فم٣مظم٥م همٗم

 (.71/32ومزفم٥م احلج٣مزي٥م )فم٣ًمىمر 

 (.0479ىمراَم٥م زمٛم٦م احلًكم اظم٣مزيٛم٥م )ومط 

 (.0353ىمريٚم٥م زمٛم٦م أمحد زمـ حمٚمد أم ايم٘مرام اظمروزي٥م )خم٤م 

 (.0359ىمريٚم٥م زمٛم٦م اؽمح٣مق زمـ فمٌدايمرمحـ ايمِم٣مزمقين )خم٤م 

 (.2/70ىمريٚم٥م زمٛم٦م ؽمغميـ )ؤمٖمٜم٣م ازمـ َمٔمكم()يم٣ًمن 
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 (.0358)خم٤م ىمريٚم٥م زمٛم٦م فمٌدايم٘مريؿ ايمٗمُمغمي 

 (.71/55يم٣ٌمزم٥م زمٛم٦م حيٝمك اخلزار )فم٣ًمىمر 

 (.0568يُمٌٛمك زمٛم٦م حمٚمد زمـ فمقم زمـ ذئم٥م ايمٙمخٚمل.. )صف/

( )ىم٣مٞم٦م ضم٣مذوم٥م زم٣ميم٘مت٣مزم٥م ٞمحقي٥م ؾم٣مفمرة َمُم٣مرىم٥م دم ايمٔمٙمؿ طمْم٣مؿم٥م..: 473يُمٌٛمك ىم٣مسم٥ٌم اخلٙمٝمٖم٥م ضم٘مؿ زمـ فمٌدايمرمحـ )ت

 (.0569وم٣ميمف ازمـ زمُم٘مقال( )صف/

 (.71/75 اهلل فمٛمف وومٝمؾ اؽمٚمٜم٣م هٛمد )فم٣ًمىمر يمٝمعم اخلقٓٞمٝم٥م زوج زمالل ر 

 (.0966يمٝمعم زمٛم٦م أمحد زمـ َمًٙمؿ )ذىمر 

 (.799َم٣ٌمرىم٥م زمٛم٦م أيب فمثامن ايمِم٣مزمقين )خم٤م 

 (.03/342خم٥م أطم٦م زممم احل٣مدم )طمط 

 (.0547َمريؿ زمٛم٦م أيب ئمٗمقب ايمٖمٝمِمقرم ايمُمٙمٌل )وم٣مل ازمـ زمُم٘مقال: أدي٥ٌم ؾم٣مفمرة ىم٣مٞم٦م سمٔمٙمؿ ايمٛم٣ًمء إدب..( )صف/

 (.٦0965م إي٣مس )ك َمريؿ زمٛم

 (.0541( )ىم٣مٞم٦م ضم٣مذوم٥م َمـ أطمط ايمٛم٣ًمء: وم٣ميمف ازمـ زمُم٘مقال( )صف/458َمزٞم٥م ىم٣مسم٥ٌم اخلٙمٝمٖم٥م ايمٛم٣مس )ت

 ( 645َم٥ًم زمٛم٦م ؽمٔمٝمد ايمٔمٌدي ) جمٜمقيمف وم٣ميمف اخلْمٝم٤م ( ) ذيؾ 

 (.03/342َمّمٖم٥م أطم٦م زممم احل٣مدم )طمط 

 (.2/70َمٛمقَمـ اَمرأة ٓ سمٔمرف )يم٣ًمن

 (.03/330َمٛمٝم٥م اظم٘م٣مسم٥ٌم )طمط 

 (.٥71/069م زمٛم٦م إزمراهٝمؿ ايمٗمرر )فم٣ًمىمر َمٜمدي

 (.71/041َمٝمًقن زمٛم٦م زمحدل )فم٣ًمىمر 

 (.03/348َمٝمٚمقٞم٥م أطم٦م إزمراهٝمؿ اخلقاص َٕمف )طمط 

 (.71/045ٞم٣مئٙم٥م زمٛم٦م ايمٖمراهمِم٥م زوصم٥م فمثامن ر  اهلل فمٛمف )فم٣ًمىمر 

 (.0215ٞمامر زمٛم٦م أمحد اظمُم٣مط )خم٤م 

 (.0531ايمُمٔمر..)صف/وٓدة زمٛم٦م اظمًت٘مٖمل زم٣مهلل أدي٥ٌم ؾم٣مفمرة ضمًٛم٥م 
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 ىمٛمك ايمٛم٣ًمء

 (.71/099أم أزمٝمٜم٣م اجلٔمٖمري٥م )فم٣ًمىمر 

 (.71/613أم ايمٌٛمكم زمٛم٦م فمٌدايمٔمزيز زمـ َمروان )فم٣ًمىمر 

 (.0962أم احلًـ زمٛم٦م أيب صمٔمٖمر زمـ فمقم )ك 

 (.71/646أم اخلٝم٣مر فمـ فمٚمر زمـ فمٌدايمٔمزيز )فم٣ًمىمر 

 (.9/394أم ايمرائا )ضم٣مسمؿ 

 (.71/647فم٣ًمىمر )أم ايمرزمٝمع فمـ أم ضمٌٝم٥ٌم 

 (.0968أم ايمُمٔمث٣مء )ك 

 (0/786أم ايمٖمٝمض َمقٓة فمٌداظمٙمؽ زمـ َمروان )دفم٣مء

 ( سمٗمدَم٦م.0480أم ايمٗمٙمقص فمٚمرة ايمٕم٣مرضي٥م )واهٝم٥م()ومط 

 (.9/320أم أيٚمـ احلٌُمٝم٥م )يمف صح٥ٌم()ضم٣مسمؿ 

 (.9/320أم أيقب إٞمِم٣مري٥م )ضم٣مسمؿ 

 (.9/320أم زممم زمٛم٦م ايمػماء )ضم٣مسمؿ 

 .(0965أم زم٘مر زمٛم٦م اظمًقر )جمٜمقيم٥م()ك 

 ( 642أم زم٘مرة إؽمٙمٚمٝم٥م زوج فمٌد اهلل زمـ أؽمٝمد ) جمٜمقيم٥م ( ) ذيؾ 

 (.0942أم زم٘مغم وفمٛمٜم٣م ازمٛمٜم٣م زم٘مغم )ك 
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 . –سمٗمدَم٦م  –أم صمٔمٖمر: أَم٥م ايمٔمزيز 

 (9/326أم ضم٘مٝمؿ ازمٛم٥م ايمززمغم )ضم٣مسمؿ 

 (5/6770أم محٝمد اَمرأة أيب محٝمد )صح٣مزمٝم٥م( )ضم٣ٌمن

 (.9/326أم طم٣ميمد ازمٛم٥م طم٣ميمد )صح٣مزمٝم٥م()ضم٣مسمؿ  

 (.9/326)ضم٣مسمؿ  أم طمٛمٝمس

 (5/594()ضم٣ٌمن5/6776أم ذر اَمرأة أيب ذر ايمٕمٖم٣مري )فمٛمٜم٣م مج٣مفم٥م()ضم٣ٌمن

 (.9/324أم راهمع )ضم٣مسمؿ 

 (.0967أم ؽمٔمد زمٛم٦م َمًٔمقد زمـ محزة )ك 

 (.8/21أم ؽمٔمٝمد زمٛم٦م أؽمقد اظمح٣مريب )يم٣ًمن 

 . –اؽمٚمٜم٣م هم٣مؿمٚم٥م  –أم ؽمٙمٚم٥م 

 (.8/26أم ؽمٙمٚم٥م إزدي٥م )جمٜمقيمف وم٣ميمف ايمٛمقوي( )يم٣ًمن 

 (5/6773ؿ اَمرأة يزيد زمـ أيب يزيد إٞمِم٣مري )جمٜمقيم٥م ضم٣مل()ضم٣ٌمنأم ؽمٙمٝم

 (.0377أم ص٣ميما فمٛمٜم٣م ؽمٔمٝمد زمـ ضم٣ًمن )جمٜمقيم٥م( )حتٖم٥م/

 (.9/325أم صٌٝم٥م اجلٜمٛمٝم٥م )ضم٣مسمؿ 

 (.0941أم فمٌدايمرمحـ زمٛم٦م أيب ؽمٔمٝمد )ك 

 (.0481أم فمٌداهلل ايمدوؽمٝم٥م )ومط 

 (.0969أم فمٌداهلل زمٛم٦م محزة اظمًٔمقدي )ك 
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 (.0940ٖمر زمـ ايمززمغم )ك أم فمروة زمٛم٦م صمٔم

 (.03/346أم فمٚمر زمٛم٦م أيب ايمٕمِمـ ايمثٗمٖمٝم٥م )روي فمٛمٜم٣م مج٣مفم٥م( )طمط 

 (.03/334أم فمٝمًك زمٛم٦م أمحد ايم٣ًمَمري٥م )طمط 

 . –سمٗمدَم٦م  –أم همروة زمٛم٦م صمٔمٖمر: صقاهب٣م: أم فمروة 

 أم ىمٙمثقم زمٛم٦م أيب ؽمٙمٚم٥م اظمخزوَمٝم٥م رزمٝم٥م ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ

 ( 647أم َم٥ٌم َّ فمـ فم٣مئُم٥م ) جمٜمقيمف ٓ حيت٨م هب٣م وم٣ميمف ايمدار ومْمٛمل ( ) ذيؾ 

 (.0486أم حم٥ٌم )جمٜمقيم٥م()ومط 

 (.71/673أم حمٚمد زمٛم٦م ؽمٙمٝمامن زمـ أيب ايمدرداء )فم٣ًمىمر 

 (.71/675أم َم٣ًمهمر )فم٣ًمىمر 

 (.71/675أم َمًٙمٚم٥م زمٛم٦م فمٌداهلل اجلٜمٛمل )فم٣ًمىمر 

 (.9/322أم َمٔمٌد اخلزافمٝم٥م )صح٣مزمٝم٥م( )ضم٣مسمؿ 

 (.0944أم َمٔمٗمؾ زمٛم٦م َمٔمٗمؾ إؾمجٔمل )ك 

 . –سمٗمدَم٦م  –أم َمقؽمك: وهل أم ؽمٔمد 

 (.0643أم ٞم٣مضمٝم٥م )ك 

 (.0/786أم هن٣مر زمٛم٦م ايمدهم٣مع)دفم٣مء

 (.71/625أم ه٣مرون اخلراؽم٣مٞمٝم٥م )فم٣ًمىمر 

 (.71/672يب َمريؿ )فم٣ًمىمر أأم يزيد زمـ 
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 )اظمٌٜمامت وٞمحقهـ(

 . –سمٗمدَم٦م  –أم ازمٛم٥م آؾمٔم٧م : صمٔمدة 

 (.71/687فمٌدايمٔمزيز )فم٣ًمىمر  أم ويمد يمٔمٚمر زمـ

 (.71/695اَمرأة فمٛمٝم٥ًم ؾم٣مفمرة )فم٣ًمىمر 

 (.71/679اَمرأة هل٣م صح٥ٌم فمٛمٜم٣م فمْم٣مء زمـ ي٣ًمر )فم٣ًمىمر 

 (.71/681اَمرأة َمـ زمٛمل َمرة فمٛمٜم٣م فم٣ٌمد زمـ فمٌداهلل زمـ ايمززمغم )فم٣ًمىمر 

 (.71/679صمدة ايمقوكم زمـ فمْم٣مء )فم٣ًمىمر 

 (.71/679صمدة فمٌدايمًالم زمـ َم٘مٙم٥ٌم )فم٣ًمىمر 

 (5/6779فمٗم٥ٌم فمـ أَم٥م )ضم٣ٌمنَمقؽمك زمـ 

 (.0378فمٌد ايمرمحـ زمـ حمٚمد فمـ صمدسمف )ٓ ئمرهم٣من وم٣ميمف احل٣مهمظ( )حتٖم٥م/

 (.0379يزيد ايمروم٣مر فمـ اَمرأة َمـ ومقَمف )مل أفمرهمٜم٣م وم٣ميمف احل٣مهمظ( )حتٖم٥م/

 (.0381ازمـ أيب احل٘مؿ ايمٕمٖم٣مري فمـ صمدسمف ) ٓ سمٔمرف وم٣ميمف احل٣مهمظ( )حتٖم٥م/
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